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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 22 juni 2015 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  M. Versteeg 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR15.0106 

 
Ter bespreking 
 
004 Brief van een aantal ondernemers over het ondernemersklimaat in Den 

Helder. 
 
Een aantal ondernemers hebben in een brief hun zorg uitgesproken over het 
ondernemersklimaat in Den Helder en hebben verzocht dit aan de orde te 
brengen in de commissie. De heer Kat zal een toelichting geven op de brief. 
De behandeling van dit onderwerp is aangehouden in de vergadering van  
8 juni 2015. Tevens is daarbij het college verzocht ter vergadering te 
reageren. 

IR15.0090 

 
 
Ter advisering 
 
005 Voorstel met betrekking tot de begroting 2016 en meerjarenbegroting  

2017-2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de 
zienswijze op de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN vast te stellen en deze 
in te dienen bij de voorzitter van het dagelijks bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN.  
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 

RVO15.0052 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voor de 
kamerverhuurpanden 2015. 
 
In 2011 heeft de raad de Verordening voor de kamerverhuurpanden 2012 
vastgesteld. Op grond van deze verordening is het verboden om zonder een 
vergunning van het college van burgemeester en wethouders een 
zelfstandige woonruimte om te zetten in een onzelfstandige woonruimte 
(kamerverhuur). De grondslag voor deze verordening vormt de 
Huisvestingswet. Deze wet is op 1 januari van dit jaar vervallen en daarmee 
is de Verordening voor de kamerverhuurpanden 2012 van rechtswege 
vervallen. Uit de eind vorig jaar gehouden evaluatie van de Verordening voor 
de kamerverhuurpanden is gebleken dat deze verordening die kwaliteit van 
wonen reguleert, een goed instrument is om de overlast in woonbuurten te 
voorkomen. Daarom wordt voorgesteld tot het vaststellen van deze 
verordening. De commissie dient de raad hierover te adviseren. 

RVO15.0056 

 
007 Voorstel met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie Den Helder 

Evalueerbaarheid van beleid. 
 
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de 
evalueerbaarheid van twee programma’s uit de begroting 2015. Bij het 
onderzoek zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders voor deze 
programma’s getoetst aan een eerder door de rekenkamercommissie ter 
beschikking gesteld beleidskader voor de evalueerbaarheid van het 
gemeentelijke beleid. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren. 
 

RVO15.0062 

 
008 Sluiting 

 
 

 


