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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 25 augustus 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  M. Huisman 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0084 

Ter bespreking 
 
004 Presentatie regionalisering brandweer. 

 
De directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft een 
presentatie over het proces rondom de regionalisering van de brandweer, 
inclusief een vooruitblik op de begroting van de Veiligheidsregio. 

 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel met betrekking tot het rapport van de rekenkamercommissie  

Den Helder over externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid. 
 
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit  
van de  externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid. Daarbij zijn een 
aantal conclusies en aanbevelingen vastgesteld. Thans wordt de raad 
gevraagd deze conclusies en aanbevelingen over te nemen. De commissie 
Bestuur en Middelen adviseert de raad hierover.   
 

RVO14.0042 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2014. 

 
Wegens verandering in regelgeving dient een nieuw treasurystatuut te 
worden vastgesteld. De commissie dient de raad te adviseren over het 
hiertoe door het college van burgemeester en wethouders gedane voorstel. 

RVO14.0096 

 
007 Voorstel tot aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2015 en 2016. 

 
In 2012 heeft de raad besloten Ernst & Young Accountants aan te wijzen 
voor de boekjaren 2012 t/m 2014 met een verlengingsmogelijkheid voor de 
jaren 2015 en 2016. Op grond van een positieve beoordeling  van het 
functioneren van de accountant en prijsstelling wordt de raad voorgesteld 
gebruik te maken van de verlengingsmogelijkheid. De commissie dient de 
raad te adviseren over dit voorstel. 

RVO14.0105 
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A G E N D A 
 

 

008 Voorstel tot intrekken Verordening outplacement gewezen wethouders 
gemeente Den Helder 2008. 
 
Per 18 november 2010 is het Besluit sollicitatieplicht voor gewezen politieke 
ambtsdragers van kracht geworden. Dit besluit bevat alle regels over 
outplacement van de gewezen wethouder. Daarmee is de Verordening 
outplacement gewezen wethouders gemeente Den Helder 2008 overbodig 
geworden en kan worden ingetrokken. De commissie dient de raad over het 
voorstel te adviseren. 

RVO14.0093 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


