
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: maandag 10 oktober 2022 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer H.M. Krul

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel met betrekking tot de inwerkingtreding van de Wet open overheid
Samenvatting:
De Wet open overheid  is op 1 mei 2022 in werking getreden. Artikel 4.7 van deze wet 
schrijft voor dat een bestuursorgaan ten minste één contactpersoon aanwijst ter 
beantwoording van vragen over beschikbaarheid van publieke informatie. Met dit voorstel 
wordt aan deze wettelijke eis voldaan. Daarnaast is het wenselijk om ter bevordering van 
de continuïteit de bevoegdheid voor het afhandelen van verzoeken op basis van de Wet 
open overheid zonder politieke lading te mandateren aan de raadsgriffier. De in de wet 
gestelde afhandelingstermijn is namelijk maximaal vier weken. Zonder mandatering 
betekent dit dat de raad binnen deze periode bijeen moet komen om een besluit moet 
nemen. In de praktijk komt het er dan op neer dat veelal van de mogelijkheid gebruik zal 
moeten worden gemaakt de beslissingstermijn te verlengen. Dit is echter niet in alle 
gevallen toegestaan. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

5 Voorstel tot het vaststellen van de Tweede tussenrapportage 2022
Samenvatting:
De Financiële verordening Den Helder 2017 bepaalt dat het college van burgemeester en 
wethouders tweemaal per jaar een tussenrapportage aanbiedt aan de gemeenteraad. 
Deze tweede tussenrapportage in 2022 geeft de stand van zaken aan per 1 september 
2022 van de uitvoering van de activiteiten van de gemeente en van de financiële positie. 
De rapportage biedt daarnaast inzicht in afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de 
vastgestelde begroting 2022. Een onderdeel van deze tussenrapportage is een overzicht 
met voorgestelde wijzigingen voor de begroting 2022. Het saldo van de tweede 
tussenrapportage 2022 is € 1.520.000 nadelig waardoor het begrotingssaldo daalt tot € 
34.000 voordelig. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

OVERIG

6 Sluiting


