
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 24 augustus 2015 (BSL15.0045) 
 
 
Aanwezig: 
P. Jansen (uitzondering agendapunt 5), D. Salverda en M. Karhof (agendapunt 5) (Stadspartij Den 
Helder), K. Visser (VVD), H. Baanstra en C. Papo (D66), J. Lobles en E.M. Krijns (CDA), R. Post en E. 
Dieleman (Helder Onafhankelijk!), J.C. Kasander en T. van der Paard (PvdA), T. Biersteker en W.J. 
van Donkelaar (ChristenUnie), M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), M.C. Wouters, J.L. Bierens 
(Behoorlijk Bestuur), M. Juffermans en C. van Driesten (Vrije Socialisten) leden; 
 
R. Slort, voorzitter;  
M. Versteeg, commissiegriffier; 
J. van Dongen, wethouder. 

 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Omvlee spreekt in bij agendapunt vier, Voortgang The Passion naar Den Helder. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De commissie besluit agendapunt 5 (voortgang The Passion naar Den Helder) eerst te behandelen. 
Agendapunt 4 presentatie destinatiemarketing organisatie wordt daardoor als agendapunt 5 
behandeld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Voortgang The Passion naar Den Helder. 
De heer Karhof zal met een motie komen over dit onderwerp in de raadsvergadering. De motie zal o.a. 
ingaan op het beschikbaar stellen van € 50.000,- ten laste van het evenementenbudget 2016. 
 
5. Presentatie destinatiemarketing organisatie (DMO) 
Mw. M. Klein, kwartiermaker, geeft een presentatie. De commissie geeft aan positief te staan 
tegenover de plannen van DMO en ziet verdere voorstellen tegemoet. 
 
Ter advisering 
 
6. Meerjarenperspectief 2016-2020 en ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 augustus 2015. 
 
Het college zal de schriftelijke beantwoording van gestelde vragen uiterlijk woensdag 26 augustus aan 
de commissie doen toekomen.  
 
7. Voorstel met betrekking tot beslissing op bezwaarschrift mw. J.L. Verwijs 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 augustus 2015.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  


