¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 7 december 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:

P. de Vrij

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR09.0602

Ter advisering
004

Voorstel met betrekking tot het wijkbezoek van de raad aan de wijk
De Schooten.

RVO09.0053

Op 23 september 2009 heeft de raad de wijk De Schooten bezocht. Met het
voorliggende voorstel worden een aantal hieruit voortgekomen afspraken
vastgelegd en afspraken gemaakt voor volgende wijkbezoeken.
De commissie brengt advies uit aan de raad over het voorstel.
005

Voorstel tot vaststelling normenkader 2009 ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole 2009.

BL09.01961

De raad dient ten behoeve van de jaarrekeningcontrole het normenkader
vast te stellen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
Ook de auditcommissie zal adviseren over het voorstel. Het advies van de
auditcommissie wordt aan de stukken toegevoegd zodra het beschikbaar is.
006

Voorstel tot vaststelling van de Archiefverordening Den Helder 2009.

BL09.01977

De Archiefverordening Den Helder 2009 dient de verouderde
Archiefverordening Den Helder 1997 te vervangen. De commissie adviseert
de raad over het voorstel.
007

Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien
van het voornemen van het college van burgemeester en wethouders met
betrekking tot een grondtransactie bij het project 'Molenplein'.
De raad kan wensen en bedenkingen uiten over de voorgenomen
grondtransactie van het college van burgemeester en wethouders.
De commissie dient hierover aan de raad te adviseren.

BL09.01886
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AGENDA
Ter bespreking
008

Rapport Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid over brandbestrijding Prins
Willim.

IR09.0591

Op verzoek van zowel de burgemeester als de fractie van PRINS-Voor
behoorlijk bestuur is verzocht het rapport te agenderen. De doelen zijn
respectievelijk het nader informeren van de raad en de controlerende rol van
de raad/het lering trekken uit het rapport.
Overig
009

Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 23 november
2009.

IR09.0598

De besluitenlijst is ter kennisname.
010

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisname.

011

Sluiting.

IR09.0600

