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Oproep voor de gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente Den Helder op 
dinsdag 30 oktober 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P. Schilt   
Commissiegriffier:  M. Versteeg 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burger. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0308 

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

tussenrapportage 2012 alsmede het beschikbaar stellen van diverse 
kredieten. 
 
Als onderdeel van de planning- en controlcyclus heeft het college van 
burgemeester en wethouders de tussenrapportage 2012 aangeboden aan 
de raad. De rapportage is gebaseerd op de periode januari tot en met 
augustus en geeft de verwachte afwijkingen aan ten opzichte van de 
programmabegroting 2012. De raad wordt voorgesteld de 
programmabegroting 2012 aan te passen met een begrotingswijziging. 
Voorts wordt de raad voorgesteld een aantal (aanvullende) 
investeringskredieten beschikbaar te stellen. 
De commissies dienen hierover de raad te adviseren. 
 

RVO12.0256 

 
005 Vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017. 

 
Het huidige gemeentelijk rioleringsplan loopt eind 2013 af. Door een 
vertraging van de maatregelen heeft het college van burgemeester en 
wethouders het wenselijk geacht het rioleringsplan te evalueren en 
actualiseren. Het college stelt voor een rioleringsplan voor de periode  
2013-2017 vast te stellen en de rioolheffing te verlagen van € 179,20 naar  
€ 170,25 (exclusief inflatiecorrectie). In het rioleringsplan is verder uitgebreid 
aandacht besteed aan de grondwaterproblematiek. 
De commissies dienen de raad over het voorstel te adviseren. 
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A G E N D A 
 

 

Ter bespreking 
 
006 Tussenrapportage 2012 over Willemsoord BV. 

 
De raad heeft op 25 juni 2012 een motie aangenomen waarbij het college 
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen twee per jaar een 
rapportage ter bespreking aan te bieden inzake de activiteiten en resultaten 
van Willemsoord BV. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
thans een tussenrapportage 2012 over Willemsoord BV. ter bespreking 
aangeboden. Met deze rapportage wordt inzicht geboden in het verwachte 
negatieve exploitatieresultaat 2012 van Willemsoord BV. en een doorkijk 
gegeven naar de ontwikkeling van de exploitatie in de komende jaren. 
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007 Sluiting. 

 
 

 


