
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 30 januari 2017 (BSL17.0003)  
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), P.A.G. Conijn en J.K. Visser (VVD),  
C.J. Papo (D66), J.J. Lobles en J.F. Schrijver (CDA), C.J. de Kleijn (Sociaal Lokaal Den Helder)  
P. Blank en J.C. Kasander (PvdA), J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en  
M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), J.L. Bierens en M.C. Wouters (Behoorlijk Bestuur),  
D.R. Pastoor (Vrije Socialisten), M. Vermooten (Fractie Vermooten) en G. Assorgia en M.C.L. De Knijf 
(Beter voor Den Helder), leden; 
 
R. Slort, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
K.F. Schuiling, burgemeester; 
E.M. Krijns en L. Kuipers, wethouders. 

 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel overdracht strandslagen gemeente Den Helder. 
De commissie onderschrijft het belang van de overname van het beheer van de strandslagen door de 
gemeente. Vanuit de commissie is echter een aantal vragen gerezen over de financiële aspecten van 
deze overname. Deze vragen gaan over de door Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
beschikbaar te stellen middelen in relatie tot de te maken kosten voor beheer en onderhoud, en over 
de beschikbaar te stellen middelen in de periode vanaf 2021. Op basis van deze vragen adviseert de 
commissie het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 27 februari 
2017. 
 
Ter bespreking 
 
5. Informatie verplaatsing coffeeshops. 
Beleidsambtenaar, de heer W. Vermeulen, geeft een korte presentatie. Het college van burgemeester 
en wethouders wil van de commissie weten hoe de commissie tegen de in de presentatie genoemde 
vestigingscriteria aankijkt. Van de zijde van de commissie wordt hierop gereageerd. Het college komt 
in een later stadium met een concreet voorstel met betrekking tot de vestiging van de coffeeshops. 
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


