¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op 12 december 2011 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

B.O.B. Haitsma

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR11.0325

Ter advisering
004

Voorstel tot vaststelling van de Referendumverordening gemeente
Den Helder 2012.

RVO11.0245

Met het vaststellen van de Referendumverordening wordt het uitvoeren van
een raadplegend of raadgevend referendum mogelijk. Het voorstel handelt
dus niet over een concreet referendum, maar creëert de juridische basis
voor het houden van referenda in de toekomst. Het betreft een
initiatiefvoorstel van mevrouw C.J. Dol-Cremers van GroenLinks.
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
005

Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de
Legesverordening 2012.

RVO11.0220

De tarieven van de reisdocumenten in de Legesverordening dienen te
worden gewijzigd aan de hand van de door het Rijk vastgestelde maximum
tarieven. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
006

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelasting
2012.
De verordening onroerende-zaakbelasting wordt elk jaar opnieuw
vastgesteld omdat de in deze belastingverordening vermelde tarieven
jaarlijks worden gewijzigd. Er zijn twee conceptbesluiten bijgevoegd: één
voor in de situatie dat de raad op 6 december 2011 heeft gekozen voor de
invoering van een ondernemersfonds en één voor in de situatie dat dat niet
het geval is. Dat was immers bij het uitschrijven van deze
commissievergadering nog niet bekend. De commissie dient de raad te
adviseren over het voorstel.

RVO11.0228
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op 12 december 2011 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:
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AGENDA
Overig
007

Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 28 november
2011.

IR11.0323

De besluitenlijst is ter kennisname.
008

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisname.

009

Sluiting.

IR11.0324

