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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 11 januari 2016 om 19.30 uur in de trouwzaal 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. 

 
IR15.0190 

Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan 

Gemeente Den Helder voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. 
 
Op grond van de Drank- en Horecawet dient de gemeenteraad een 
Preventie- en Handhavingsplan vast te stellen. Dit plan dient in 2017 
onderdeel uit te maken van het lokale gezondheidsplan. Bij het opstellen van 
het conceptplan is  er voor gekozen om het bestaande preventie en 
handhavingsbeleid te continueren. Voorts is bij het opstellen van het plan 
gebruik gemaakt van het in opdracht van het ministerie van VWS door het 
Trimbos instituut opgestelde model-plan. De commissie dient de raad over 
het voorstel te adviseren. 

RVO15.0105 

 
005 Voorstel met betrekking tot aanpassing van de Gemeenschappelijke 

Regeling Cocensus 2015. 
 
Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het 
noodzakelijk om de bestaande gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 
aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders doet hiertoe 
een voorstel waarover de commissie de raad dient te adviseren. 
 

RVO15.0141 
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A G E N D A 
 

 

 
 
Ter bespreking 
 
006 Rekenkamerbrief toetsingskader garantstellingen en leningen. 

 
Op 19 november 2015 heeft de Auditcommissie de rekenkamerbrief over het 
toetsingskader garantstellingen en leningen besproken.  
De rekenkamercommissie adviseert het opgestelde stappenplan vanaf 
heden te hanteren en de evaluatie die dient te leiden tot de aanscherping 
van het beleid zo spoedig mogelijk uit te voeren en begin 2016 aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Wethouder Haitsma heeft aangegeven dat de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden meegenomen in de 
eerstvolgende herziening van de nota Gemeentelijke garanties en 
geldleningen. De Auditcommissie geeft de raad in overweging het college 
van burgemeester en wethouders, in aanvulling op de in november 2014 
vastgestelde beleidsnota Gemeentelijke garanties en geldleningen, nadere 
opdrachten te geven. De commissie dient dit te bespreken. 
 

AU15.11130 

 
 
007 Sluiting. 

 
 

 


