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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 26 november 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P. Schilt   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0330 

 
Ter informatie 
 
004 Evaluatie Afstootnota. 

 
De raad heeft in 2011 de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed 2012-2014 
vastgesteld. Wethouder Den Dulk geeft een korte presentatie over de 
voortgang in het afstoten van gemeentelijk vastgoed. 

IR12.0336 

 
 
Ter advisering 
 
005 Voorstel met betrekking tot het al dan niet indienen van wensen en 

bedenkingen over de inbreng onderneming NV Port of Den Helder. 
 
In juli 2012 heeft de raad besloten tot oprichting van NV Port of Den Helder. 
Thans doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel over 
de inbreng van de onderneming. De raad mag hierover wensen en 
bedenkingen indienen. De commissie brengt advies uit aan de raad. 

RVO12.0307 

 
006 Voorstel tot vaststelling van de Havenbeheersverordening NV Port of Den 

Helder en de toelichting hierop. 
 
Mede in verband met het operationeel worden van de NV Port of Den Helder 
per 1 januari 2013 dient de havenbeheersverordening te worden herzien. 
Het college van burgemeester en wethouders biedt hiertoe een nieuwe 
verordening ter vaststelling aan. De commissie brengt hierover advies uit 
aan de raad. 

RVO12.0299 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012 
(verwijderen rijwielen). 
 
Als gevolg van een uitspraak van de Bestuursrechter in Den Haag dienen de 
bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening 2012 over het 
verwijderen van rijwielen te worden aangepast. De commissie dient de raad 
te adviseren over het hiertoe door het college van burgemeester en 
wethouders gedane voorstel. 

RVO12.0267 

 
 
Ter informatie 
 
008 Raadsinformatiebrief over de korte evaluatie van het plan van aanpak 

horeca "Veilig uitgaan regel je samen!" 
 
De uitgebreide evaluatie van het plan van aanpak van de horeca, waaronder 
de nieuwe sluitingstijden, zal begin januari 2013 gereed zijn. Op basis van 
deze raadsinformatiebrief geeft de burgemeester tussentijds de stand van 
zaken weer. 

IR12.0338 

 
Overig 
 
009 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 8 oktober 2012. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0299 

 
010 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0328 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


