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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op dinsdag 9 januari 2018 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

H. van Dongen
F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR17.0199

Ter advisering
004

Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord.

RVO17.0109

Voorgesteld wordt de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NoordHolland Noord te wijzigen voor wat onder meer betreft de stemverhouding,
de geschillenregeling, de bezetting van het dagelijks bestuur en de invoering
van het tweehoofdig directiemodel. De commissie dient de raad over het
voorstel te adviseren.
005

Voorstel met betrekking tot verbetering van informatievoorziening door
gemeenschappelijke regelingen aan gemeenteraden.
Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voeren gemeentelijke taken uit.
Gemeenten en GR-en hebben beide groot belang bij het goed organiseren
van de samenwerking waarbij alle betrokkenen hun eigen rol goed kunnen
spelen. Om het mogelijk te maken dat de raden hun rol goed kunnen spelen,
is vereist dat zij tijdig beschikken over de gewenste en noodzakelijke
informatie. De raad wordt voorgesteld een besluit te nemen over een aantal
instrumenten, handreikingen en afspraken om de informatievoorziening
vanuit de GR-en aan de gemeenteraad te verbeteren. De commissie dient
de raad over het voorstel te adviseren.

RVO17.0092
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AGENDA

Ter bespreking
006

Nota verbonden partijen.
In het eerste kwartaal van 2018 krijgt de raad het geactualiseerde
beleidskader Verbonden partijen aangeboden. Het concept hiervan wordt in
twee stappen in de commissie Bestuur en Middelen behandeld. In deze
vergadering komt de opzet van het beleidskader aan de orde en kan de
commissie haar mening geven over de voorstellen die de
informatievoorziening aan de raad moeten verbeteren. De opmerkingen van
de commissie worden door het college van burgemeester en wethouders in
het definitieve concept meegenomen. Hierover volgt een tweede
behandeling in de commissie in februari en besluitvorming in de
raadsvergadering in maart 2018.

007

Sluiting.
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