RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: trouwzaal
Datum: maandag 23 maart 2020
Tijdstip: 19:30 uur
Voorzitter: de heer H.M. Krul
Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN
1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers

3

Vaststelling agenda

TER ADVISERING
4

Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
Samenvatting:
De directie van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus heeft de colleges van de
aangesloten veertien gemeenten geïnformeerd over de wens van het algemeen bestuur
(AB) van de GR om lid te worden van een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke
regelingen. Om toe te treden moet de huidige gemeenschappelijke regeling 2020
Cocensus worden gewijzigd, omdat in deze regeling een bepaling ontbreekt die het AB de
bevoegdheid geeft om lid te worden van een vereniging. Voor deze wijziging dient daarom
de procedure gevolgd te worden waarbij de raad wordt verzocht in te stemmen met het
voorgenomen besluit van het AB om lid te worden van de werkgeversvereniging en de
raad daarbij vooraf het college toestemming geeft om de 1e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 vast te stellen en te ondertekenen. Na
toestemming van de raden van alle deelnemers zal de gewijzigde regeling definitief
worden vastgesteld. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

5

Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020
Samenvatting:
De raad heeft het college via een motie opgedragen om in de Verordening
toeristenbelasting 2020 een bepaling op te nemen waarbij werknemers die tijdelijk in de
gemeente Den Helder verblijven voor hun werk, vrijgesteld worden van het betalen van
toeristenbelasting. Om deze vrijstellingsbepaling in de verordening op te nemen moet er
een wijzigingsverordening voor de Verordening toeristenbelasting 2020 worden
vastgesteld door de raad. Het college stelt middels dit voorstel de raad voor om artikel 3
van de Verordening toeristenbelasting 2020 aan te vullen met een 3e lid. In dit lid is de
bepaling opgenomen dat werknemers die tijdelijk in de gemeente Den Helder verblijven
voor het uitvoeren van werkzaamheden, geen toeristenbelasting hoeven te betalen. De
commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

6

Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof
Samenvatting:
De grondexploitatie Willem Alexanderhof is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een
verbetering van het verwachte resultaat waardoor een gedeeltelijke vrijval van de
verliesvoorziening kan plaatsvinden. De commissie dient de raad over het voorstel te

adviseren.
7

Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging
Verordening werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren
Samenvatting:
De raad wordt verzocht om enkele besluiten van organisatorische aard te nemen in
verband met de invoering (per 1 januari 2020) van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra) en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de raadsgriffie. De
commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

OVERIG
8

Sluiting
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