
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 28 november 2022  
 
Aanwezig:  
G.J.S. Oudijk en E. Tot (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), G. Assorgia en M. Evers (Beter voor 
Den Helder), H.S. Schooljan en H. Weerstand-Slot (VVD), E.M. Krijns (CDA), S.T.M. Milatz en 
H.S. Mosk (D66), R.J. de Graaf en M.C. Timmers (GroenLinks), H. van Dongen en N.C. Nanning 
(Stadspartij Den Helder), M.C. Apan Vega (Seniorenpartij Den Helder), S. van Groning (PvdA),  
T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie), G.J. Krab en R.D. Meijëring (Samen Actief Sr), B.E. Wilkens en 
M.L. Zuiddam (fractie Bazen) en L.G.J.M. van Esdonk en M. Pastoor (fractie Pastoor), leden; 
 
H.M. Krul, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
P.J.R. Kos, wethouder. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot vaststelling Legesverordening Den Helder 2023. 
De commissie acht het voorstel niet in overeenstemming met de uitgangspunten van de 
besluitvorming over het voorstel tot vaststelling Legesverordening 2023, zoals deze in de 
raadsvergadering van 2 november 2022 aan de orde zijn gekomen en waarbij dat voorstel is 
verworpen. Daarom adviseert de commissie het voorliggende voorstel niet ter besluitvorming door te 
geleiden naar de gemeenteraad. Hiermee blijft de huidig geldende Legesverordening Den Helder 
2022 met de daarbij behorende tarieven van kracht. Indien het college van burgemeester en 
wethouders dit noodzakelijk acht, zal het college de raad informeren over de gevolgen hiervan.  
 
5. Voorstel met betrekking tot wensen- en bedenkingenprocedure borgstelling N.V. Port of 
 Den Helder.  
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de raadsvergadering van 
19 december 2022.  
De fractie Pastoor kondigt een amendement aan met daarin de wens/bedenking verwoord dat de 
borgstelling plaats dient te vinden zonder de eis van een Service Level Agreement (SLA). De fractie 
Bazen sluit zich hierbij aan. 
Op grond van dit aangekondigde amendement adviseert de commissie het voorstel als bespreekpunt 
te agenderen. 
De commissie neemt kennis van de toezegging van wethouder Kos dat hij de brief waarin de BNG de 
eis van een SLA stelt zal toesturen aan de raad.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Decembernota 2022. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 19 december 2022. 
De commissie neemt kennis van de toezegging van wethouder Kos dat het college van burgemeester 
en wethouders de raad schriftelijk zal informeren over de in de Decembernota 2022 opgenomen 
bedragen over Port of Den Helder, nadat de fractie Pastoor hem haar vragen hierover nader heeft 
geduid. 
Wethouder Kos zegt tevens toe schriftelijk terug te komen op de vraag welke zaken uit het 
gemeentefonds niet zijn uitgevoerd. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur. 


