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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 14 november 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: B.O.B. Haitsma  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR11.0272 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het onderschrijven van de regionale visie op de ontwikkeling van 

detailhandel. 
 
Binnen de Kop van Noord-Holland is een regionale visie voor de 
detailhandel opgesteld. Voorgesteld wordt deze visie te onderschrijven en 
het beleids- en beoordelingskader, zoals beschreven in de visie, vast te 
stellen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO11.0191 

 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Evaluatie Kadernota Detailhandel 2007. 

 
De Kadernota Detailhandel 2007 is geëvalueerd waarbij is gekeken naar 
recente ontwikkelingen die de Detailhandel beïnvloeden. Op basis hiervan 
wordt de raad voorgesteld de kadernota te actualiseren door de evaluatie 
erin op te nemen. Tevens wordt de raad gevraagd de aanbevelingen uit de 
evaluatie over te nemen als beleidsprioriteiten. De commissie dient de raad 
over het voorstel te adviseren. 

RVO11.0197 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van een Verordening tot wijziging van de 

Algemene Plaatselijke Verordening 2011. 
 
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 
heeft de raad zich uitgesproken dat het aantal bordelen binnen de gemeente 
Den Helder beperkt moet blijven tot twee. Hiertoe dient de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2011 te worden aangepast.  
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel hiertoe. 

RVO11.0185 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 14 november 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: B.O.B. Haitsma  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het instellen van een werkgeverscommissie en het vaststellen 
van een delegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling griffie. 
 
De raad is formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de griffie. Om de 
arbeidsvoorwaarden voor de griffie goed te regelen en omdat het voor alle 
partijen van belang is dat duidelijkheid bestaat over hoe de 
verantwoordelijkheden liggen, wordt voorgesteld een werkgeverscommissie 
in te stellen. Deze commissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het 
werkgeverschap van de griffie voor zijn rekening. 
De commissie Bestuur en Middelen dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

RVO11.0196 

 
Overig 
 
008 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 24 oktober 2011. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR11.0270 

 
009 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR11.0273 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


