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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 21 januari 2013 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  B. Fritzsche   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 

001 Opening en mededelingen. 
 

 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR13.0009 

Ter informatie 
 
004 Integraal Veiligheidsjaarplan Den Helder - Texel - Schagen 2013. 

 
De raad stelt eens in de vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleidsplan vast. 
Op basis hiervan stelt de driehoek jaarlijks het Integraal Veiligheidsjaarplan 
vast. In het Integraal Veiligheidsjaarplan zijn de operationele afspraken 
tussen de politie, OM en gemeente opgenomen. De driehoek informeert de 
raad in de commissie over de afspraken voor 2013 en resultaten van 2012. 
Hierbij komt ook de stand van zaken met betrekking tot het coffeeshopbeleid 
aan de orde. 

RI12.0173 

 
005 Evaluatie plan van aanpak horeca. 

 
De burgemeester informeert de raad over de evaluatie van het plan van 
aanpak “Veilig uitgaan regel je samen”. 

RI12.0182 

 
006 Vorming Regionale Uitvoeringsdienst voor de regio Noord-Holland Noord 

(RUD NHN). 
 
Medio 2013 wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de 
Gemeenschappelijke Regeling voor de aansluiting bij de te vormen RUD 
NHN. In aanloop naar dit besluitvormingsproces geeft de kwartiermaker 
RUD NHN i.o, de heer F. van Nijkerken, een korte presentatie over het 
proces omtrent de vorming van de RUD NHN. 
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A G E N D A 
 

 

Ter advisering 
 
007 Voorstel met betrekking tot het indienen van zienswijzen tegen de 

gewijzigde begroting en het milieuwerkprogramma 2013 van de Milieudienst 
Kop van Noord-Holland. 
 
Per 1 juli 2013 hebben de gemeenten Den Helder en Texel zich aangesloten 
bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland. De Milieudienst heeft hiertoe een 
aanpassing van de begroting met bijbehorend werkprogramma 2013 in 
concept aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Hierop kunnen 
zienswijzen worden ingediend voordat het Algemeen Bestuur tot vaststelling 
overgaat. Het college van burgemeester en wethouders adviseert geen 
zienswijzen in te dienen. De commissie brengt advies uit aan de raad. 

RVO12.0308 

 
008 Voorstel tot wijziging van de Legesverordening 2013. 

 
De nieuwe tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn vastgesteld en 
bekendgemaakt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Infrastructuur en Milieu. Thans dienen deze bedragen te worden verwerkt in 
de Legesverordening 2013. De commissie dient de raad te adviseren over 
het hiertoe gedane voorstel. 

RVO12.0330 

 
Overige 
 
009 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 10 december 

2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0366 

 
010 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR13.0002 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


