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Oproep voor de gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente Den Helder op  
maandag 29 maart 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: T. Biersteker- Giljou  Commissiegriffier: M. Huisman 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0080 

 
004 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de  

raadscommissies 2010. 
 
In januari 2007 is besloten tot invoering van een nieuwe werkwijze voor de 
raad. In mei 2008 en november 2009 heeft een evaluatie plaatsgevonden 
van de nieuwe werkwijze. Aan de hand hiervan zijn een aantal wijzigingen in 
het vergadersysteem doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nu 
voorliggende verordening. Ook is de verordening daar waar noodzakelijk 
aangepast en geactualiseerd aan de meest recente VNG modelverordening. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RB10.0048 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 
Den Helder 2010. 
 
In januari 2007 is besloten tot invoering van een nieuwe werkwijze voor de 
raad. In mei 2008 en november 2009 heeft een evaluatie plaatsgevonden 
van de nieuwe werkwijze. Aan de hand hiervan zijn een aantal wijzigingen in 
het vergadersysteem doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nu 
voorliggende verordening. Daar waar mogelijk is ook het voorstel "Op eigen 
Doft" van de Stadspartij Den Helder betrokken bij het aanpassen van de 
verordening. Ook is de verordening daar waar noodzakelijk aangepast en 
geactualiseerd aan de meest recente VNG modelverordening. De commissie 
dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RB10.0049 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de nota Dierenwelzijn. 

 
De gemeente heeft wettelijke verplichtingen met betrekking tot dierenwelzijn. 
Met deze nota wil de gemeente Den Helder bevorderen dat burgers de weg 
kunnen vinden op het gebied van dierenwelzijn en dat ondersteunende 
dierenwelzijnorganisaties een netwerk kunnen vormen en goed kunnen 
functioneren. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RB10.0006 
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Oproep voor de gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente Den Helder op  
maandag 29 maart 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: T. Biersteker- Giljou  Commissiegriffier: M. Huisman 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Inrichting 
Antidiscriminatievoorziening gemeente Den Helder. 
 
In juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (WGA) in 
werking getreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft tot 
taak ingezetenen toegang te bieden tot een onafhankelijke 
discriminatievoorziening. De nu voorliggende verordening dient hier toe. De 
commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RB09.0169 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


