
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: maandag 22 maart 2021 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer R.N. Bruin

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot het vaststellen van het VTH beleid 2021-2022 
Samenvatting:
Voor de taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) moet de 
gemeente beleid opstellen. Dit wordt meestal opgesteld voor een periode van vier jaar en 
loopt gelijk met de bestuursperiode. In het VTH beleid zijn ambities opgenomen waarop de 
gemeente extra gaat inzetten. Hoe  dat gebeurt,  wordt beschreven in het 
uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld. Om te kijken 
of de acties uit het uitvoeringsprogramma worden behaald en of de ambities uit het VTH 
beleid aangepast moeten worden, moet jaarlijks een evaluatie worden gemaakt. Op basis 
van de uitkomst van de evaluatie wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Als uit 
de evaluatie ook blijkt dat de ambities uit het VTH beleid aangepast moeten worden, wordt 
dit ook gedaan. De evaluatie over 2020 heeft als aanbeveling om naast een nieuw 
uitvoeringsprogramma ook een nieuw VTH beleid op te stellen. De commissie dient de 
raad te adviseren over het voorstel.

5 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 
2021
Samenvatting:
In september 2019 heeft de raad op basis van de modelverordening van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vanuit wensen van de ambtelijke organisatie, de 
politie en de gemeenteraad de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2012 (APV) 
herzien en is de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019 (APV) vastgesteld. 
De Model Algemene plaatselijke verordening is weer geactualiseerd. De jaarlijkse 
actualisatie heeft vooral geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de 
toelichting. Daarom wordt nu aan de raad voorgesteld om de Algemene plaatselijke 
verordening Den Helder 2021 vast te stellen. Hierdoor zal de APV van Den Helder weer 
actueel en werkbaar zijn. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

TER BESPREKING

6 Notitie vastgoedbeleid
Samenvatting:
De notitie vastgoedbeleid heeft de status van concept en wordt ter bespreking aan de 
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commissie aangeboden. De notitie gaat in op de beheerstrategie van de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille en de door het rijk voorgeschreven verduurzamingsopgave van de 
kernportefeuille. De bespreking is met name informatief, maar er zal ook ruimte zijn voor 
het stellen van vragen en het inbrengen van reacties op de notitie. Na verwerking van 
eventuele aanpassingen zal de definitieve beleidsnotitie voor het zomerreces aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.

OVERIG

7 Sluiting


