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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 21 mei 2012 om 19.30 uur in de trouwzaal 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. 

 
IR12.0186 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot het rapport 'Helder zicht op Zeestad' van de 

rekenkamercommissie Den Helder. 
 
De rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek gedaan naar de 
wijze waarop de gemeenteraad invulling geeft aan zijn sturende en 
controlerende taken ten aanzien van de organisatie Zeestad.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld de conclusies te onderschrijven, de 
aanbevelingen over te nemen en het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen de aanbevelingen uit te voeren en de raad hierover 
te informeren.  
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.  
 

RVO12.0195 

 
005 Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 250.000,-- uit de reserve 

"aanleg Regionale Binnenhaven" ter overname van de ontwikkelingsrechten 
en intellectuele eigendommen van het dossier Regionaal Havengebonden 
Bedrijventerrein. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de bovengenoemde 
onttrekking voor ten behoeve van de voorfinanciering om 50% van de 
ontwikkelingsrechten en intellectuele eigendommen van het dossier RHB 
over te nemen van Heijmans Infra. De overige 50% ligt bij het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN. Bij de overdracht van de ontwikkeling aan private 
initiatiefnemers of het Havenbedrijf Den Helder, wordt dit bedrag 
terugontvangen.  
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 

RVO12.0165 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 
De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
dient te worden gewijzigd. Dit onder meer als gevolg van de fusie van vier 
deelnemende gemeenten tot de gemeente Hollands Kroon. Ook is de 
eerdere toetreding van de gemeente Den Helder verwerkt. 
De commissie dient advies uit te brengen aan de raad over het voorstel.  
 

RVO12.0186 

 
007 Voorstel tot het instemmen met het vaststellen van de Programmabegroting 

2013 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 
De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om hun 
gevoelen over de Programmabegroting 2013 van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. De programmabegroting is getoetst aan de 
toetsingskaders. Er zijn hierbij geen afwijkingen of bijzonderheden 
geconstateerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad 
daarom voor in te stemmen met de programmabegroting.  
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO12.0190 

 
008 Voorstel tot het instemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2011 van 

het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 
De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om hun 
gevoelen over de jaarstukken 2011 van het Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. De jaarstukken zijn getoetst aan de 
toetsingskaders. Er zijn hierbij geen afwijkingen of bijzonderheden 
geconstateerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad 
daarom voor in te stemmen met de jaarstukken.  
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO12.0187 

 
Overig 
 
009 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 7 mei 2012. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
 

IR12.0176 
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010 Termijnplanning. 
 
De termijnplanning is ter kennisname. 
 

IR12.0177 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


