
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: maandag 15 november 2021 

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 tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot  het verstrekken 
van een obligatielening aan Alliander NV
Samenvatting:
Alliander NV is verantwoordelijk voor de energie-infrastructuur. Er zijn de komende jaren 
forse investeringen nodig om deze infrastructuur betrouwbaar en toekomstgericht te 
kunnen blijven beheren, mede in het kader van de energietransitie. Om op de 
kapitaalmarkt voldoende betaalbare leningen te kunnen ophalen, is versterking van het 
eigen vermogen noodzakelijk. Alliander NV heeft daarom € 600 miljoen nodig voor de 
versterking van het eigen vermogen. Dat doet zij door een zogeheten reverse 
converteerbare hybride lening uit te geven, waarbij het verzoek is dat Den Helder, 
evenredig aan het aandelenkapitaal dat de gemeente aanhoudt, een bedrag van € 
2.078.256 als lening verstrekt. Het college van burgemeester en wethouders wil aan dit 
verzoek voldoen. De raad kan hierover wensen en bedenkingen indienen. De commissie 
dient de raad over het voorstel te adviseren.

5 Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening gemeente Den Helder 
2022
Samenvatting:
In de Gemeentewet is in artikel 212 bepaald dat een gemeente een financiële verordening 
dient te hebben. Met de financiële verordening kan de gemeenteraad invulling geven aan 
zijn kaderstellende rol en de financiële functie van de gemeente. De raad regelt met deze 
verordening op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, het financieel beheer 
en de financiële organisatie. Binnen de bepalingen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV), waarin kortweg de regels omtrent de begroting en jaarstukken zijn 
opgenomen, wordt in deze verordening vastgelegd hoe de financiële huishouding en de 
planning en control zijn georganiseerd. De huidige verordening dateert van 2017 en als 
gevolg van vernieuwingen in het BBV van de afgelopen jaren en onlangs, die effect 
hebben op de financiële functie, bestaat aanleiding die verordening te actualiseren. 
Tegelijk is ook een aantal onduidelijkheden weggenomen en is de leesbaarheid vergroot. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
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6 Presentatie vastgoedmanager over winkelleegstand
Samenvatting:
In de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 13 september 2021 heeft 
wethouder Wouters toegezegd dat hij de vastgoedmanager een presentatie zal laten 
verzorgen met wat er tot op heden is gerealiseerd met betrekking tot de winkelgebieden. 
Met de presentatie van de heer J.W. Speetjens wordt deze toezegging nagekomen. De 
commissie wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de presentatie.

7 Presentatie maritiem cluster
Samenvatting:
In het maritiem cluster Den Helder werkt het college van burgemeester en wethouders 
samen met de Koninklijke Marine en de provincie Noord-Holland aan de ontwikkeling van 
een lange termijnperspectief voor de haven en een ontwikkelrichting voor
het gebied Nieuwediep/Nieuwewerk. AT Osborne is hierbij als procesregisseur 
geselecteerd en zal de commissie met een presentatie informeren over de stand van 
zaken. Wethouder Visser zal eventuele vragen beantwoorden waar het gaat om de inzet 
van de gemeente in dit proces.

OVERIG

8 Sluiting


