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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 24 augustus 2009 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: H.H. Abbenes   Commissiegriffier:  M. Huisman 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
 

 
Ter advisering. 
 
004 Voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening en het 

vaststellen van de nieuwe Inspraakverordening. 
 
De geldende Algemene Inspraakverordening is verouderd en moet worden 
ingetrokken en vervangen door de nieuwe Inspraakverordening die conform 
het VNG-model is. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

BL09.01020 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de uitgangspunten voor 

het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de 
inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Den Helder 2009. 
 
Omdat de huidige financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet 
nog gebaseerd is op de modelverordening 2003 en de VNG naderhand 
nieuwe modelverordeningen heeft samengesteld die zijn afgestemd op de 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren (onder ander op het gebied van de 
rechtmatigheid) wordt de raad een geactualiseerde financiële verordening ex 
artikel 212 van de Gemeentewet ter vaststelling aangeboden.  
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn in het raadsvoorstel toegelicht. 
Het advies van de Auditcommissie wordt nagezonden. 
De commissie dient hierover advies uit te brengen aan de raad. 

RVO09.0022 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van rechten onder de naam van haven- en kadegeld 2009, alsmede van de 
bij de verordening behorende tarieventabel. 
 
In een gerechtelijke procedure is naar voren gekomen dat de 
belastingverordening op het punt van de ISPS-opslag onvoldoende duidelijk 
is. Het wijzigen van de Verordening haven- en kadegelden is nodig om per 
15 september 2009 aanslagen haven- en kadegelden op te leggen, waarvan 
de ISPS opslagen weer een rechtmatig onderdeel vormen. 
De commissie dient hierover een advies uit te brengen aan de raad. 

BL09.01427 

 
 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 24 augustus 2009 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: H.H. Abbenes   Commissiegriffier:  M. Huisman 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

Overig. 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2009. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR09.0334 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


