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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 29 mei 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR17.0074 

 
Ter bespreking 
 
004 Rapportage Port of Den Helder tweede halfjaar 2016. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Port of Den Helder om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. 
De rapportage wordt in de commissie besproken. 

ID17.01391 

 
 
Ter adviseren 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Toerisme - Den Helder 

Bruist! 
 
Het beleidskader Toerisme - Den Helder Bruist! geeft verder richting aan de 
positieve ontwikkelingen op toeristisch vlak in Den Helder en moet er de 
komende jaren voor zorgen dat met name ondernemers en andere 
organisaties in de toeristische sector innovatieve en kwalitatieve initiatieven 
opstarten. Het kader laat zien dat de drie kerngebieden Julianadorp,  
Den Helder en Huisduinen op eigen wijze toeristische kansen hebben die 
verzilverd moeten worden. De gemeente pakt de regie om lokale en 
regionale projecten tot uitvoering te brengen. De promotie van Den Helder 
wordt opgepakt in nauwe samenwerking met DMO Holland boven 
Amsterdam en Stichting Top van Holland (Citymarketing Den Helder).  
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.  
 

RVO17.0027 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 29 mei 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

006 Voorstel met betrekking tot de ontwerpbegroting 2018 van de 
gemeenschappelijke regeling Cosensus. 
 
De gemeente Den Helder heeft de uitvoering van de belastingtaken en een 
deel van de invorderingstaken ondergebracht bij de gemeenschappelijke 
regeling (GR) Cocensus in Hoofddorp. Voorafgaand aan het vaststellen van 
de begroting door het algemeen bestuur (AB) van de GR, dient de 
conceptbegroting te worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten met de mogelijkheid hierover zienswijzen in te 
dienen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een 
positieve zienswijze af te geven. De commissie dient de raad hierover te 
adviseren. 
 

RVO17.0026 

 
007 Voorstel tot aanvulling beleidskader rente en afschrijvingen 2016. 

 
In het beleidskader rente en afschrijvingen 2016  is het drempelbedrag voor 
activering van investeringen met een economisch nut en met een 
maatschappelijk nut gelijk getrokken op € 25.000,-. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt voor het drempelbedrag voor activering 
van investeringen met een maatschappelijk nut te verhogen naar  
€ 100.000,-. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 
 

RVO17.0030 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


