
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: maandag 30 november 2020 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer R.N. Bruin

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel met betrekking tot de Tweede Tussenrapportage 2020
Samenvatting:
De Tweede Tussenrapportage 2020 is erop gericht inzicht te bieden in nieuwe of 
afwijkende ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2020. 
Onderdeel daarvan is een overzicht van voorgestelde wijzigingen in de begroting. De 
Tweede Tussenrapportage 2020 heeft een nadelig effect van € 477.000,-  tegenover een 
begroot nadelig saldo van € 5.557.000,- na het vaststellen van de Eerste 
Tussenrapportage van 2020. Het totale geprognosticeerde nadelige saldo van de 
begroting komt daarmee op € 6.034.000,-. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van 
de tussenrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. De commissie 
dient de raad over het voorstel te adviseren.

5 Voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van het Vinkenterrein
Samenvatting:
De ontwikkeling van het Vinkenterrein speelt al enkele jaren. Recent is bestuurlijk 
overeenstemming bereikt met Helder Vastgoed en Molenstichting over de ontwikkeling van 
onder meer 32 woningen, een historische molen, een aantal verhuurbare garageboxen, 
een werkplaats voor het buurtbeheerbedrijf, een buurtinitiatief voor een Heemtuin en extra 
parkeerplaatsen voor deze functies op deze locatie. Het college van burgemeester en 
wethouders stelt de raad voor het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie vast te 
stellen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

6 Voorstel tot  het in erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed Den 
Helder
Samenvatting:
Het het college van burgemeesters en wethouders wil besluiten onderdelen van de forten 
Dirksz Admiraal, Westoever en Oostoever en een aantal bunkers in erfpacht uit te geven 
aan Stichting Erfgoed Den Helder. Ook wil het college de Samenwerkingsovereenkomst 
Stap 2 tussen de gemeente Den Helder en Stichting Erfgoed Den Helder aangaan. De 
raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te dienen tegen deze 
voorgenomen besluiten. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
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7 Sluiting


