
1 

 

 

Verzoek agenda 

Kenmerk: IR15.0025 / D66 fractie 

Agenderen 

Onderwerp: Effecten september/december circulaires 

Te agenderen in: commissie Bestuur & Middelen op 16 februari 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanleiding:  

1. Uitblijven van duidelijkheid over de effecten van de circulaires op programma begroting 2015-

2018 ; 

2. Onduidelijkheid over effect van verleende garanties op de programmabegroting zoals Gemini 

en/of Port of Den Helder  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doel van de bespreking: 

 Inzicht krijgen in de effecten van voornoemde circulaires op meerjaren programmabegroting; 

 Inzicht krijgen in effecten van de toekenning van nieuwe niet geraamde garanties op de 

meerjaren programmabegroting; 

 Specificatie van de bedragen in RI.14.0124 en RI.14.0160 die van invloed zijn op de 

programmabegroting. 

 Vastleggen bestedingsdoel incidenteel beschikbare gelden in 2015  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: 

Duidelijkheid te verschaffen over de invloed van voornoemde circulaires en daarbij ook aan te geven 

welk effect reeds verleende garanties hebben op de programmabegroting bij voorkeur ondersteund 

door een op schrift gesteld voorstel begrotingswijziging. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bespreekstukken: 

 Raadsinformatiebrief nr. RI.14.0124 en RI.14.0160; 

 Programmabegroting 2015-2018 

 Op weg naar een sluitende begroting  RV014.0139 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 

ひ GW┘;Iｴデ ﾗヮ R;;Sゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷWHヴｷWa SｷW S┌ｷSWﾉｷﾃﾆｴWｷS zou verschaffen over de eerder genoemde 

effecten op de programmabegroting. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

Om invulling te kunnen geven aan het budget recht en tevens uitvoering te kunnen geven aan de 

controlerende taak van de Raad is zeer spoedig duidelijkheid gewenst over beschreven zaken . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

Kan de Raad geen integrale afwegingen maken bij de haar aangeboden voorstellen en is zij niet c.q. 

onvoldoende in staat om haar controlerende taak uit te oefenen.  

 

Den Helder, 30 januari 2015 

Namens de fractie van 

D66 Den Helder 

 

 

 

L.Kuipers 


