
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 29 november 2017 met uitloop op  
4 december 2017 (BSL17.0056)  
 
Aanwezig: 
P.R. Reenders en U. Smit (Stadspartij Den Helder), L.R. Bekker en J.K. Visser (VVD), H.S. Mosk  
en J.P. Verhoef (D66), J.F. Schrijver en R. Slort (CDA), E. Dieleman en R. Post (Sociaal Lokaal  
Den Helder) P. Blank en P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker-Giljou en J.P. van Donkelaar (ChristenUnie),  
C.J. Dol-Cremers en M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), J.L. Bierens en M.C. Wouters (Behoorlijk 
Bestuur), K. van Driesten en D.R. Pastoor (Vrije Socialisten), R. Duynker en M. Vermooten (fractie 
Vermooten) en G. Assorgia en M.C.L. De Knijf (Beter voor Den Helder), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
L. Kuipers, F.F. van der Paard, O.R. Wagner, wethouders. 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. De heer Pastoor deelt mee dat hij graag als actueel agendapunt de 
raadsinformatiebrief over het gunningsbesluit van de Middenweg 172-174 had willen opvoeren.  
Omdat hij - vanwege het moment van verschijnen van de raadsinformatiebrief - hiermee op basis van de 
Verordening op de raadscommissies te laat is, zal hij het onderwerp op een ander moment aan de orde 
brengen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Nihot spreekt in over Theater De Kampanje (de agendapunten 4 en 5). Na de eerste termijn van 
agendapunt 5 krijgt hij nogmaals de gelegenheid in te spreken. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel over het rapport ‘De Verplaatsing van Theater de Kampanje’ van de 
 Rekenkamercommissie Den Helder. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp. Op aangeven van de fracties van de ChristenUnie, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks en de PvdA adviseert de commissie het voorstel te agenderen als bespreekpunt 
voor de raadsvergadering van 11 december 2017. De bespreekpunten die hierbij naar voren zijn gebracht 
zijn de volgende: 
- de verantwoordelijkheden en de politieke consequenties naar aanleiding van het 
 onderzoeksrapport (ChristenUnie en Vrije Socialisten); 
- een aangekondigd amendement over het voorleggen aan de raad van keuzes die Zeestad maakt  
 ten aanzien van budgetten (GroenLinks); 
- een aangekondigde motie over een vervolgonderzoek door de rekenkamercommissie naar de rol 
 van de raad van toezicht (PvdA). 
 
De heer Wouters wil in het commissieadvies vermeld zien dat de wethouder nadrukkelijk heeft 
aangegeven de rol van activistisch aandeelhouder (als genoemd in de tweede aanbeveling van het 
rapport) nader zal bezien. 
 
5. Voorstel met betrekking tot de exploitatie van Theater De Kampanje. 
Na de beraadslagingen doet mevrouw Biersteker het ordevoorstel om het voorstel aan te houden en nog 
een keer in commissieverband te behandelen. Op basis van de reacties stelt de voorzitter voor een derde 
behandeltermijn te houden op de beoogde uitloopdag van de vergadering op maandag  
4 december 2017. Dit ordevoorstel is in meerderheid verworpen. 
 
De commissie acht het voorstel hiermee in meerderheid besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen 
als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 11 december 2017. Een aantal specifieke 
bespreekpunten die hierbij naar voren zijn gebracht zijn: 
- de subsidiebijdrage van € 300.000,- voor 2019 (PvdA); 
- wat het culturele aanbod waard is en hoe te komen tot een basis hiervoor (CDA); 
- het niet ten koste mogen gaan van andere culturele instellingen (ChristenUnie); 
- de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden van de gemeente Den Helder, Zeestad, 
 Willemsoord en Theater De Kampanje (Sociaal lokaal Den Helder); 
- het maken van een doorstart (Beter voor Den Helder); 
Een aantal fracties kondigt hierbij moties en amendementen aan. 



De voorzitter schorst de vergadering rond 00.30 uur. De vergadering is voortgezet op maandag  
4 december 2017, aanvan 19.30 uur. 
 
Ten opzichte van 29 november 2017 zijn de volgende wijzigingen in de bemensing van de vergadering: 
 
Afwezig: 
P.R. Reenders, U. Smit, L.R. Bekker, H.S. Mosk, J.P. Verhoef, R. Slort, E. Dieleman, R. Post, P. de Vrij, 
J.P. van Donkelaar, C.J. Dol-Cremers, D.R. Pastoor, M. Vermooten en M.C.L. De Knijf, leden; 
F.F. van der Paard, wethouder; 
 
Aanwezig: 
D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), R. van Deutekom (D66), J.J. Lobles (CDA) en P.A.G. Conijn 
(VVD). 
E.M. Krijns, wethouder. 
 
 
6. Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2017. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt 
voor de raadsvergadering van 11 december 2017. 
 
De commissie neemt hierbij kennis van de toezeggingen van wethouder Wagner dat de commissie: 
- een overzicht krijgt van de rekenmethodiek in het kader van de OZB (op verzoek van de fractie van 
 Behoorlijk Bestuur); 
- een schriftelijke reactie ontvangt over de vraag of de gemeente ook rechtzaken ‘in eigen beheer’ 
 voert, dus zonder inhuur van een advocaat (op verzoek van de fractie Vermooten); 
- een schriftelijke reactie krijgt op de vraag over de aansprakelijkheid voor schade rond de aanleg van 
 de Noorderhaaks (op verzoek van de fractie van de VVD). 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.45 uur.  


