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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 26 augustus 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  B. Fritzsche   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR13.0262 

Ter bespreking 
 
004 Presentatie programma Dienstverlening. 

 
De commissie wordt met een presentatie geïnformeerd over de 
ontwikkelingen op gebied van (digitale) dienstverlening. Met name de 
dienstverlening voor burgers, het loket voor ondernemers en het zaakgericht 
werken staan hierbij centraal. Tevens wordt aandacht geschonken aan de 
wettelijke verplichtingen en de organisatieopgave op dit gebied. 

IR13.0259 

 
005 Startnotitie Coffeeshopbeleid. 

 
De burgemeester heeft een oriënterende bespreking met de commissie over 
het coffeeshopbeleid. De bevindingen van de bespreking zal hij betrekken bij 
zijn definitieve besluit over het te voeren beleid. 
 

ID13.01884 

Ter advisering 
 
006 Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 

(i.v.m. wijzigingen Drank- en Horecawet) 
 
Met een wijziging van de Drank- en Horecawet zijn een aantal 
bevoegdheden die voorheen bij het college van burgemeester en 
wethouders dan wel bij de minister waren ondergebracht, overgebracht naar 
de burgemeester. Daarnaast is voorgeschreven dat de gemeenteraad 
nadere regels moet stellen ten aanzien van paracommerciële inrichtingen. 
Dit betekent dat de Algemene plaatselijke verordening 2012 hierop moet 
worden aangepast. De commissie dient de raad te adviseren over het 
hiertoe gedane voorstel. 

RVO13.0040 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot vaststellen jaarstukken 2012 Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar. 
 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2012 en het 
positief saldo van € 135.046 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
Verhuizing. De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO13.0099 

 
008 Voorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2014 Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar. 
 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de programmabegroting.  
De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO13.0098 

 
009 Initiatiefvoorstel van de fractie van Helder Onafhankelijk! tot het benoemen 

van mevrouw H. Mooijman tot commissielid. 
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stelt de raad voor mevrouw Mooijman 
te benoemen tot commissielid voor deze fractie. Op verzoek van de 
agendacommissie heeft de griffie een memo aan de stukken toegevoegd 
over de juridische context en de relatie tot de eerdere benoeming van 
mevrouw C. van Driesten voor de Vrije Socialisten. De commissie dient de 
raad te adviseren over het voorstel. 

RVO13.0115 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


