gemeente

Den Helder
Advies commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
Datum vergadering:

31 oktober 2012

Nummer advies:

CA12.00074

Onderwerp:

Advies over het voorste! tot het vaststellen van de programmabegroting 2013, de
meerjarenraming 2014-2016 en de jaarschijf 2013 van het meerjareninvesteringsplan.

In de vergadering van 31 oktober 2012 hebben de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer het bovengenoemde voorstel besproken.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit te agenderen als bespreekpunt voor de
raadsvergadering van 7 november 2012. Ais debatpunten zijn de volgende zaken naar voren gebracht {met
daarbij een aantal aangekondigde amendementen en moties):
PvdA:

Christenunie:
D66:
CDA:
Trots:
Behoorlijk Bestuur:
Groen Links:

WD:
Vrije Socialisten:

- afschaffen hondenbelasting (amendement);
- invulling Huisduinerkwartier (amendement);
- beheer duingebied Landschap Noord Holland (amendement);
- bezuinigingen op algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en
ouderenwerk (amendement);
- samenwerkingsverband met betrekking tot decentralisatie jeugdzorg (motie);
- tarieven Iijkbezorgingsrechten 2013 (amendement).
- beperken verlies Willemsoord (amendement);
- kunst- en cultuurmakelaar.
- Willemsoord (mogelijk motie);
- invulling Huisduinerkwartier (mogelijk amendement).
- samenwerkingsverband met betrekking tot decentralisatie jeugdzorg;
- Willemsoord;
-jongeren informatiepunt (eventueel motie).
- hoogte van de parkeertarieven (motie of amendement);
- Willemsoord;
- stadsdebatten (amendement);
- realiseren Breewijd met overschot op weerstandsvermogen (amendement);
- eigen ruimte jongeren(werk) (amendement);
- cultuurmakelaar en adviseur kunst en cuituur (amendement).
- niet laten oplopen totale schuldenlast (ook in relatie tot besluit stadhuis);
- btw compensatiefonds;
- rechtstreeks onderbrengen van Nuon gelden bij Zeestad.
- faciliteiten voor verslaafden (motie).

De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft vóór het inventariseren van de debatpunten de vergadering
veriaten.
De voorzitter verzoekt de fracties de amendementen waar mogelijk samen te voegen ten behoeve van een
overzichtelijk verloop van de raadsvergadering.
Den Heider, 31 oktober 2012.
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