
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 12 december 2016 (BSL16.0054)  
 
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), P. Blank en J.C. Kasander 
(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 en F.J. Piekhaar (Vrije 
Socialisten), M.E.H.A.J. Mooijman-Goedee (Fractie Vermooten) en M.C.L. De Knijf (Beter voor  
Den Helder), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
K.F. Schuiling, burgemeester; 
B.O.B. Haitsma, wethouder. 

 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
Na een mededeling van wethouder Wagner over het vrij parkeren in de binnenstad opent de voorzitter 
de vergadering. 
 
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 kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
 handhaving omgevingsrecht gemeente Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 19 december 2016. 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerend 
 zaak belastingen 2017. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp. Op verzoek van de fractie van D66 wordt 
voorgesteld het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 19 december 
2016. Het bespreekpunt hierbij is de financiële positie van de sportverenigingen. 
Wethouder Haitsma zegt op verzoek van de fractie van de Stadspartij Den Helder toe dat hij een 
overzicht van de lasten voor de burgers in het kader van de onroerend zaak belasting over de 
afgelopen jaren beschikbaar zal stellen.  
 
6. Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2016. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 19 december 2016. 
De commissie komt tot dit advies mede op basis van de toezegging van wethouder Haitsma dat de 
vragen over het sociaal domein en over de financiële verwerking van ‘de kop werkt’ schriftelijk worden 
beantwoord. 
 
7. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2015. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid (10/9) besluitrijp. De fracties van GroenLinks, Beter 
voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Vermooten achten het 
voorstel niet besluitrijp. De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 19 december 2016. Een bespreekpunt is in ieder geval een door de fractie van 
de VVD aangekondigd amendement over het schrappen van het vereiste om op de kieslijst van een 
partij te moeten hebben gestaan.  
 
  



8. Voorstel over evaluatie werkwijze raad en vitalisering van de lokale democratie. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert in meerderheid het voorstel te 
agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 19 december 2016. Hierbij zijn de 
volgende bespreekpunten naar voren gebracht: 
- de inrichting van de informatieavonden; 
- de planning van de vergaderingen, met name voor wat het aantal onderwerpen per vergadering 
 betreft; 
- de gehanteerde vergadercyclus; 
- een evaluatiemoment van de werkwijze.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


