
BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN 8 OKTOBER 2007  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer De Bruin, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en de Socialistische Partij stellen voor agendapunt 4 niet te 
behandelen. De overige fracties, die in aantal een meerderheid in de commissie vormen, stemmen voor 
behandeling waarmee het punt op de agenda is gehandhaafd. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
De fractie van Progressief Den Helder vraagt wanneer de 2e programmarapportage 2007 beschikbaar komt in 
verband met de voorbereiding op de begrotingsbehandelingen. Namens het college wordt geantwoord dat de 
rapportage voor de begrotingsbehandeling beschikbaar is. 
  
4. Voorstel met betrekking tot de Winkeltijdenverordening 2007 gemeente Den Helder.  
De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen. 
De fracties van het CDA, de ChristenUnie, de Socialistische Partij en Progressief Den Helder staan niet positief 
tegenover het voorstel. Strijdigheid met voorgenomen rijksbeleid, het bewaren van de zondagsrust, 
bescherming van kleine ondernemers en het beperkte toeristische karakter zijn daarbij genoemde argumenten. 
De fracties van de VVD, D66, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de Stadspartij Den Helder en KiesKees.nl zijn 
positief over het voorstel. De fractie van de PvdA is verdeeld. De fractie van het CDA overweegt een 
amendement in te dienen. 
Op grond hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 22 oktober 2007. 
 
5. Voorstel met betrekking tot uitbreiding bevoegdheden rekenkamercommissie. 
De fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, D66, de Stadspartij Den Helder en de PvdA stellen voor de 
uitbreiding van de bevoegdheden te betrekken bij de evaluatie in het voorjaar van 2008. Daarmee is de 
commissie in meerderheid van mening dat beslispunt 2. van het ontwerpbesluit kan vervallen. 
De fracties van PRINS-Voor behoorlijk bestuur, KiesKees.nl en Progressief Den Helder zijn voor een directe 
uitbreiding van de bevoegdheden. De fractie van de Socialistische Partij is voorstander van onmiddellijke 
omvorming naar een rekenkamer. 
De fracties van Progressief Den Helder en KiesKees.nl overwegen een amendement in te dienen. 
Op grond hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 22 oktober 2007. 
 
6. Voorstel met betrekking tot de vaststelling Verordening gemeentelijke basisadministratie  
 persoonsgegevens. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 22 oktober 2007. 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 1 oktober 2007.  
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Actiepuntenlijst. 
De commissie heeft geen opmerkingen over de actiepuntenlijst. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


