
 
 

RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN 

 

Locatie: raadzaal 

Datum: maandag 5 oktober 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 het wijzigen van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening 

(cameratoezicht) Samenvatting: 

De gemeenteraad wordt voorgesteld  een wijziging van artikel 2:77 van de Algemene 

plaatselijke verordening  vast te stellen. Met de wijziging loopt dit artikel beter in lijn met 

artikel 151c van de Gemeentewet en kan mobiel cameratoezicht in de openbare ruimte 

onder bepaalde voorwaarden worden ingezet. De commissie dient de raad over het 

voorstel te adviseren. 

5 Voorstel tot wijziging van de financiering van Port of Den Helder Samenvatting: 

De gemeenteraad  heeft op 16 september 2019  aangegeven geen bedenkingen te 

hebben tegen het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om in de 

periode 2020-2028 aan Port of Den Helder (PoDH) een bijdrage te verstrekken van € 

17,4 miljoen voor onder andere het onderhoud aan infrastructurele werken en een lening. 

De uitwerking hiervan heeft, in overleg met PoDH, geleid tot gewijzigde inzichten ten 

aanzien van de gekozen leningsvorm. Het college stelt voor deze te wijzigen in een 

kapitaalverstrekking in de vorm van aandelen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden, 

maar wordt wel de vermogenspositie van PoDH verstevigd. De commissie dient de raad 

over het voorstel te adviseren.  

6 Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot  2e wijziging van de Verordening 

op de auditcommissie Samenvatting: 

In december 2005 heeft de raad besloten een auditcommissie in te stellen en daarvoor 

een verordening vast te stellen. In artikel 4 van deze verordening zijn de taken en 

bevoegdheden van de commissie beschreven. Omdat de omschrijving van artikel 4, lid 4 

van de verordening interpretabel is, stelt het presidium van de gemeenteraad voor de 

taken en bevoegdheden in dit artikel duidelijker te omschrijven. De commissie dient de 

raad te adviseren over het voorstel. 

 

OVERIG 

 

7 Sluiting 

 

Locatie: 

  


