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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 14 november 2016 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  R. Slort   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR16.0185 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel over het rapport 'Informatievoorziening over verbonden partijen aan 

de gemeenteraad' van de Rekenkamercommissie Den Helder. 
 
De Rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek uitgevoerd naar de 
informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad in 
2015. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten 
Schagen en Texel. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente twintig 
verbonden partijen heeft die jaarlijks vijftien miljoen euro kosten. Daarnaast 
staat de gemeente voor 64 miljoen euro borg. Het college van burgemeester 
en wethouders geeft de gemeenteraad echter te weinig beleidsinformatie en 
financieel inzicht over deze verbonden partijen. De Rekenkamercommissie 
Den Helder doet in haar rapport een aantal aanbevelingen aan de 
gemeenteraad met het voorstel deze over te nemen. De commissie dient de 
raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO16.0105 

 
005 Voorstel tot herziening van de geldlening Theater De Kampanje. 

 
Theater De Kampanje heeft de gemeente verzocht de huidige geldlening te 
herzien. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens het 
verzoek te honoreren. De raad wordt in de gelegenheid wensen en 
bedenkingen tegen dit voorgenomen besluit mee te geven. De commissie 
adviseert de raad hierover. 

RVO16.0097 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 14 november 2016 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  R. Slort   
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot actualisatie van het beleidskader rente en afschrijving. 
 
Het beleidskader rente en afschrijvingen geeft de kaders aan voor het 
activeren van investeringen, het afschrijven en het toerekenen van rente. De 
aanleiding voor de actualisatie van het beleidskader rente en afschrijvingen 
zijn de vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van 
maart 2016. Met een actueel beleidskader wordt voldaan aan wet- en 
regelgeving, een adequate financiële beheersing en uniformiteit in de wijze 
waarop wordt omgegaan met investeringen, rente en afschrijvingen. De 
commissie adviseert de raad over het voorstel. 
 

RVO16.0081 

 
007 Voorstel tot actualisatie van het beleidskader reserves en voorzieningen. 

 
Het beleidskader reserves en voorzieningen geeft de kaders aan met 
betrekking tot het instellen, de omvang en de bestedingen van reserves en 
voorzieningen. Zowel reserves als voorzieningen zijn middelen die apart zijn 
gezet ter realisatie van een bepaald doel. De raad is vrij om reserves te 
vormen en te besteden, terwijl voorzieningen vaak verplicht moeten worden 
gevormd en besteed. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

RVO16.0079 

 
 
Ter bespreking 
 
008 Evaluatie 'Nota Toerisme & Recreatie; bestemming Den Helder'. 

 
In het collegeprogramma is aangegeven dat een visie toerisme wordt 
opgesteld met een plan van aanpak. Voorafgaand aan het opstellen van de 
visie heeft het college van burgemeester en wethouders de Nota ‘Toerisme 
en Recreatie; bestemming Den Helder’ geëvalueerd. De evaluatie dient als 
basis voor een nieuw beleidskader met betrekking tot Den Helder als 
toeristische bestemming gericht op de toekomst. De evaluatie wordt 
gepresenteerd en besproken in de commissie Bestuur en Middelen.  
 
 

RI16.0093 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


