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Oproep voor de gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer van de 
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van Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor 
Commissiegriffier: F. Blok 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR13.0312 

Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen behorende bij de 

tussenrapportage 2013. 
 
Als onderdeel van de planning- en controlcyclus heeft het college van 
burgemeester en wethouders de tussenrapportage 2013 aangeboden aan 
de raad. De rapportage is gebasseerd op de periode januari tot en met 
augustus en geeft de verwachte afwijkingen aan ten opzichte van de 
programmabegroting 2013. De raad wordt voorgesteld de 
programmabegroting aan te passen met de begrotingswijzigingen. 
De commissies dienen hierover de raad te adviseren. 

RVO13.0128 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2014, de 

meerjarenraming 2015-2017 en de jaarschijf 2014 van het 
meerjareninvesteringsplan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft mede op basis van de 
kadernota 2014-2017 de concept-programmabegroting 2014 opgesteld en 
ter vaststelling aan de raad aangeboden. Tevens wordt de raad voorgesteld 
de jaarschijf 2014 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen. De 
commissies dienen de raad over het voorstel, alsmede de onder 6 tot en met 
16 genoemde punten, te adviseren. 

RVO13.0131 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de Tarievenverordening voor diverse 

diensten en werkzaamheden door de gemeente Den Helder 2014. 
 
Voorgesteld wordt de in de verordening voorkomende tarieven te verhogen 
met 1,75% als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 
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007 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 
parkeerbelastingen 2014. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de in de verordening 
voorkomende tarieven te verhogen met 1,75% in verband met de loon- en 
prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van hondenbelasting 2014. 
 
Voorgesteld wordt de hondenbelasting te verhogen met 1,75% als gevolg 
van de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 

 
009 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van de forensenbelasting. 
 
Voorgesteld wordt de forensenbelasting te verhogen met 1,75% als gevolg 
van de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 

 
010 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van een toeristenbelasting 2014. 
 
Voorgesteld wordt de toeristenbelasting te verhogen met 1,75% als gevolg 
van de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 

 
011 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2014. 
 
Voorgesteld wordt de lijkbezorgingsrechten te verhogen met 1,75% als 
gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 

 
012 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van precariorechten 2014. 
 
Voorgesteld wordt de precariorechten te verhogen met 1,75% als gevolg van 
de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 

 
013 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van rioolheffing 2014. 
 
Voorgesteld wordt de rioolheffing te verhogen van € 170,25 naar € 173,20. 

RVO13.0152 
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014 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 
leges 2014. 
 
Met uitzondering van de bouwleges wordt voorgesteld de leges te verhogen 
met 1,75% als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. Met betrekking tot 
de bouwleges wordt voorgesteld deze te verhogen met 5,75% om 
kostendekkend te zijn. De tarieven van de reisdocumenten en rijbewijzen 
worden verhoogd in overeenstemming met de Rijksvoorschriften. Deze 
tarieven worden pas in december 2013 door het Rijk bekendgemaakt. In 
december 2013 zal de raad daarom een wijzigingsvoorstel van de 
legesverordening 2014 ter vaststelling worden aangeboden waarin de 
nieuwe tarieven zijn verwerkt. 

RVO13.0152 

 
015 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van afvalstoffenheffing 2014. 
 
Voorgesteld wordt de afvalstoffenheffing te verhogen met 1,75% als gevolg 
van de loon- en prijsontwikkelingen. 
 

RVO13.0152 

016 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 
van marktgelden 2014. 
 
Voorgesteld wordt de marktgelden te verhogen met 1,75% als gevolg van de 
loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO13.0152 

 
017 Sluiting. 

 
 

 


