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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 3 juni 2013 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P. Schilt   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR13.0221 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor in te 
stemmen met de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. De commissie dient de raad over  het voorstel te adviseren. 

RVO13.0078 

 
005 Voorstel met betrekking tot de begroting 2014 en meerjarenbegroting  

2015-2017 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor in te 
stemmen met de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de bezuinigingstaakstelling van  
€ 624.000,-- incidenteel te dekken uit de algemene reserves van de 
Veiligheidsregio. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0076 

 
006 Voorstel met betrekking tot het Milieuverslag en Jaarrekening 2012 

Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
 
In het Milieuverslag en de Jaarrekening 2012 verantwoordt de Milieudienst 
Kop van Noord-Holland de uitgevoerde werkzaamheden met de 
bijbehorende kosten. De raad mag hierop zijn mening geven. De commissie 
adviseert de raad hierover. 

RVO13.0079 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 3 juni 2013 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P. Schilt   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

007 Voorstel met betrekking tot het indienen van zienswijzen tegen de 
gewijzigde programmabegroting 2013 van de Milieudienst Kop van  
Noord-Holland. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen 
zienswijzen in te dienen tegen de gewijzigde programmabegroting 2013 van 
de Milieudienst Kop van Noord-Holland. De commissie adviseert de raad 
over het voorstel. 

RVO13.0068 

 
008 Voorstel met betrekking tot de Programmabegroting 2014 Milieudienst Kop 

van Noord-Holland en Milieuprogramma 2014. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen 
zienswijze in te dienen tegen de vaststelling van de Programmabegroting 
2014 en het Milieuprogramma 2014 van de Milieudienst Kop van  
Noord-Holland. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0081 

 
009 Voorstel met betrekking tot het aangaan van de Gemeenschappelijke 

Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 
 
Negentien gemeenten en de provincie Noord-Holland gaan voor de 
uitvoering van milieutaken de RUD NHN oprichten. De raad dient hiervoor 
toestemming te verlenen. De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO13.0043 

 
010 Voorstel tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling  

Milieu & Afval Kop van Noord-Holland. 
 
De oprichting van de RUD NHN brengt met zich mee dat de 
Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Kop van Noord-Holland, het 
samenwerkingsverband van vier gemeenten dat thans de milieutaken 
uitvoert, dient te worden opgeheven. De commissie adviseert de raad over 
het hiertoe gedane voorstel. 

RVO13.0072 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


