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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 9 mei 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: B.O.B. Haitsma  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR11.0102 

 
Ter bespreking 
 
004 Burgerinitiatief wijziging gemeentenaam in Den Helder aan Zee. 

 
Het burgerinitiatief van mevrouw P. Bies over de wijziging van de naam van 
de gemeente is door het presidium ter bespreking aangeboden aan de 
commissie. Daarbij is het de bedoeling dat de commissie ingaat op een 
aantal concrete zaken die het presidium noemt in zijn memo van 8 april 
2011. 

AI11.01212 

 
005 Raadsinformatiebrief over het treffen van een voorziening van € 5,6 miljoen 

in de programmarekening 2010 met betrekking tot Willemsoord BV. 
 
Bij de richtinggevende bespreking van de raad op 11 april 2011 rond de 
uiteindelijke besluitvorming over de gemeentelijke bezuinigingen bij de 
Kadernota 2012-2015 is afgesproken dat de raadsinformatiebrief in de 
commissie Bestuur en Middelen wordt besproken. 
 

RI11.0008 

 
Ter advisering 
 
006 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Afvalstoffenverordening Den Helder 2006. 
 
De Afvalstoffenverordening Den Helder 2006 dient te worden aangepast 
wegens het in werking treden van de Wet algemene bepalingen 
omgevingrecht. Het betreft een technische aanpassing. De commissie dient 
de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO11.0024 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel met betrekking tot bodemsanering Nijverheidsweg 5 en 
herhuisvesting Team Wijkbeheer op het gemeentelijke complex 
Ambachtsweg 25. 
 
De raad wordt gevraagd kredieten beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van de bodemsanering van de Nijverheidsweg en de herhuisvesting van 
Team Wijkbeheer van de afdeling Stadsbeheer op het gemeentelijke 
complex Ambachtsweg 25. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren. 

RVO10.0209 

 
008 Voorstel tot vaststellen integrale Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente 

Den Helder 2004 inclusief de toelichtingen. 
 
De raad dient de wijzigingen vast te stellen wegens zijn rol als bevoegd 
gezag voor de griffie. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

BL11.00017 

 
009 Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 

2004; hoofdstuk 18 en 19. 
 
De raad dient de wijzigingen vast te stellen wegens zijn rol als bevoegd 
gezag voor de griffie. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

BL11.00012 

 
010 Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 

2004; minimum vakantietoelage. 
 
De raad dient de wijzigingen vast te stellen wegens zijn rol als bevoegd 
gezag voor de griffie. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

BL11.00014 

 
011 Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 

2004; aanstellingskeuring brandweer. 
 
De raad dient de wijzigingen vast te stellen wegens zijn rol als bevoegd 
gezag voor de griffie. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

BL11.00015 

 
012 Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 

2004; functies en vergoedingen vrijwillige brandweer. 
 
De raad dient de wijzigingen vast te stellen wegens zijn rol als bevoegd 
gezag voor de griffie. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

BL11.00019 
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A G E N D A 
 

 

013 Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 
2004; reisregeling en hoofdstuk 17. 
 
De raad dient de wijzigingen vast te stellen wegens zijn rol als bevoegd 
gezag voor de griffie. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel. 

BL11.00021 

 
Overig 
 
014 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 28 maart 2011. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR11.0078 

 
015 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR11.0096 

 
016 Sluiting. 

 
 

 


