Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 11 april 2016 (BSL16.0014)
Aanwezig:
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), R.N. Bruin en J.K. Visser (VVD),
H.C. Baanstra (D66), J.J. Lobles (CDA), J. Vlaming (Helder Onafhankelijk!), J.C. Kasander en
P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker-Giljou en W.J. van Donkelaar-Wietsma (ChristenUnie),
M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), J.L. Bierens (Behoorlijk Bestuur), C. van Driesten (Vrije
Socialisten) en C. Assorgia en M.C.L. De Knijf (Beter voor Den Helder), leden;
H. van Dongen, 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. Hij zit de vergadering voor omdat de heer Slort is verhinderd.
2. Spreekrecht burgers.
De heer Orlando Christiaan en mevrouw Lianda Roelofs spreken in over agendapunt 5, de Carport
Nieuw-Den Helder.
3. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter bespreking
4. Presentatie toeristische ontwikkelingen Huisduinen.
De heren K. Schoemaker, A. Koning en J. Rietvink geven een presentatie over plannen met
betrekking tot toeristische ontwikkelingen in Huisduinen. Daarna hebben zij vragen van de commissie
beantwoord.
5. Carport Nieuw-Den Helder.
De carport (samenkomstplek in Nieuw-Den Helder) wordt conform eerdere afspraken binnenkort
verwijderd. De burgemeester bespreekt met de commissie een aantal toekomstscenario's in dit
verband en wijst op de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij neemt kennis van de diverse
meningen vanuit de commissie en zal deze meenemen bij de bespreking in de vergadering van het
college van burgemeester en wethouders op 12 april 2016. Indien commissieleden buiten de
vergadering om nog alternatieve oplossingen willen aandragen, dan bestaat deze mogelijkheid.
Dit moet dan echter wel op korte termijn gebeuren.
6. Rapportage Port of Den Helder tweede halfjaar 2015.
Wethouder Krijns introduceert de nieuwe directeur van Port of Den Helder, mevrouw J. Bolderheij, in
de commissie. Ze stelt zichzelf daarop voor aan de commissie. Vervolgens is de rapportage in de
commissie besproken en heeft wethouder Krijns de gestelde vragen beantwoord.
7. Rapportage Zeestad tweede halfjaar 2015.
De rapportage is in de commissie besproken en wethouder Kuipers heeft de gestelde vragen
beantwoord.
8. Rapportage Willemsoord tweede halfjaar 2015.
De rapportage is in de commissie besproken en wethouder Kuipers heeft de gestelde vragen
beantwoord.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

