
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 16 december 2019 om 19.30 uur 
in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder aan de drs. F. Bijlweg 20. 
    
A G E N D A 
 

De stukken liggen van 6 december (vanaf 16.00 uur) tot en met 16 december 2019  
(tot 16.00 uur) ter inzage bij de Servicebalie aan de drs. F. Bijlweg 20.  

 
001 Opening.   

 
002 Spreekrecht burgers.   

 
003 Vragenkwartier.   

 
004 Bepalen stemvolgorde.   

 
005 Vaststelling agenda.  IR19.0273 

 
006 Voorstel tot het benoemen van twee leden in de commissie 

onderzoek geloofsbrieven.  RVO19.0137 

 
007 Voorstel benoemen plaatsvervangend lid namens de 

Seniorenpartij Den Helder voor de Regionale Raadscommissie 
Noordkop (RRN).  RVO19.0138 

 
Hamerpunten 
 
008 Voorstel tot het vaststellen van een veegwijziging begroting 2019.  RVO19.0119 

 
009 Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2019.  RVO19.0115 

 
010 Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Gemeentelijke 

garanties en geldleningen 2019.  RVO19.0123 

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

invordering van onroerende zaak belastingen 2020.  RVO19.0105 

 
012 Voorstel met betrekking tot het Rapport van de 

Rekenkamercommissie Den Helder over de doorwerking van de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.  RVO19.0134 
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013 Voorstel tot het vaststellen van 'Het sociaal beleidskader. Het 
sociale verhaal van Den Helder' en dit in de plaats te laten treden 
van het transitieplan 'Sociaal Domein. Naar een Vitale 
samenleving'.  RVO19.0127 

 
014 Voorstel met betrekking tot meerjarige budgetovereenkomsten 

cultuur en de Helderse Vallei.  RVO19.0114 

 
015 Voorstel met betrekking tot implementatie Wmo 

abonnementstarief 2020.  RVO19.0128 

 
016 Voorstel met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met 

de HVC voor de jaren 2020 tot en met 2029.  RVO19.0121 

 
017 Voorstel met betrekking tot advies wensen of bedenkingen 

jaarprogramma 2020 De Kop Werkt!  RVO19.0129 

 
Bespreekpunten 
 
018 Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Julianadorp als 

structuurvisie voor de kern Julianadorp, de Duinzoom en de 
Koegraspolder.  RVO19.0120 

 
019 Voorstel tot het vaststellen van het beleid voor de huisvesting van 

tijdelijke werknemers.  RVO19.0132 

 
 
020 Sluiting.   

 


