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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 27 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  R. Slort   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0130 

Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot de Jaarrekening en het Milieujaarverslag 2013 

van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
 
De Milieudienst Kop van Noord-Holland voerde milieutaken voor de 
gemeente Den Helder uit. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald 
dat de raden van de deelnemende gemeenten zienswijzen over de 
jaarstukken naar voren kunnen brengen. Het college van burgemeester en 
wethouders doet de raad hiertoe een voorsteI. De commissie dient de raad 
over het voorstel te adviseren. 

RVO14.0142 

 
005 Voorstel tot vaststellen van de Algemene verordening ondergrondse 

infrastructuren 2014 en wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 
en de Legesverordening. 
 
De gemeente Den Helder heeft op dit moment een 
Telecommunicatieverordening. Deze is alleen van toepassing voor 
aanbieders van een elektronisch communicatienetwerk. Een dergelijke 
regelgeving ontbreekt  voor overige netwerkbeheerders (nutsbedrijven). 
Andere gemeenten lopen tegen dezelfde problematiek aan. Dat is de reden 
dat nu wordt gekozen voor een regionale aanpak. De Apv van Den Helder 
moet hiervoor worden aangepast, zodanig dat hierin verwezen wordt naar 
de AVOI in plaats van naar de Telecommunicatieverordening. Verder moet 
de Verordening op de heffing en invordering van leges worden aangepast, 
omdat naast de telecombedrijven nu ook nutsbedrijven legesplichtig worden. 
De verordening treedt in werking per 1 januari 2015. De commissie dient de 
raad over het voorstel te adviseren. 

RVO14.0138 
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A G E N D A 
 

 

006 Initiatiefvoorstel tot het benoemen van twee commissieleden voor de fractie 
Vermooten. 
 
Mevrouw Mooijman en de heer Ram waren namens de fractie van Helder 
Onafhankelijk! fractieassistent en commissielid. Raadslid M. Vermooten 
heeft zich eerder dit jaar afgesplitst van de fractie van Helder Onafhankelijk! 
en is verder gegaan als fractie Vermooten. Ook de mevrouw Mooijman en 
de heer Ram hebben de fractie van Helder Onafhankelijk! verlaten. Thans 
vraagt de fractie Vermooten de raad mevrouw Mooijman en de heer Ram te 
benoemen tot commissielid ten behoeve van de fractie Vermooten.  
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 

RVO14.0153 

 
007 Sluiting. 

 
 

 


