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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 12 mei 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor (onder voorbehoud van benoeming)   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0038 

Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot de Beleidsgestuurde Contractfinanciering van 

Museumhaven Willemsoord 2014-2015. 
 
Stichting Museumhaven Willemsoord (SMW) organiseert het beheer en de 
exploitatie van de Museumhaven Willemsoord en de restauratie van de 
aangesloten schepen. De SMW is één van de uitvoeringspartners die vorm 
en inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De prestatieafspraken zijn 
opgenomen in de overeenkomst. Het streven is gericht op een meerjarige en 
gebiedsgerichte BCF. Voor de komende twee jaren wil het college van 
burgemeester en wethouders de samenwerking met de Stichting 
Museumhaven Willemsoord voortzetten. Omdat het een meerjarige 
subsidieverplichting is, wordt de raad conform de Financiële Verordening in 
de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen aan het college ter 
overweging mee te geven. De commissie dient de raad hierover te 
adviseren. 

RVO14.0034 

 
005 Voorstel tot toetreding van de gemeente Den Helder tot de 

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. 
 
De gemeente Den Helder onderzoekt al enige jaren de mogelijkheid om te 
komen tot samenwerking op het gebied van de uitvoerende werkzaamheden 
op het terrein van de gemeentelijke belastingen. In 2013 is hierover overleg 
gevoerd met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus uit 
Hoofddorp. Recent heeft Cocensus een aanbieding gedaan om toe te treden 
tot de GR. Voor toetreding tot de GR Cocensus is instemming van de 
gemeenteraad vereist. Het college neemt uiteindelijk het besluit toe te 
treden. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel tot 
toetreding. 

RVO14.0030 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 12 mei 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor (onder voorbehoud van benoeming)   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

Ter bespreking 
 
006 Rapportage tweede halfjaar 2013 over Willemsoord B.V. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Willemsoord B.V. om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie Bestuur en Middelen besproken. 

ID14.00699 

 
007 Rapportage tweede halfjaar 2013 over Zeestad. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Zeestad om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie Bestuur en Middelen besproken. 

ID14.00640 

 
008 Rapportage tweede halfjaar 2013 over Port of Den Helder. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Port of Den Helder om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. 
De rapportage wordt in de commissie Bestuur en Middelen besproken. 

ID14.00717 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


