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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op 14 juni 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0150 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het verlagen van de gemeentelijke boekwaarde in de 

grondexploitatie van Julianadorp Oost met een bedrag van € 995.500,--. 
 
De gemeente en Woningstichting Den Helder werken samen bij de 
ontwikkeling van Julianadorp Oost. Bij de uitwerking van de plannen en de 
grondexploitatie is gebleken dat in de gemeentelijke boekwaarde aankopen 
zijn opgenomen die betrekking hebben op eigendommen buiten het 
plangebied. De raad wordt voorgesteld de gemeentelijke boekwaarde te 
verlagen met € 995.500,-- (verwervingskosten met toegerekende rente 
fietspad Schoolweg) en deze kosten ten laste te brengen van de reserve 
Julianadorp Oost. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren. Dit voorstel heeft in de commissievergadering van 31 mei 2010 
reeds zijn eerste behandeling gehad en is toen aangehouden. 

RVO10.0027 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2009 van de gemeente  

Den Helder. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2009 
(inclusief verslag) ter vaststelling aan de raad aangeboden. Ernst & Young 
accountants heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en een verslag 
van bevindingen uitgebracht. Het advies van de auditcommissie komt naar 
verwachting 4 juni beschikbaar. 
De commissie dient te adviseren over de programma-onderdelen die de 
commissie aangaan. Voor de commissie Bestuur en Middelen zijn in ieder 
geval de paragrafen 2.1, 2.2, 2.12, 3.1, 3.3 tm 3.7 en 3.8 (deels) van belang. 
 

BL10.00182 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op 14 juni 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging voortvloeiende uit de 
eerste programmarapportage 2010. 
 
Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Den Helder 
informeert het college van burgemeester en wethouders de raad door middel 
van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de 
eerste vier maanden van 2010.  
De begrotingswijziging voortvloeiende uit de programmarapportage wordt ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd. De commissie dient hierover een 
advies uit te brengen. 
 

RVO10.0084 

 
007 Voorstel met betrekking tot de financiële stukken van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord: Jaarstukken 2009, begroting 2011 en 
meerjarenbegroting 2012-2014. 
 
De stukken worden op 30 juni 2010 in het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio NHN behandeld. Voorafgaand aan deze vergadering dienen 
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun gevoelens kenbaar 
te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De commissie 
adviseert de raad over het voorstel. 

RVO10.0059 

 
Overige 
 
008 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 31 mei 2010. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR10.0139 

 
009 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR10.0147 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


