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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 10 januari 2011 om 19.00 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0387 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN). 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Om te 
voldoen aan de nieuwe wet dient de bestaande gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio NHN op een aantal punten te worden aangepast. 
Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad hiertoe dit 
voorstel aan. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO10.0111 

 
005 Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitatie Meester Tigchelaar. 

 
De raad wordt gevraagd de grondexploitatie af te sluiten met een saldo van 
€ 56.460,-- en de nog uit te geven kavel van 670 m2 over te hevelen naar 
'overige gronden en terreinen'. De commissie adviseert de raad over het 
voorstel. 

RVO10.0179 

 
006 Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden 2011. 
 
Het betreft een actualisering van de thans geldende Verordening 
rechtspositie raads- en commissieleden 2007. Deze verordening wordt 
ingetrokken bij vaststelling van de nieuwe verordening. De commissie moet 
de raad adviseren over het voorstel. 

RVO10.0211 

 
007 Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de fractieondersteuning 

2011. 
 
Het betreft een actualisering van de thans geldende Verordening op de 
fractieondersteuning 2007. Deze verordening wordt ingetrokken bij 
vaststelling van de nieuwe verordening. De commissie dient de raad advies 
uit te brengen over het voorstel. 

RVO10.0210 
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A G E N D A 
 

 

008 Voorstel over het rapport van de rekenkamercommissie Den Helder: 
DoeMee-onderzoek 'Afhandeling meldingen'. 
 
De rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek gedaan naar de 
afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. De commissie heeft op 
6 december 2010 het rapport besproken. Op basis van de bespreking is een 
raadsvoorstel geformuleerd. Dit voorstel ligt thans ter beoordeling voor. 

IR10.0356 

 
Overig 
 
009 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 6 december 2010. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR10.0369 

 
010 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR10.0385 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


