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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 11 oktober 2010 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: B.O.B. Haitsma  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0279 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente  

Den Helder 2010. 
 
De raad wordt gevraagd de Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 
2010 vast te stellen onder intrekking van de huidige verordening.  
De commissie en de raad hebben hierover eerder een voorstel besproken in 
augustus/september 2010. Het voorstel is toen aangehouden naar 
aanleiding van een voorgenomen amendement van de fractie van de VVD 
ter verduidelijking van de zon- en feestdagen en de bijbehorende 
openingstijden. Het amendement was zo technisch van aard dat de raad 
besloot het voorstel terug te verwijzen naar de commissie. Het college van 
burgemeester en wethouders zou hierbij een oplegnotitie aanbieden over 
het voorgenomen amendement. Het college heeft er thans echter voor 
gekozen een nieuw raadsvoorstel aan te bieden. De commissie dient de 
raad over het voorstel te adviseren. 

RVO10.0132 

 
005 Voorstel tot het autoriseren van het college van burgemeester en 

wethouders tot het op basis van het Citymarketingsplan Den Helder 
aangaan van verplichtingen ten laste van het beschikbare budget. 
 
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 heeft de raad € 50.000,-- 
beschikbaar gesteld om invulling te geven aan citymarketing. Dit is echter 
gebeurd onder de voorwaarde dat het college in een (citymarketings)plan 
eerst laat zien hoe dit bedrag gaat worden aangewend (doelgroepen, 
activiteiten en producten). Met dit voorstel biedt het college het gevraagde 
citymarketingsplan aan waarbij het college verzoekt om een autorisatie tot 
het doen van uitgaven ten laste van het beschikbare budget ad € 50.000,--. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO10.0127 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen over het 
voorgenomen besluit van het college een meerjarige verplichting aan te 
gaan met Stichting Holland Health in de cofinanciering van het regionaal 
EFRO Holland Health project. 
 
De raad wordt in de gelegenheid gesteld al dan niet wensen en bedenkingen 
in te dienen over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester 
en wethouders een meerjarige verplichting van drie jaar aan te gaan van  
€ 25.000,-- per jaar ten behoeve van het EFRO Holland Health project.  
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 

RVO10.0112 

 
Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 27 september 

2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR10.0266 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR10.0275 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


