
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 29 mei 2017 (BSL17.0025)  
 
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 (Sociaal 
Lokaal Den Helder), J.C. Kasander en P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker-Giljou en J.P. van Donkelaar 
(ChristenUnie), M.C. Hoekstra-Timmers en K. de Jager (GroenLinks), J.L. Bierens en M.C. Wouters 
(Behoorlijk Bestuur), D.R. Pastoor (Vrije Socialisten), R. Duynker (fractie Vermooten) en G. Assorgia 
en D.E. Pater (Beter voor Den Helder), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
B.O.B. Haitsma en E.M. Krijns, wethouders. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer A. Komen spreekt in over agendapunt 5, het voorstel tot het vaststellen van het beleidskader 
Toerisme - Den Helder Bruist! 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter bespreking 
 
4. Rapportage Port of Den Helder tweede halfjaar 2016. 
De commissie bespreekt de rapportage. Wethouder Krijns beantwoordt de gestelde vragen. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Toerisme - Den Helder Bruist! 
Voor aanvang van eerste reactie van wethouder Krijns doet de heer Salverda het ordevoorstel het 
voorstel door te schuiven naar de volgende commissievergadering. Dit in verband met de vele vragen 
die zijn gesteld in relatie tot de besluitrijpheid en het verwachte tijdsbestek van de verdere 
behandeling. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen met zes stemmen voor en veertien 
stemmen tegen. De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA en GroenLinks stemmen voor en 
de overige fracties tegen het ordevoorstel. (De heer Kasander heeft de vergadering reeds voor de 
stemming verlaten.)  
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en adviseert in meerderheid het voorstel te 
agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 19 juni 2017. Bespreekpunten zijn 
aangekondigde moties/amendementen over: 
- minder regels in de recreatiesector, boerencampings/minicampings en een permanent 
 evenemententerrein in Julianadorp (VVD); 
- de vestiging van een VVV-kantoor en de verbindingen Willemsoord/Boerenverdriet (PvdA); -
 citymarketing (ChristenUnie); 
- de looptijd van de contractfinanciering (Behoorlijk Bestuur). 
 
Wethouder Krijns zegt toe een aantal openstaande vragen nog schriftelijk te zullen beantwoorden.  
 
6. Voorstel met betrekking tot de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke 
 regeling Cocensus. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen voor de 
raadsvergadering van 19 juni 2017. Wethouder Haitsma zegt dat hij schriftelijk terugkomt op de in het 
voorstel genoemde relatie tot Gedeputeerde Staten met betrekking tot de jaarekening van GR 
Cocensus.  
Het voorstel is in beginsel een hamerpunt, tenzij de beantwoording van de wethouder aanleiding geeft 
hiervan een bespreekpunt te maken.  
 
De fractie Vermooten kondigt een motie aan over de kosten en risico’s en de mogelijkheid tot 
uittreding van gemeenschappelijke regelingen in het algemeen.    
  



7. Voorstel tot aanvulling beleidskader rente en afschrijvingen 2016. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 19 juni 2017. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


