
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 7 oktober 2013 (BSL13.0022) 
 

 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, mevrouw A. Jellema, opent 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 onderbrenging Veiligheidshuis in gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt in meerderheid voor het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 14 oktober 2013. Als bespreekonderwerp is aangegeven de borging 
van de lokale kwaliteit en expertise in de nieuwe constructie. De portefeuillehouder is verzocht de raad vóór de 
raadsvergadering van 14 oktober nadere schriftelijke informatie over dit bespreekonderwerp te verstrekken.  
 

5. Voorstel tot het instellen van de regionale raadswerkgroep Slim Samenwerken bij de Kop en het 

 vaststellen van de opdracht voor deze werkgroep. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 14 oktober 2013.  
 
Ter bespreking 

 

6. Rapportage eerste halfjaar 2013 over Willemsoord B.V. 
Wethouder Visser zegt toe dat hij schriftelijk terugkomt op de vraag van de fractie van de PvdA over de wijze 
waarop de geldlening van € 6.000.000,-- voor de stichting van de schouwburg wordt gedekt. De commissie 
neemt overigens kennis van de rapportage. 
 

7. Rapportage eerste halfjaar 2013 over Port of Den Helder. 
De commissie neemt kennis van de rapportage. Wethouder Visser zegt dat het college van burgemeester en 
wethouders volgende week een nieuw financieel overzicht bespreekt. Dit nieuwe overzicht komt voort uit een 
recente vergadering van de AVA naar aanleiding van het financieel overzicht, zoals dat in de halfjaarrapportage 
is verwoord. Wethouder Visser zegt toe dat hij het overzicht met een raadsinformatiebrief binnen twee weken 
aan de raad zal zenden. Hij zal voorts proberen het overzicht zo spoedig mogelijk, wellicht morgen, te sturen 
aan de Onderzoekscommissie Willemsoord. Tenslotte geeft hij aan dat hij het businessplan en investeringsplan 
van Port of Den Helder ter kennisneming aan de raad zal aanbieden, zodra deze door de directeur-bestuurder 
en de raad van commissarissen zijn aangeleverd.  
 

8. Rapportage eerste halfjaar 2013 over Zeestad. 
De commissie neemt kennis van de rapportage. Een nieuw sociaal cultureel plan wordt de raad met de 
eerstvolgende halfjaarrapportage aangeboden. 
 

9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  

 


