¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 23 november 2009 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

J.K. Visser

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR09.0577

Ter advisering
004

Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie Den
Helder 'Op weg naar een beter subsidiebeleid', evaluatie beleidsgestuurde
contractfinanciering gemeente Den Helder'

IR09.0568

De Rekenkamercommissie heeft op 14 september 2009 het
onderzoeksrapport 'Op weg naar een beter subsidiebeleid', evaluatie
beleidsgestuurde contractfinanciering gemeente Den Helder' aan de raad
aangeboden. Conform artikel 3.3 van de Verordening op de
Rekenkamercommissie Den Helder 2005 is het rapport behandeld in de
commissie Bestuur en Middelen van 5 oktober 2009.
Op basis van de commissiebehandeling zijn een concept raadsvoorstel en
-besluit opgesteld. De commissie wordt gevraagd met de concepten in te
stemmen.
005

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leges 2010 en de daarbij
behorende tarieventabel.

BL09.01850

Voorgesteld wordt de tarieven aan te passen met de algemene verhoging
van 1% ter compensatie van de loon- en prijsstijgingen. Daarnaast zijn er
nog een aantal aanpassingen in de tarieven en in de indeling van de tabel.
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
006

Voorstel met betrekking tot wensen en bedenkingen in verband met een
achtervangpositie borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten
behoeve van de Stichting Woontij.
De Stichting Woontij heeft de gemeente gevraagd een achtervangpositie in
te nemen ten aanzien van een geldlening van € 4 miljoen. De gemeenteraad
mag hierover wensen en bedenkingen uitspreken aan het college van
burgemeester en wethouders. De commissie dient de raad hierover te
adviseren.

BL09.01845
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AGENDA
007

Voorstel met betrekking tot wensen en bedenkingen over de voorgenomen
besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan
van de samenwerkingsovereenkomst Regio VVV KNH 2010-2013 en tot het
verlenen van een vierjarige subsidiebeschikking.

BL09.01868

De raad mag op grond van artikel 6.2 van de Algemene Subsidieverordening
2008 wensen en bedenkingen indienen over het voorgenomen besluit van
het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomst Regio VVV Kop van Noord-Holland voor de
jaren 2010-2013, het voorgenomen besluit tot het verlenen van een
meerjarige (2010-2013) budgetsubsidieovereenkomst en het voorgenomen
besluit een vierjarige subsidiebeschikking (2010-2013) te verlenen ter
uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. De commissie dient
hierover advies uit te brengen aan de raad.
Ter bespreking
008

Voorstel Stadspartij Den Helder "Op eigen doft" over aanpassing
verordeningen met betrekking tot afsplitsingen binnen de gemeenteraad.

IR09.0569

In de huidige regelgeving is het zo geregeld dat afsplitsingen van fracties
nog een aantal rechten hebben. De Stadspartij Den Helder wil de
regelgeving hierover aanpassen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
fractievergoeding, fractieassistent, fractiekamer, salariëring en
commissieleden. Het doel van de behandeling in de commissie is een eerste
bespreking te houden over de wenselijkheid de verordeningen aan te
passen.
Overig
009

Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 26 oktober 2009.

IR09.0565

De besluitenlijst is ter kennisname.
010

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisname.

011

Sluiting.

IR09.0574

