¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 2 maart 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

W.F. Bellinga

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR09.0060

Ter advisering
004

Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten
aanzien van de toekomst van Willemsoord B.V.

BL08.02787

Uit het onderzoek van Fakton blijkt dat Willemsoord B.V. onvoldoende
geoutilleerd is om de gemeentelijke doelstellingen met het complex optimaal
uit te voeren.
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens te besluiten om
in 2010 te komen tot het wegzetten van de activiteiten van Willemsoord B.V.
bij andere, voor de uitvoering en/of exploitatie ingerichte partijen, waaronder
de gemeente zelf.
De raad wordt in de gelegenheid gesteld eventuele 'wensen en
bedenkingen' kenbaar te maken.
De commissie dient hierover advies uit te brengen aan de gemeenteraad.
De auditcommissie zal met betrekking tot dit onderwerp ook advies
uitbrengen. Dit advies wordt nagezonden en aan de stukken toegevoegd.

005

Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met betrekking
tot het voorgenomen besluit tot het verlenen van een garantstelling aan
Willemsoord BV.
De raad wordt op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet in de
gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen aan het college van
burgemeester en wethouders mee te geven over het voorgenomen
collegebesluit een garantstelling van € 950.000,-- te verlenen aan
Willemsoord BV ten behoeve van de realisatie van een restaurantfunctie
gecombineerd met de inrichting van een werk- en leervoorziening in Gebouw
51. De commissie dient de raad hierover te adviseren.

BL09.00116
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op maandag 2 maart 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

W.F. Bellinga

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA
006

Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke
belastingen 2009.

BL09.00136

De huidige verordening is aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
Overig
007

Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 12 januari 2009.

IR09.0005

De besluitenlijst is ter kennisneming.
008

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisneming.

009

Sluiting.

IR09.0057

