¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 7 september 2009 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

J.K. Visser

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR09.0449

Ter advisering
004

Voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening en het
vaststellen van de nieuwe Inspraakverordening.

RB09.0098

De geldende Algemene Inspraakverordening is verouderd en moet worden
ingetrokken en vervangen door de nieuwe Inspraakverordening die conform
het VNG-model is. Het voorstel is op 24 augustus 2009 aangehouden aan
de hand van een toezegging van de loco-burgemeester dat de raad een
memo tegemoet kan zien die ingaat op het begrip 'belanghebbenden' in
relatie tot de inspraakverordening.
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
005

Voorstel tot bekrachtiging van de noodverordening vliegshow op Maritiem
vliegkamp de Kooy op 19 september 2009.

RB09.0111

Ter voorkoming van onveilige situaties binnen het vertoningsterrein is met de
organisatie en politie afgesproken dat aan de hand van een
noodverordening kan worden opgetreden. Op grond van artikel 176
gemeentewet heeft de burgemeester een noodverordening vastgesteld en
dient deze te worden bekrachtigd door de raad.
De commissie dient hierover te adviseren.

006

Voorstel tot uitbesteding van de gemeentelijke afvalinzameling.
De raad wordt verzocht zich uit te spreken over het voorstel tot uitbesteding
van de gemeentelijke afvalinzameling. Het voorstel is eerder behandeld in
de commissievergadering van 22 juni 2009. De commissie heeft geoordeeld
dat het voorstel nog niet besluitrijp was en heeft de behandeling opgeschort.
Op verzoek van de portefeuillehouders is het onderwerp wederom
geagendeerd. De commisie dient een advies te geven over het voorstel.

RB09.0089

¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 7 september 2009 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

J.K. Visser

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

Overig
007

Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 24 augustus 2009.

IR09.0440

De besluitenlijst is ter kennisname.
008

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisname.

009

Sluiting.

IR09.0433

