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ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Raadsvoorstel Helders Perspectief
Samenvatting:
Om het voorzieningenaanbod in onze stad op peil te houden is het van groot belang dat 
we hier voldoende juiste mensen voor vinden. Met het bedrijfsleven, onderwijs, 
maatschappelijke organisaties, Koninklijke Marine, Woningstichting en andere partners is 
een programma ontwikkeld dat daar op inzet. Dat uitgaat van groei, van kansen en 
ontwikkeling: Het Helders Perspectief. Het programma reikt verder dan het aanbieden van 
banen. Het gaat om een totaalpakket van imago, cultuur, wonen, omgeving, onderwijs, 
voorzieningen en om persoonlijke aandacht en maatwerk. Om tot dit programma te komen 
zijn met allerlei partners diverse gesprekken gevoerd en bijeenkomsten geweest. Ook de 
gemeenteraad is tijdens een bijeenkomst in oktober 2019 geinformeerd en betrokken. De 
commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

5 Resultaatbestemming 2019
Samenvatting:
Jaarlijks worden bij de behandeling van de jaarrekening ook de voorstellen voor 
resultaatbestemming vastgesteld. Het gaat dan over budgetten van 2019 voor activiteiten 
opgestart in 2019 en die doorlopen naar 2020. In 2020 is daar echter geen budget meer 
voor. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 kan de raad besluiten om die resterende 
budgetten alsnog beschikbaar te stellen in 2020, maar de behandeling van de jaarrekening 
vindt pas in juli plaats. Dan pas zijn de definitieve resultaten bekend, terwijl de uitvoering 
van de doorlopende zaken al lang aan de gang is. De raad heeft daarom aangegeven de 
voorstellen voor resultaat-bestemming aan het begin van het jaar te willen behandelen. In 
totaal gaat het in 2019 om € 3.513.340. Belangrijke onderdelen daarbij zijn: de middelen 
voor duurzaamheid, de haven, de opstart van de erfgoedorganisatie en die voor de 
cofinanciering van een aantal projecten. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren.

6 Aanpassing legesverordening in verband met invoering duurzame leges
Samenvatting:
Verduurzaming van gebouwen is een belangrijke pijler in de energietransitie. Om 
verduurzaming van woningen te stimuleren heeft het college van burgemeester en 
wethouders onlangs leningen in het kader van Comfortabel wonen ingesteld. Voor het 
aanbrengen van duurzame maatregelen kan soms een omgevingsvergunning nodig zijn. 
Aan het aanvragen van zo’n vergunning zijn legeskosten verbonden die kostenverhogend 
werken. Dit kan een drempel opwerken voor het nemen van de duurzame maatregelen. 
Meerdere gemeenten in Nederland hebben deze drempel weggehaald of verlaagd door 
een aanpassing van de legesverordening waarin korting wordt gegeven op de te betalen 
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leges. De gemeenteraad wordt voorgesteld de legesverordening zodanig aan te passen 
dat ook in onze gemeente verduurzaming op deze wijze gestimuleerd kan worden. 
Hiermee wordt de legesheffing afgestemd ons duurzaamheidsbeleid. Daarnaast wordt de 
gemeenteraad voorgesteld deze aanpassing met terugwerkende kracht vast te stellen 
waardoor aanvragen die ingediend zijn vanaf 1 september 2019 al in aanmerking kunnen 
komen voor deze korting. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

SLUITING

7 Sluiting


