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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 16 april 2012 om 20.00 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. 

 
IR12.0142 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van een route gevaarlijke stoffen. 

 
Door een wetswijziging moet de raad de route gevaarlijke stoffen vaststellen. 
Deze bevoegdheid was eerder gedelegeerd aan het college van 
burgemeester en wethouders.  
 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO11.0264 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de 

Brandbeveiligingsverordening 2010. 
 
Op 1 april 2012 treedt het bouwbesluit 2012 in werking. Per die datum komt 
het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken te vervallen. Hierop moet de 
Brandbeveiligingsverordening 2010 worden aangepast.  
 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO12.0149 

 
Ter bespreking 
 
006 Bespreking horecabeleid. 

 
De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft in de raadsvergadering van  
2 april 2012 vragen gesteld en een motie ingediend over de sluitingstijden 
van de horeca. De fractie heeft haar motie ingetrokken en de bespreking van 
het horecabeleid met de burgemeester geagendeerd voor de commissie 
Bestuur en Middelen. Hierbij zijn ook de officier van Justitie en het 
afdelingshoofd Den Helder-Texel van de politie uitgenodigd. 

IR12.0141 
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A G E N D A 
 

 

007 Discussiestuk nota Grond- en Vastgoedbeleid. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van de 
commissie Bestuur en Middelen van 26 maart 2012 in een presentatie een 
aantal discussiepunten met de daarbij behorende consequenties toegelicht. 
Thans zal hierop in de commissievergadering inhoudelijk worden ingegaan. 
In december 2012 wordt vervolgens de geactualiseerde nota Grond- en 
Vastgoedbeleid ter besluitvorming aan de raad aangeboden. 

ID12.00907 

 
Overig 
 
008 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 26 maart 2012. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0131 

 
009 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0135 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


