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Geacht college, 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 20 juni 2011 zijn drie moties aangenomen. Het 
betreffen hierbij de volgende moties. 

De motie van de fracties van de PvdA, SP, GL en Stadspartij Den Helder (nr. 9.2) houdt verband 
met de jaarrekening en het daarbij geformuleerde advies van de auditcommissie over verbonden 
partijen. De raad heeft uw college opgedragen het advies van de auditcommissie over verbonden 
partijen op te volgen (zie advies1). 

De motie van de fracties van de PvdA, SP, GL en Stadspartij Den Helder (nr. 9.3) houdt eveneens 
verband met de jaarrekening en het daarbij geformuleerde advies van de auditcommissie. De raad 
heeft uw college opgedragen de nota's genoemd in het advies van de auditcommissie (beheerplan 
openbare ruimte, beheerplan onderhoud gebouwen en een kadernota subsidieverlening dit jaar 
(2011) nog aan de raad aan te bieden. 

Tot slot is de motie van het CDA aangenomen, die verband houdt met het vervolgtraject tot 
verzelfstandiging van de haven. In deze motie wordt uw college opgedragen in september/oktober 
2011 de raad over de voortgang van de verzelfstandiging van de haven schriftelijk en in 
commissieverband te rapporteren, waarbij in ieder geval ingegaan wordt op de omvang van het 
gebied, de wijze waarop de gemeentelijke havendienst onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe 
Havenbedrijf en de juridische vorm van de verzelfstandiging, voordat in december 2011 definitieve 
verzelfstandigingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd, 

Uw college wordt verzocht uitvoering te geven aan bovengenoemde moties. Indien uw college 
voornemens is (een van de) de moties geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, verzoek ik u de 
gemeenteraad hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen. 

Hui n 

1 H ege dient met ingang van de jaarrekening 2011 in de paragraaf Verbonden partijen per deelneming in te gaan op Ben Held 
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MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

ingetrokken / aangehouden 

Motie ••—-

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 juni 2011; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2011, nummer BI11.00045, 
inzake het voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 315.000,- voor het 
vervolgtraject tot verzelfstandiging van de haven, 

CDA 

overwegende dat, 

het wenselijk is voorafgaand aan de definitieve verzelfstandigingsvoorstellen over de wijze van invulling van die 
verzelfstandiging nader van gedachten te wisselen met het college van b&w; 

voorafgaand aan de definitieve verzelfstandigingsvoorstellen in december 2011 de mogelijkheid bestaat de raad 
in september/oktober 2011 tussentijds te informeren over de vervolgstappen en de voortgang; 

de tussentijdse informatieverstrekking in ieder geval informatie dient te bevatten over de omvang van het gebied, 
de wijze waarop de gemeentelijke havendienst onderdeel uit gaat maken van het nieuwe Havenbedrijf en de 
juridische vorm van de verzelfstandiging; 

draagt het college van b&w op: 

in september/oktober 2011 de raad over de voortgang van de verzelfstandiging van de haven schriftelijk en in 
commissieverband te rapporteren, waarbij in ieder geval ingegaan wordt op de omvang van het gebied, de wijze 
waarop de gemeentelijke havendienst onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe Havenbedrijf en de juridische 
vorm van de verzelfstandiging, voordat in december 2011 definitieve verzelfstandigingsvoorstellen aan de raad 
worden voorgelegd, 

en gaat over tot de orde van de dag. a UP I 
Namens de fractie van het CDA, 

M. Bakker I 
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