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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op  maandag 23 juni 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0064 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot het onderzoek van de rekenkamercommissie 

over de HVC. 
 
Het onderzoek naar de relatie tussen de deelnemende gemeenten en de 
HVC geeft de raad een beter inzicht in de knelpunten en risico’s die 
samenhangen met het aandeelhouderschap van de gemeente in de HVC. 
De raad wordt voorgesteld de conclusies en aandachtspunten uit het rapport 
over te nemen en het college burgemeester en wethouders op te dragen 
voor 1 oktober 2014 de raad een voorstel te doen over de wijze van 
uitvoering van de aanbevelingen. De behandeling wordt ingeleid met een 
korte presentatie van de rekenkamercommissie. De commissie dient de raad 
te adviseren over het voorstel.  
 

RVO14.0081 

 
005 Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke Verordening 2012. 

 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de Algemene 
plaatselijke verordening 2012 op een aantal punten aan te passen. Deze 
aanpassingen betreffen onder meer de verblijfs- en gebiedsontzeggingen, 
de wens om in het kader van de deregulering de collectevergunningen te 
laten vervallen, het venten uitsluitend toe te staan binnen de winkeltijden en 
het mogelijk maken van overgangsbeleid voor de schenktijden in de huidige 
commercieel geëxploiteerde sportkantines. De commissie dient de raad over 
het voorstel te adviseren. 

RVO14.0038 

 



¥ 

 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op  maandag 23 juni 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

A G E N D A 
 

 

006 Voorstel met betrekking tot de jaarrekening 2013 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is opgericht op 5 juli 
2013 om milieutaken uit voeren voor 19 gemeenten in Noord-Holland Noord 
en de provincie Noord-Holland. In de Gemeenschappelijke regeling is ten 
aanzien van de jaarrekening bepaald dat de raden van de deelnemende 
gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen naar voren te 
brengen. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor geen 
zienswijzen naar voren te brengen. De commissie dient de raad over het 
voorstel te agenderen.  
 

RVO14.0067 

 
007 Voorstel met betrekking tot de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 

2015 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
 
In de gewijzigde begroting 2014 zijn wijzigingen opgenomen die invloed 
hebben op de bijdragen van de deelnemers. Ingevolge artikel 34, lid 6 van 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR NHN) moeten deze wijzigingen voor 
zienswijzen worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Tevens 
wordt conform de GR NHN de Ontwerpbegroting 2015 aan de deelnemers 
toegezonden met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Het 
college doet de raad hiertoe een voorstel, waarover de commissie de raad 
dient te adviseren.  
 

RVO14.0076 

 
008 Voorstel met betrekking tot het indienen van wensen en bedenkingen over 

de procedure garantstelling Gemini Ziekenhuis. 
 
De beoogde nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis in het gebied De Dogger 
in Den Helder gaat niet door. Veranderingen in de Nederlandse 
ziekenhuiszorg zijn daarvan de oorzaak. De besturen en medische staven 
van het Gemini ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) hebben 
voor de toekomst een nieuw locatieprofiel vastgesteld dat uitgaat van een 
volwaardig, maar afgeslankt Gemini Ziekenhuis op de bestaande locatie. De 
bank die destijds voor grondaankoop en planontwikkeling van de beoogde 
nieuwbouw geld heeft geleend, totaal € 11.000.000,--, wenst dat terug te 
ontvangen. Op korte termijn leidt dat voor het Gemini Ziekenhuis tot een 
acuut liquiditeitsprobleem waarvoor de hulp van het gemeentebestuur is 
ingeroepen. Die hulp kan bestaan uit het verstrekken van gemeentegarantie 
voor een nieuwe geldlening. De commissie dient de raad over het hiertoe 
door het college van burgemeester en wethouders gedane voorstel te 
adviseren. 

RVO14.0088 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


