
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 11 oktober 2010 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Wegman spreekt namens de HOB in over agendapunt 4, het voorstel tot vaststelling van de 
Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010. Hij geeft de commissie in overweging positief te adviseren 
over het voorstel. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 18 oktober 2010, waarbij ruimte is voor een uitgebreide 
stemverklaring of het indienen van amendementen. Op verzoek van de commissie zal het college van 
burgemeester en wethouders artikel 6, lid c, van de verordening aanvullen met de tijdstippen waarbinnen de 
verboden als bedoeld in artikel 2 niet gelden op zon- en feestdagen (tussen 6 uur en 22 uur). 
 
5. Voorstel tot het autoriseren van het college van burgemeester en wethouders tot het op basis van 
 het Citymarketingsplan Den Helder aangaan van verplichtingen ten laste van het beschikbare 
 budget. 
De commissie houdt de behandeling van het voorstel aan tot een volgende vergadering. De commissie wil 
daarbij een presentatie krijgen over citymarketing en een nadere concretisering ontvangen van het college van 
burgemeester en wethouders over de besteding van het beschikbare budget ad € 50.000,--. 
 
6. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit van het 
 college een meerjarige verplichting aan te gaan met Stichting Holland Health in de cofinanciering 
 van het regionaal EFRO Holland Health project. 
De commissie adviseert de raad geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het voorgenomen 
besluit van het college van burgemeester en wethouders om een meerjarige verplichting van drie jaar aan te 
gaan met Stichting Holland Health door € 25.000,-- per jaar en totaal € 75.000,-- bij te dragen in de 
cofinanciering van het regionaal EFRO Holland Health project.  
De commissie stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van  
18 oktober 2010. 
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 27 september 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
  
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


