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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 25 februari 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. 

 
IR13.0083 

Presentatie 
 
004 Evaluatie Afstootnota. 

 
De raad heeft in 2011 de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed 2012-2014 
vastgesteld. Wethouder Den Dulk geeft een korte presentatie over de 
voortgang in het afstoten van gemeentelijk vastgoed. 

AU12.13262 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstellen tot vaststellen van de Prijzenlijst 2013, waarin de door de 

gemeente te hanteren grondprijzen zijn vastgelegd. 
 
In de in 2010 vastgestelde Nota Grondprijzen is vastgelegd dat de door de 
gemeente gehanteerde grondprijzen jaarlijks worden aangepast aan 
marktontwikkelingen. Dit gebeurt met het vaststellen van de prijzenlijst. De 
commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO12.0304 

 
006 Voorstel tot vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar. 
 
Door het samenvoegen van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe 
tot de gemeente Schagen, dient de bovengenoemde gemeenschappelijke 
regeling administratief te worden aangepast. De commissie adviseert de 
raad over het voorstel. 

RVO12.0338 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot vaststelling van de Verordening commissie van onderzoek naar 
alle facetten en randvoorwaarden met betrekking tot de exploitatie van 
Willemsoord 2013. 
 
Vanwege de op 17 december 2012 aangenomen motie van de fractie van 
Behoorlijk Bestuur over het houden van een onderzoek naar de exploitatie 
van Willemsoord en het hiertoe tijdelijk instellen van een commissie, is het 
noodzakelijk een verordening vast te stellen. In de verordening zijn 
bepalingen opgenomen over de taken, de samenstelling, de werkwijze en de 
ambtelijke ondersteuning van de commissie. De commissie dient de raad te 
adviseren over het voorstel. 

RVO13.0003 

 
008 Voorstel tot het instellen van de onderzoekscommissie Willemsoord. 

 
Op 17 december 2012 heeft de raad besloten onderzoek in te stellen naar 
de exploitatie van Willemsoord. Met dit voorstel wordt de 
onderzoekscommissie ingesteld. De commissie adviseert de raad over het 
voorstel. 

RVO12.0331 

 
Ter bespreking 
 
009 Beantwoording schriftelijke vragen Sail 2013. 

 
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van de 
ChristenUnie. De fractie wil met de commissie en de wethouder van 
gedachten wisselen over het optimaliseren van de mogelijkheden voor 
lokale ondernemers en schepen om van Sail 2013 te profiteren. 

RV13.0004 

 
Overig 
 
010 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 21 januari 2013. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR13.0027 

 
011 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR13.0082 

 
012 Sluiting. 

 
 

 


