
¥ 

 
 
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 24 september 2018 om  
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder aan de drs. F. Bijlweg 20. 
 

 

A G E N D A 
 

De stukken liggen van 13 september (vanaf 16.00 uur) tot en met 24 september 2018  
(tot 16.00 uur) ter inzage op de raadsgriffie aan de Verkeerstorenweg 3. 

 

 
001 Opening. 

 

 

 
002 Installatie en beëdiging van benoemde raadsleden. 

 

RVO18.0117 

 
003 Spreekrecht burgers. 

 

 

 
004 Vragenkwartier. 

 

 

 
005 Bepalen stemvolgorde. 

 

 

 
006 Vaststelling agenda. 

 

IR18.0149 

 
Hamerpunten 
 
007 Voorstel tot vaststelling van de Wijziging op de Verordening 

commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018. 
 

RVO18.0088 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Verordening op de auditcomissie aangaande het aanwijzen van 
een voorzitter en het benoemen van twee leden in de 
auditcommissie. 
 

RVO18.0104 

 
009 Voorstel tot het benoemen van leden in de vertrouwenscommissie. 

 

RVO18.0060 

 
010 Voorstel tot benoemen van leden voor de werkgeverscommissie. 

 

RVO18.0052 

 
011 Voorstel tot benoemen van leden en plaatsvervangende leden van 

de Regionale Raadscommissie Noordkop. 
 

RVO18.0105 

 
012 Voorstel tot het benoemen van een lid voor de agendacommissie 

van de Regionale Raadscommissie Noordkop. 
 

RVO18.0107 
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013 Raadsbesluit tot het benoemen van een plaatsvervangend lid voor 
de Vereniging van Waddenzeegemeenten. 
 

RVO18.0108 

 
014 Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitatie Doggerswijk 

West en het voordelig saldo van € 1.064.000,- ten gunste van de 
exploitatie te brengen. 
 

RVO18.0093 

 
015 Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging 

van de Verordening op de heffing en inning van leges 2018 
(Legesverordening 2018). 
 

RVO18.0070 

 
016 Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen 

voor de omgevingsvergunning Zonnepark Kooypunt. 
 

RVO18.0089 

 
017 Voorstel tot het vergroten van de inzet vanuit het programma 

Gebiedsgerichte aanpak. 
 

RVO18.0097 

 
018 Voorstel tot het vaststellen van de regionale nota bodembeheer. 

 

RVO18.0091 

 
019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de 

agendacommissie Den Helder 2018. 
 

RVO18.0084 

 
020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op het presidium 

Den Helder 2018. 
 

RVO18.0085 

 
021 Voorstel tot vaststellen van de Verordening op de 

raadscommissies Den Helder 2018. 
 

RVO18.0087 

 
Bespreekpunt 
 
022 Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Den Helder 2018 
 

RVO18.0086 

 
023 Sluiting. 

 

 

 


