
Besluitenlijst extra vergadering commissie Bestuur en Middelen van 7 juni 2017 (BSL17.0030)  
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en P.R. Reenders (Stadspartij Den Helder), P.A.G. Conijn en J.K. Visser (VVD),  
R. van Deutekom en F.C. Klut (D66), R. Slort en J.F. Schrijver (CDA), R. Post en E. Dieleman (Sociaal 
Lokaal Den Helder), P. de Vrij (PvdA), J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), M.C. Hoekstra-Timmers en 
C. Dol-Cremers (GroenLinks), J.L. Bierens en M.C. Wouters (Behoorlijk Bestuur), D.R. Pastoor en C 
van Driesten (Vrije Socialisten), R. Duynker en M. Vermooten (fractie Vermooten) en G. Assorgia en 
M. de Knijf (Beter voor Den Helder), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
M. Huisman, commissiegriffier; 
B.O.B. Haitsma, wethouder. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer M. Nihot spreekt in over agendapunt 4, het voorstel tot het vaststellen van kaderbrief 2018-
2021. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de kaderbrief 2018-2021.  
Meerdere partijen geven aan het proces en de inhoud van de kaderbrief niet op deze manier te 
hebben verwacht. Een aantal partijen (D66, Stadspartij Den Helder, VVD) geven aan het stuk wel als 
uitgangspunt dan wel als startdocument te kunnen hanteren.  
 
Naar aanleiding van de beraadslagingen en de beantwoording vanuit het college adviseert de 
commissie de raad, mede op voorstel van het CDA, de kaderbrief voor kennisgeving aan te nemen en 
het voorstel ter zake niet verder te behandelen in de raad.  
 
De voorzitter geeft verder aan dat in de vergadering van het Presidium op maandag 19 juni a.s., 
gehoord het advies van deze commissie, een nader procesvoorstel van het college van b&w zal 
worden besproken over hoe het traject richting de vaststelling van de begroting nu dient te worden 
vormgegeven.  
 
5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.20 uur. 


