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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 5 oktober 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.D. de Bruin    Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR09.0490 

 
Ter advisering 
 
004 Rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder 'Op weg naar een beter 

subsidiebeleid', evaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering gemeente 
Den Helder' 
 
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 wordt het rapport besproken in de 
commissie. 
In 2005 heeft de gemeente gekozen voor het instrument van 
Beleidsgestuurde Contractfinanciering. Het doel van het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie is hoe de gemeente en de subsidieontvangers de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van dit instrument ervaren. 
Na de commissiebehandeling wordt een raadsvoorstel opgesteld mede op 
basis van de bespreking. 

IR09.0484 

 
005 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 fractie van Progressief Den Helder heeft tijdens de behandeling van het 
voorstel in de raadsvergadering van 14 september 2009 een amendement 
ingediend waarin het begrip ‘belanghebbende’ nader is omschreven. Door 
de verschillende interpretaties die er in de raadsvergadering bestonden, is 
het voorstel door het college van burgemeester en wethouders 
teruggenomen. Hierbij is afgesproken dat het voorstel wordt aangevuld met 
een memo en opnieuw ter behandeling aan de raadscommissie zal worden 
aangeboden.  
 

BL09.01020 
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A G E N D A 
 

 

Ter bespreking 
 
006 Financiën Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV. 

 
De raad heeft op 6 april 2009 (RB09.0030), op advies van de 
Auditcommissie en de commissie Bestuur en Middelen, besloten de 
financiële stukken van Willemsoord B.V. te agenderen voor de commissie 
Bestuur en Middelen met als doelstelling het afleggen van verantwoording 
door het college aan de raad. 
Het college heeft thans het financieel Verslag 2008 en de rapportage over 
het 1e halfjaar 2009 van Willemsoord B.V. ter behandeling aangeboden.  
Wethouder Fritzsche heeft in de Auditcommissie van 17 september 2009 
meegedeeld dat de reactie van het college van burgemeester en 
wethouders op de financiële stukken binnenkort tegemoet kan worden 
gezien. 

BL09.01485 

 
Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 7 september 2009. 

 
IR09.0462 

 
008 Termijnplanning. 

 
IR09.0488 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


