
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 13 maart 2023  
 
Aanwezig:  
G.J.S. Oudijk en R.M.L. van Wamel (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), M. Evers en L.R. Hough-
de Boer (Beter voor Den Helder), H.S. Schooljan en M. Versteeg (VVD), J.G. Cueche Hernandez en 
E.M. Krijns (CDA), S.T.M. Milatz en H.S. Mosk (D66), N. Derks en R.J. de Graaf (GroenLinks), 
H. van Dongen (Stadspartij Den Helder), B.P. Spandaw (PvdA), T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie), 
C.M. Bazen en H. Renssen (Samen Actief) en M.E. Dijk (fractie Pastoor), leden; 
 
M. Pastoor, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.A. de Boer, burgemeester; 
F.H. Camara, wethouder. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De heer Pastoor opent de vergadering. Hij neemt het voorzitterschap over van de heer Bruin omdat 
deze door een storing in het openbaar vervoer niet tijdig aanwezig kon zijn. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van Archiefverordening gemeente Den Helder 2023 en het 
 intrekken van Archiefverordening gemeente Den Helder 2013. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 27 maart 2023. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke 
 ambtsdragers gemeente Den Helder 2023. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid met tien stemmen voor (Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp, de VVD, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, Samen Actief en de fractie Pastoor) en 
acht stemmen tegen ((Beter voor Den Helder, het CDA, D66, de PvdA en de ChristenUnie) niet 
besluitrijp. De commissie stelt dan ook voor het voorstel niet door te geleiden naar de 
raadsvergadering van 27 maart 2023. Met name wordt meer duidelijkheid gevraagd over de 
mogelijkheid tot het opnemen van een externe vertrouwenspersoon in het protocol en over de rol van 
het presidium in het proces.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.45 uur. 


