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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 12 december 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR16.0212 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Den Helder. 
 
Naar aanleiding van een aantal incidenten die verband houden met 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt al jaren gewerkt 
aan het verbeteren van de uitvoering van de VTH-taken. Naast een aantal 
andere maatregelen is er nu ook de Wet VTH die door middel van een 
wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
gemeenten en provincies opdraagt een verordening VTH kwaliteit vast te 
stellen waarin de raad de kaders voor de kwaliteit van de uitvoering van de 
VTH-taken aan het college meegeeft. De commissie adviseert de raad over 
het hiertoe gedane voorstel. 
 

RVO16.0106 

 
005 Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

onroerend zaak belastingen 2017. 
 
Om de in de begroting geraamde onroerend zaak belastingen (OZB) 
opbrengsten voor het nieuwe jaar te kunnen realiseren moet het tarief van 
de OZB worden aangepast en door de gemeenteraad worden vastgesteld in 
de Verordening op de heffing en invordering van onroerend zaak 
belastingen 2017. De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO16.0107 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2016. 
 
In de tussenrapportage (Turap) zijn de afwijkingen en ontwikkelingen van de 
beleidsdoelen opgenomen en het verloop van de kredieten. Het effect van 
de tweede Turap is € 567.000 nadelig. De belangrijkste oorzaken voor dit 
tekort zijn: hogere lasten voor (nieuwe) activiteiten binnen het sociaal 
domein, die deels worden opgevangen door een hogere uitkering van het rijk 
en een tegenvaller op het gebied van de afvalstoffenheffing. De raad dient 
kennis te nemen van de Turap en de hieruit voortvloeiende 
begrotingswijziging vast te stellen. De commissie adviseert de raad hierover. 
 

RVO16.0112 

 
007 Voorstel tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2015. 

 
Naar aanleiding van de bespreking van het concept jaarverslag 2015 van de 
griffie is door het presidium een opmerking gemaakt over de hoogte van de 
presentiegelden. Om de hoogte van de presentiegelden te beperken wordt 
voorgesteld om maximaal één commissielid per fractie per 
commissievergadering te laten deelnemen. Daarnaast wordt de verordening 
aangepast aan de laatste versie van de gewijzigde modelverordening van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De commissie dient de 
raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO16.0083 

 
008 Voorstel over evaluatie werkwijze raad en vitalisering van de lokale 

democratie. 
 
De gemeenteraad heeft in 2016 zijn vergadercyclus gewijzigd. Uit een korte 
evaluatie onder de fractievoorzitters blijkt dat de doorgevoerde wijzigingen 
positief worden gewaardeerd. Op grond hiervan wordt voorgesteld de 
huidige vergadercyclus in 2017 te continueren. Daarnaast zijn in de 
afgelopen maanden diverse landelijke publicaties verschenen over de 
ontwikkelingen in de lokale democratie. De in deze publicaties geschetste 
rechtvaardigen een bredere beschouwing van het functioneren van het 
lokale bestuur. De burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, allen 
voor zover  het hun verantwoordelijkheid betreft, worden verzocht in 2017 
voorstellen te doen voor een verdere vitalisering van de lokale democratie. 
De commissie adviseert de raad over het voorstel. 
 

RVO16.0094 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


