¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 8 december 2008 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

P. de Vrij

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA
001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR08.0177

Presentatie
004

Presentatie van het jaarplan Den Helder-Texel 2009 van de Regiopolitie
Noord-Holland Noord.

IR08.0175

De presentatie vindt plaats naar aanleiding van een toezegging van de
burgemeester. De commissie wordt geïnformeerd over het lokaal integraal
veiligheidsbeleid van de gemeente. Het jaarplan Den Helder-Texel vormt
een onderdeel van dit beleid. De presentatie wordt gegeven door het hoofd
van de Basispolitiezorg, de heer R. Out.
Ter advisering
005

Voorstel met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek Project Nieuwbouw
Stadhuis op de stationslocatie.

BL08.02199

De raad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van € 1,5 mln
beschikbaar te stellen voor de kosten van de planvoorbereidingen ten
behoeve van de nieuwbouw van een stadhuis. De commissie dient hierover
advies uit te brengen. Het voorstel is reeds eerder in de
commissievergadering van 24 november 2008 besproken. Op basis van
deze bespreking is een raadsinformatiebrief aan de stukken toegevoegd.
006

Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de
afwijkingen na de 2e programmarapportage 2008.
Het resultaat van de voor- en nadelen die na de 2e programmarapportage
2008 duidelijk zijn geworden bedraagt per saldo 156.000 euro nadelig. Dit
bedrag kan worden opgevangen binnen de post Onvoorzien. Met het
vaststellen van de begrotingswijziging wordt de begrotingsrechtmatigheid in
2008 geborgd.
De commissie Bestuur en Middelen dient te adviseren over de
begrotingswijziging met betrekking tot de onderdelen 'Algemeen bestuur en
bedrijfsvoering' en 'Economische ontwikkeling'.

BL08.02531

¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 8 december 2008 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

P. de Vrij

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA
Overig
007

Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen.

IR08.0167

De besluitenlijst is ter kennisneming.
008

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisneming.

009

Sluiting.

IR08.0171

