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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 20 januari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal 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. 

 
IR14.0000 

Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot het Rapport onderzoekscommissie  

Willemsoord 2013. 
 
De gemeenteraad heeft in maart 2013 een commissie ingesteld voor een 
onderzoek naar de exploitatie van Willemsoord BV. Deze 
onderzoekscommissie heeft in december 2013 een rapport, getiteld: 
"Willemsoord, een schip van bijleggen?!" uitgebracht. De gemeenteraad 
wordt voorgesteld de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over te 
nemen en een aantal opdrachten te verstrekken aan het college van 
burgemeester en wethouders. De opdrachten zijn erop gericht Willemsoord 
BV in staat te stellen binnen enkele jaren een sluitende exploitatie te 
bewerkstelligen. De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO13.0198 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening elektronische kennisgeving 

2014. 
 
Met het vaststellen van deze verordening is een efficiëntere elektronische 
berichtgeving van de gemeente aan derden mogelijk. De commissie dient de 
raad te adviseren over het voorstel. 

RVO13.0205 

 
006 Voorstel met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst Stichting Top 

van Holland 2014 en 2015. 
 
Het college van burgemeester en wethouders wil samen met de gemeenten 
Hollands Kroon en Schagen een samenwerkingsovereenkomst sluiten met 
de Stichting Top van Holland waarin de te leveren prestaties en de 
voorwaarden voor subsidieverlening zijn vastgelegd. De raad mag hierover 
wensen en bedenkingen indienen. De commissie adviseert de raad hierover. 

RVO13.0200 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel met betrekking tot Beleidsgestuurde Contractfinanciering Stichting 
Strandexploitatie Noordkop 2014 - 2017. 
 
De Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) heeft de afgelopen vier jaren 
de uitvoering van het beheer en onderhoud van het strand verzorgd voor de 
gemeente. Voor de komende vier jaren wil de gemeente de SSN weer 
inzetten om het strand schoon, heel en veilig te houden. Omdat het hier een 
meerjarige subsidieverplichting betreft, dient dit conform de Algemene 
subsidieverordening te worden voorgelegd aan de raad in het kader van de 
zogenoemde wensen- en bedenkingenprocedure. De commissie dient de 
raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0173 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Winkeltijdenverordening Den Helder 

2014. 
 
In de winkeltijdenverordening geeft de gemeente aan wanneer winkels 
opengesteld mogen zijn en onder welke voorwaarden ontheffing van de 
gesloten perioden mogelijk is. Door de wijziging van de Winkeltijdenwet 
maken bepaalde verwijzingen naar de wet uit de huidige verordening andere 
openingstijden mogelijk dan in het gemeentelijke beleid is beoogd.  
De nieuwe verordening betreft dan ook een administratieve aanpassing op 
het gewijzigde wetgevingskader. Er is geen sprake van nieuw beleid, de 
bestaande verordening is één-op-één vertaald in de nieuwe verordening. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0177 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


