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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op woensdag 19 februari 2014 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P. Schilt 
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0014 

Ter bespreking 
 
004 Presentatie evaluatierapport rekenkamercommissie. 

 
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar  
haar eigen functioneren. Met een presentatie informeert de 
rekenkamercommissie de commissie Bestuur en Middelen over de 
uitkomsten van het evaluatieonderzoek. 

IR14.0011 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot regionalisering van de rekenkamerfunctie. 

 
Den Helder heeft een eigen rekenkamercommissie voor de invulling van de 
rekenkamerfunctie. De raden van Den Helder, Schagen en Texel hebben in 
het voorjaar van 2013 een werkgroep samengesteld met als doel om de 
mogelijkheden te verkennen voor regionale samenwerking op het gebied 
van de rekenkamerfunctie. Op basis van de notitie 'rekenkamer Noordkop’ 
van deze werkgroep wordt geadviseerd de voorkeur uit te spreken voor een 
gemeenschappelijke rekenkamer: de Rekenkamer Noordkop. De commissie 
dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0010     

 
006 Voorstel met betrekking tot de verzelfstandiging van de weekmarkten. 

 
Het college van burgemeester en wethouders wil de organisatie en het 
beheer van de weekmarkten in handen geven van een hiervoor opgerichte 
stichting en een aantal weekmarkten opheffen en hiervoor in de plaats 
standplaatsvergunningen afgeven. De raad wordt daarom een nieuwe 
verordening ter vaststelling aangeboden. De commissie dient de raad over 
het voorstel te adviseren. 

RVO13.0182 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op woensdag 19 februari 2014 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P. Schilt 
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden 2014. 
 
De gemeenteraad heeft op 17 januari 2011 de Verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden 2014 vastgesteld. In de tussentijd zijn door de 
VNG een aantal wijzigingen in haar modelverordening voorgesteld. Dit is 
mede de aanleiding om de Helderse verordening te herzien. Daarnaast heeft 
het presidium de regeling computer- en internetgebruik gewijzigd. Die 
wijziging is nu in deze verordening verankerd. Voorgesteld wordt de oude 
verordening in te trekken en een nieuwe geactualiseerde verordening vast te 
stellen, zodat deze met ingang van 27 maart 2014 kan worden toegepast. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO14.0003 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscode politieke ambtsdragers 

gemeente Den Helder 2014. 
 
Op 2 april 2012 heeft de gemeenteraad de Gedragscode bestuurlijke 
integriteit voor gemeenteraadsleden 2012 vastgesteld. Daarbij is tevens 
besloten deze code na een jaar te evalueren. Inmiddels is in september 
2013 een nieuwe versie verschenen van de Handreiking integriteit van 
politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen.  
Op basis van deze handreiking is een nieuwe gedragscode opgesteld.  
De nieuwe gedragscode gaat gelden voor alle gemeentelijke politieke 
ambtsdragers. De commissie adviseert de raad over het voorstel. 
 

RVO14.0004 

009 Voorstel tot vaststelling wijziging Verordening op de heffing en invordering 
van leges 2014. 
 
Wegens het wijzigen van de Paspoortwet dient de Verordening op de heffing 
en invordering van leges 2014 te worden aangepast. De commissie dient de 
raad over het hiertoe gedane voorstel te adviseren. 

RVO14.0016 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


