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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 10 september 2018 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder aan de 
drs. F. Bijlweg 20. 
 
Voorzitter:  H.M. Krul   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR18.0137 

 
Ter advisering 
 
   
004 Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitatie Doggerswijk West en het 

voordelig saldo van € 1.064.000,- ten gunste van de exploitatie te brengen. 
 
Het bedrijventerrein met grondexploitatie Doggerswijk West zou in 10 jaar 
gerealiseerd worden. 
Inmiddels zijn we acht jaar verder, heeft er geen grondverkoop 
plaatsgevonden en doen zich kansen voor aan een deel van het terrein een 
tijdelijke invulling te geven door de ontwikkeling als zonnepark. Het college 
van burgemeester en wethouders stelt thans voor de grondexploitatie af te 
sluiten en een deel van het terrein te verhuren voor de realisatie van een 
zonnepark. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO18.0093 

 
005 Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de 

Verordening op de heffing en inning van leges 2018 (Legesverordening 
2018). 
 
Op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad de Legesverordening 2018 
vastgesteld. De gemeente wil haar dienstverlening uitbreiden door inwoners 
die daarvoor kiezen, de mogelijkheid te bieden om een aangevraagd 
reisdocument tegen betaling thuis te laten bezorgen. Om dit tarief aan de 
inwoner door te mogen berekenen, moet dit nieuwe tarief in de 
gemeentelijke legesverordening en daarbij behorende tarieventabel worden 
opgenomen en door de gemeenteraad worden vastgesteld. Daarnaast wordt 
voorgesteld om in de wijzigingsverordening en bijbehorende tarieventabel 
een aantal tekstuele wijzigingen en correcties mee te nemen. De commissie 
dient de raad over het voorstel te adviseren.  
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006 Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 
Den Helder 2018 
 
Op grond van de Gemeentewet dient de gemeenteraad een reglement van 
orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Het 
huidige reglement van orde dateert uit 2015. In februari 2018 heeft de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een gewijzigd 
Modelreglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad gepubliceerd. Het nu voorliggende 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad van Den Helder 2018 is daarop aangepast waarbij zoveel 
mogelijk aansluiting is gezocht bij het VNG Modelreglement van orde. De 
commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO18.0086 

 
007 Voorstel tot vaststellen van de Verordening op de raadscommissies 

Den Helder 2018. 
 
Op grond van artikel 82 Gemeentewet heeft de gemeente Den Helder de 
drie raadscommissies Bestuur en Middelen, Stadsontwikkeling en -beheer 
en Maatschappelijke ontwikkeling ingesteld. Deze commissies bereiden 
besluitvorming voor de gemeenteraad voor. De samenstelling, taken en 
bevoegdheden van deze commissies zijn geregeld in de Verordening op de 
raadscommissies 2015. In februari 2018 heeft de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) een gewijzigde Modelverordening op de 
raadscommissies gepubliceerd. De nu voorliggende Verordening op de 
raadscommissies Den Helder 2018 is daarop aangepast waarbij zoveel 
mogelijk aansluiting is gezocht bij de VNG Modelverordening. De commissie 
dient de raad over het voorstel te adviseren.  
 

RVO18.0087 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op het presidium Den Helder 

2018. 
 
Op grond van artikel 16 Gemeentewet dient de gemeenteraad een 
reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast 
te stellen. In dit reglement is opgenomen dat de gemeenteraad van Den 
Helder een presidium heeft. Het presidium heeft voornamelijk een algemeen 
adviserende rol met betrekking tot aanbevelingen aan de raad inzake de 
organisatie en het functioneren van de raad. De samenstelling, taken en 
bevoegdheden van het presidium worden geregeld in de Verordening op het 
presidium Den Helder 2018. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren. 
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009 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de agendacommissie 
Den Helder 2018. 
 
Op grond van artikel 16 Gemeentewet dient de gemeenteraad een 
reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast 
te stellen. In dit reglement is opgenomen dat de gemeenteraad van Den 
Helder een agendacommissie heeft. De agendacommissie vervult een 
belangrijke coördinerende rol bij zaken voor de raad en raadscommissies. 
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de agendacommissie 
worden geregeld in de Verordening op de agendacommissie Den Helder 
2018. De commissie dient de raad over het voorstel te agenderen. 

RVO18.0084 

 
010 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 35.000,- voor de 

aanleg van een glasvezelkabel in het buitengebied. 
 
Ondernemers in het buitengebied zijn voor hun bedrijfsvoering steeds 
afhankelijker van breedband internetdiensten. Digitale ontsluiting door snel 
en betrouwbaar glasvezel is een voorwaarde voor ondernemers in de 
agrarische- en toeristische sector om verder te kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast is het toeristisch recreatief aanbod langs de Zanddijk en het 
strand niet digitaal ontsloten. Het college stelt thans voor een bedrag van € 
35.000,- beschikbaar te stellen  ter dekking van de onrendabele top van de 
digitale ontsluiting. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO18.0077 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


