
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 10 december 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder aan de 
drs. F. Bijlweg 20. 
 
Voorzitter:  H.M. Krul   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR18.0188 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

onroerende zaak belastingen 2019. 
 
De opbrengst van de onroerende zaak belastingen voor 2019 is door de 
raad vastgesteld bij de begrotingsbehandeling voor 2019. Gevolg hiervan is 
dat de tarieven die voorkomen in deze belastingverordening moeten worden 
gewijzigd om deze geraamde inkomsten te realiseren. Hiervoor moet de 
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 
2019 worden vastgesteld. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren. 

RVO18.0133 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van een veegwijziging begroting 2018. 

 
Ten aanzien van de uitkering gemeentefonds en de baten en lasten bij het 
Sociaal Domein heeft zich een aantal belangrijke financiële effecten 
voorgedaan. In het kader van de rechtmatigheid moet de gemeente de 
begroting aanpassen om de afwijkingen van de werkelijke uitkomsten ten 
opzichte van de begroting niet teveel uit de pas te laten lopen. Daarnaast is 
het onwenselijk om de raad pas bij de jaarrekening een grote afwijking 
tussen de begroting en de werkelijkheid te laten zien. Met de voorgestelde 
wijziging in de vorm van een veegwijziging wordt hiertoe een belangrijke 
stap gezet. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO18.0139 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het sluitend maken van het meerjarenperspectief van de 
programmabegroting 2019. 
 
De provincie heeft aangegeven dat de gemeente onder preventief toezicht 
komt wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen om tot een 
sluitende begroting te komen. Met het presidium is overlegd over het vervolg 
van de begroting; besloten is om met aanvullende maatregelen te komen om 
tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. De maatregelen zijn 
gevonden door de structurele vermindering van de post 'Ruimtevragers nog 
in te vullen' en een besparing op de formatie van het Sociaal Domein op de 
taken die niet meer uitgevoerd worden. In totaal geeft dit een besparing van 
€ 815.000. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 

RVO18.0141 

 
007 Voorstel met betrekking tot aankoop percelen Port of Den Helder en het 

bijdragen in de renovatiekosten van diverse kunstwerken van Port of  
Den Helder. 
 
Het college van burgemeester en wethouders neemt zich voor vier percelen 
die Westoever en Spoorweghaven vormen van Port of Den Helder aan te 
kopen. Daarnaast wil het college bijdragen aan de kosten van het renoveren 
van diverse kunstwerken van Port of Den Helder. De commissie dient de 
raad over het voorstel te adviseren. 

RVO18.0135 

 
008 Voorstel met betrekking tot Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland 

Noord 2030. 
 
Onderzoek laat zien dat de verblijfsrecreatie voor een uitdaging staat 
doordat vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. Het bestaande 
aanbod staat onder druk. Tegelijkertijd kent de sector een hoge 
ontwikkeldynamiek. Gemeenten, ondernemers en belangenorganisaties 
moeten met elkaar slimme keuzes maken om een vitale sector te zijn en te 
blijven. Met de Regionale Visie Verblijfsrecreatie NHN wordt richting 
gegeven aan de verbetering van de vitaliteit van het  bestaande en 
toekomstige aanbod. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

RVO18.0026 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


