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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 10 december 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  B. Fritzsche 
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0345 

Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot het inleidend verzoek voor het houden van een 

referendum over nieuwbouw stadhuis. 
 
Op 9 november 2012 heeft de heer K.H. Selie namens de omwonenden en 
bewoners van de Boerhaavestraat een inleidend verzoek ingediend voor het 
houden van een raadgevend referendum over het raadsbesluit met 
betrekking tot nieuwbouw van het stadhuis. De voorzitter van de raad toetst 
het inleidend verzoek aan de referendumverordening en legt hierover zijn 
bevindingen voor aan de raad. Op basis van zijn bevindingen stelt de 
voorzitter voor geen referendum te houden over de nieuwbouw van het 
stadhuis. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 

RVO12.0320 

 
005 Voorstel met betrekking tot de ontwikkeling Julianadorp Oost, Nieuw Den 

Helder en het Stadshart. 
 
Door het sluiten van overeenkomsten met Helderse Bouw Kombinatie (HBK) 
en Woningstichting Den Helder (WSDH) is het mogelijk om Julianadorp Oost 
tot ontwikkeling te brengen en zijn de gemeente en WSDH tevens in staat 
ontwikkelingen op meerdere locaties in de stad in beweging te brengen. Het 
college van burgemeester en wethouders doet de raad hierover een 
voorstel. De commissie adviseert de raad over dit voorstel. 

RVO12.0238 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 10 december 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  B. Fritzsche 
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het benoemen van mevrouw C. van Driesten als commissielid 
voor de Vrije Socialisten. 
 
Mevrouw Van Driesten was namens de fractie van de SP commissielid. 
Toen de raadsfractie van de SP verder ging als Vrije Socialisten, verloor zij 
op basis van de Verordening op de raadscommissies 2010 haar 
commissielidmaatschap. Thans dient de fractie van de Vrije Socialisten een 
initiatiefvoorstel in om mevrouw Van Driesten toe te staan namens de Vrije 
Socialisten zitting te laten nemen in de raadscommissies. De commissie 
adviseert de raad over het voorstel.  
 

RVO12.0296 

007 Voorstel met betrekking tot het indienen van zienswijzen tegen de 
gewijzigde begroting en het milieuwerkprogramma 2013 van de Milieudienst 
Kop van Noord-Holland. 
 
Per 1 juli 2013 hebben de gemeenten Den Helder en Texel zich aangesloten 
bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland. De Milieudienst heeft hiertoe een 
aanpassing van de begroting met bijbehorend werkprogramma 2013 in 
concept aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Hierop kunnen 
zienswijzen worden ingediend voordat het Algemeen Bestuur tot vaststelling 
overgaat. Het college van burgemeester en wethouders adviseert geen 
zienswijzen in te dienen. De commissie brengt advies uit aan de raad. 

RVO12.0308 

 
Overig 
 
008 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 26 november 

2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0344 

 
009 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0341 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


