
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 9 januari 2018 (BSL18.0001)  
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), J.Klopstra en P.A.G. Conijn (VVD), R. van 
Deutekom en C.J. Papo (D66), J.F. Schrijver (CDA), J. Vlaming (Sociaal Lokaal Den Helder) 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 (Vrije Socialisten), R. Duynker (fractie Vermooten) en G. Assorgia (Beter voor  
Den Helder), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
K.F. Schuiling, burgemeester. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heer J. van Helvert vanavond tijdens de 
commissievergadering foto’s maakt in het kader van  een opdracht van het ministerie van BZK, 
genaamd ‘Democratie en Openbaar bestuur’. Ook in een aantal komende vergaderingen en 
bijeenkomsten zal hij foto’s maken. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland 
 Noord. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 22 januari 2018. 
 
5. Voorstel met betrekking tot verbetering van informatievoorziening door 
 gemeenschappelijke regelingen aan gemeenteraden. 
De commissie heeft de rekenkamerbrief over het conceptbeleidskader Verbonden Partijen van  
3 januari 2018 met het kenmerk AU18.00070 betrokken bij de behandeling van dit voorstel.  
 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 22 januari 2018. 
 
 
Ter bespreking 
 
6. Nota verbonden partijen. 
De commissie heeft ook bij dit agendapunt de rekenkamerbrief over het conceptbeleidskader 
Verbonden Partijen betrokken.  
 
De commissie geeft in meerderheid aan dat de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie  
Den Helder, en daarmee ook de uitgangspunten van het raadsvoorstel over verbetering van de 
informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen aan gemeenteraden (RVO17.0092 van  
13 november 2017), dienen te worden verwerkt in de Nota verbonden partijen.  
Daarnaast is van de zijde van individuele fracties nog een aantal aandachtspunten meegegeven.  
Het gaat onder meer om: 
- het aanstellen van raadsrapporteurs of een andere wijze van vertegenwoordiging van de raad in 
 relevante verbonden partijen; 
- een tijdige implementatie van de genoemde aanbevelingen; 
- de onwenselijkheid om de halfjaarrrapportages te laten vervallen ten faveure van een presentatie 
 van de wethouder in de commissie; 
- de getrapte constructie met Milieupark Oost (VOF ’t Oost); 
- de betrokkenheid van de raad bij beleidsinhoudelijke keuzes binnen verbonden partijen; 
- de redenen om voor een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm te kiezen; 



- de invulling van de criteria van het in de nota opgenomen stroomschema.      
 
De burgemeester geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders de Nota verbonden 
partijen nader zal uitwerken met inachtneming van het bovenstaande. Het college zal daarnaast ook 
dieper ingaan op de pro’s en contra’s van een aantal principiële zaken uit de nota, zoals de 
aanlevertermijn van kadernota’s door gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraden.  
Het college zal de aangepaste nota vervolgens voor een tweede behandeling aanbieden aan de 
commissie. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur. 


