
 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 30 mei 2022  
 
Aanwezig:  
M.E. Dijk en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), G. Assorgia en L.R. Hough-de 
Boer (Beter voor Den Helder), P.T. Bais en H.S. Schooljan (VVD), J.G. Cueche-Hernandez en  
E.M. Krijns (CDA), M. Altena en H.S. Mosk (D66), R.J. de Graaf en M.C. Timmers (GroenLinks),  
F. Feeburg en M.A.M. Mulder-Wouters (PVV), F. Loman en N.C. Nanning (Stadspartij Den Helder),  
S. de Boer en N. List (Seniorenpartij Den Helder), H.J. Regtop en B. Spandaw (PvdA), L. van Dam en 
T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie), G.J. Krab en N. de Vos (Samen Actief sr.) en C.M. Bazen en  
H. Renssen (Fractie Bazen), leden; 
 
R.N. Bruin, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.K. Visser, wethouder.   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent deze eerste commissievergadering in de nieuwe bestuursperiode en geeft een 
korte toelichting op de orde van de vergadering. Ook deelt hij mee dat in verband met technische 
problemen de vergadering niet rechtstreeks wordt uitgezonden, maar dat deze wel gewoon wordt 
opgenomen en dus is terug te kijken op de website van de gemeenteraad. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De behandeling van agendapunt 6 is naar voren geschoven in verband met de terugreis van de 
onderzoekers van B&A Consultancy. 
 
6. Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder over het 
 subsidiebeleid van de gemeente Den Helder. 
De onderzoekers van B&A Consultancy, de dames D. Akpinar en E. van Koolwijk en de heer Y. van 
den Berg geven een toelichting op het onderzoeksrapport. Namens de Rekenkamercommissie is de 
secretaris, de heer J. Hagens aanwezig.  
 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 13 juni 2022. Het te bespreken onderwerp is in ieder geval de frequentie van de 
evaluatie van het subsidiebeleid. Er is een amendement aangekondigd om de periode van vijf jaar te 
verkorten. 
Op aangeven van de voorzitter past de secretaris van de Rekenkamercommissie ten behoeve van de 
besluitvorming in de raad de tekst van het conceptbesluit aan in die zin dat de opdrachtverstrekking 
aan het college van burgemeester en wethouders expliciet wordt opgenomen.  
 
4. Voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze op begroting 2023 GR Cocensus en 
 aanbieden jaarstukken 2021 GR Cocensus. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 13 juni 2022. Dit mede op basis van een door de fractie van GroenLinks 
aangekondigd amendement, inhoudende een aanpassing van de zienswijze met betrekking tot het 
KCC. 
De commissie neemt kennis van de toezegging van wethouder Visser dat hij een aantal (technische) 
vragen nog schriftelijk zal beantwoorden.  
 
  



5. Voorstel tot 4e (vierde) wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 13 juni 2022. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur. 


