
BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN 22 OKTOBER 2007  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Blank, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Presentatie Organisatievisie 2007 – 2012. 
De gemeentesecretaris, mevrouw H. Raasing, presenteert de Organisatievisie 2007 - 2012. De commissie 
neemt kennis van een en ander. Advisering en besluitvorming over de organisatievisie zal in een later stadium 
plaatsvinden (naar waarschijnlijkheid in de commissievergadering van 26 november 2007 en een 
daaropvolgende raadsvergadering). 
  
5. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen overeenkomstig artikel 
 169, lid 4, van de Gemeentewet ten aanzien van het principebesluit van burgemeester en 
 wethouders tot verzelfstandiging van de schouwburg De Kampanje. 
De commissie geeft in grote meerderheid aan geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het 
voorstel. De fractie van Progressief Den Helder kondigt aan het besluit in te raadsvergadering te amenderen.  
Op grond van dit gegeven stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 29 oktober 2007. 
 
6. Voorstel tot het nemen van besluiten als gevolg van de verzelfstandiging van Schouwburg  
 De Kampanje. 
De commissie adviseert in grote meerderheid positief over het voorstel en stelt voor het voorstel in samenhang 
met het voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen overeenkomstig artikel 169,  
lid 4, van de Gemeentewet ten aanzien van het principebesluit van burgemeester en wethouders tot 
verzelfstandiging van de schouwburg De Kampanje te agenderen voor de raadsvergadering van 29 oktober 
2007. 
 
7. Voorstel met betrekking tot uitbreiding bevoegdheden rekenkamercommissie. 
De commissie adviseert in ruime meerderheid positief over het (gewijzigde) voorstel en stelt voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 29 oktober 2007. 
 
8. Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 1996 (Apv). 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 29 oktober 2007. 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 8 oktober 2007.  
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Actiepuntenlijst. 
De commissie neemt kennis van de actiepuntenlijst. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


