
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 6 juni 2011 (IR11.0133) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering. De burgemeester geeft een toelichting op de brief van het 
college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011, waarin het college het standpunt meedeelt over het 
bestuursakkoord. Een aantal fracties spreken uit zich te kunnen vinden in de reactie van het college. Andere 
fracties hebben nog geen kennis genomen van de brief. Hun eventuele reacties kunnen nog worden 
doorgegeven aan de burgemeester.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2010 van de gemeente Den Helder. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 juni 2011. Hierbij neemt de commissie ook het advies van de 
auditcommissie in acht. De fractie van de Stadspartij Den Helder geeft aan een positieve grondhouding te 
hebben over het voorstel, maar zegt het voorstel toch nader in de fractie te willen bespreken. De fractie van de 
PvdA vindt dat het voorstel als bespreekpunt in de raadsvergadering dient te worden behandeld, met de 
weerstandsratio als debatonderwerp. De fractie van de ChristenUnie vindt het voorstel eveneens een 
bespreekpunt, onder meer wat Willemsoord betreft. De voorzitter deelt de commissie mee dat de uiteindelijke 
agendering als hamer- of bespreekpunt ook zal afhangen van de bevindingen van de andere twee 
raadscommissies. 
 
Wethouder Visser heeft in de commissievergadering van 9 mei 2011 aangegeven dat de raad een overzicht 
wordt verstrekt over de jaren 2003 tot en met 2010 over het verloop van omzet, kosten en resultaat van 
Willemsoord BV. Hij zegt thans toe dat dit overzicht wordt gegeven zodra de jaarrekening 2010 van Willemsoord 
BV door de AVA is vastgesteld. Dit gebeurt op 14 juni 2011. 
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 315.000,-- voor het 
 vervolgtraject tot verzelfstandiging van de haven. 
De commissie komt niet tot een eensluidend advies over het voorstel. De fracties van GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur en de VVD vinden dat het voorstel als hamerpunt in de raadsvergadering kan worden behandeld.  
De overige fracties vinden dat het voorstel een bespreekpunt moet zijn. De fractie van de ChristenUnie spreekt 
zich zelfs uit voor een vervolgbehandeling in commissieverband. Een aantal genoemde bespreekonderwerpen 
zijn: een duidelijke omschrijving/onderbouwing van de besteding van het voorbereidingskrediet, de wijze van 
dekking van het krediet, de afbakening van het gebied en de manier waarop de gemeente haar invloed kan 
uitoefenen op de te verzelfstandigen haven. Op basis van de diverse standpunten stelt de commissie voor het 
voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 20 juni 2011. De voorzitter geeft het 
college van burgemeester en wethouders in overweging het voorstel aan te vullen met een nadere toelichting. 
 
Overig 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 23 mei 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


