
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 6 maart 2017 (BSL17.0011)  
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), P.A.G. Conijn en J.K. Visser (VVD),  
R. van Deutekom en C.J. Papo (D66), J.J. Lobles en J.F. Schrijver (CDA), C.J. de Kleijn en R. Post 
(Sociaal Lokaal Den Helder), P. Blank en P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker-Giljou en J.P. van Donkelaar 
(ChristenUnie), M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), J.L. Bierens en M.C. Wouters (Behoorlijk 
Bestuur), D.R. Pastoor (Vrije Socialisten) en M.C.L. De Knijf (Beter voor Den Helder), leden; 
 
R. Slort, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
K.F. Schuiling, burgemeester; 
B.O.B. Haitsma en P.J.R. Kos, 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 tot vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de  
 Legesverordening 2017. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 maart 2017. 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 maart 2017. 
Wethouder Haitsma zegt toe dat hij schriftelijk terugkomt op de vraag van de fractie van Behoorlijk 
Bestuur waarom artikel 12, lid 3, niet is opgenomen in de nieuwe verordening. 
 
Ter bespreking 
 
6. Startnotitie cannabis. 
De commissie bespreekt de startnotitie cannabis. De burgemeester heeft kennis genomen van de 
diverse standpunten die binnen de commissie leven. Hij constateert dat de meerderheid van de 
commissie lijkt voor reguleren of legaliseren. Hij wil graag met een kleine delegatie vanuit de 
commissie bezien hoe deze notitie vervolg te geven, zodat de gemeente goed is voorbereid op een 
toekomstig kabinetsstandpunt. Een te nemen stap betreft het bespreken van de vestiging van 
coffeeshops binnen de regio.  
 
7. Voortgang renovatieproces stadhuis. 
De fracties van de VVD en D66 hebben willen helderheid verkrijgen van het college van burgemeester 
en wethouders waarom het college tegen de Nota Inkoopbeleid 2015 is ingegaan. Wethouder Kos legt 
uit dat geen sprake is van strijdigheid met het inkoopbeleid en geeft voorts een uitgebreide toelichting 
op de stappen die tot nu toe zijn gezet.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


