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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder op 
maandag 22 september 2014 om 19.30 uur in de Trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen 
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0103 

 
Ter bespreking 
 
004 Garantstelling Gemini Ziekenhuis. 

 
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over de garantstelling ten 
behoeve van het Gemini Ziekenhuis is dit onderwerp op verzoek van de 
fracties van D66, de VVD, het CDA en de PvdA geagendeerd. De fracties 
willen van gedachten wisselen met de portefeuillehouder over de door het 
college van burgemeester en wethouders gekozen insteek voor de 
betreffende garantstelling en dus het terzijde schuiven van de door de raad 
meegegeven bepalingen in dit dossier. 

IR14.0106 

 
 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio 

NHN. 
 
Op grond van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN 
worden de jaarstukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. Gemeenteraden kunnen hierover hun zienswijze kenbaar 
maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt thans voor geen zienswijze in te dienen 
en in te stemmen met de jaarstukken. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0101 

 
006 Voorstel tot het instemmen met de begroting 2015, de meerjarenbegroting 

2016-2018 en het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio NHN 2015-2018. 
 
Op grond van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN 
kunnen de gemeenteraden van deelnemende gemeenten zienswijzen 
kenbaar maken over de begroting, de meerjarenbegroting en het regionaal 
beleidsplan van de Veiligheidsregio. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor in te stemmen met 
de financiële stukken en een zienwijze in te dienen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0102 
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007 Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
NHN betreffende de verdeelsleutel. 
 
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en aan te geven welke 
verdeelsleutel te voorkeur heeft. Het college van burgemeester en 
wethouders stelt voor het solidariteitsmodel 50%-50% aan te wijzen als 
verdeelsleutel. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0103 

 
008 Voorstel met betrekking tot het rekenkamercommissieonderzoek Opvolging 

aanbevelingen. 
 
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van 
raadsbesluiten over aanbevelingen die uit rekenkamercommissie-
onderzoeken voortkomen. De rekenkamercommissie heeft geconcludeerd 
dat de informatievoorziening vanuit het college van burgemeester en 
wethouders beter kan. Daarnaast stelt de rekenkamercommissie vast dat de 
raad meer mogelijkheden moet krijgen  om de uitvoering van raadsbesluiten 
inzake rekenkamercommissieonderzoeken te monitoren.  
De commissie dient de raad te adviseren over een voorstel hierover. 

RVO14.0079 

 
009 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen 2014. 
 
Op grond van de Wet basisregistratie persoonsgegevens (BRP) dient iedere 
gemeente een verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 
vast te stellen waarin de juridische kaders worden aangegeven voor het 
verstrekken van persoonsgegevens. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0100 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


