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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 7 oktober 2013 om 20.00 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  A.A.J. Jellema   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR13.0297 

Ter advisering 
 
004 Voorstel tot onderbrenging Veiligheidshuis in gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio NHN. 
 
Voorgesteld wordt de veiligheidshuizen van Hoorn, Alkmaar en Den Helder 
per 1 januari 2014 samen te voegen tot een Veiligheidshuis NHN en dit 
onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0112 

 
005 Voorstel tot het instellen van de regionale raadswerkgroep Slim 

Samenwerken bij de Kop en het vaststellen van de opdracht voor deze 
werkgroep. 
 
Tijdens een bijeenkomst van De Kop Werkt! zijn acht raadsleden van Den 
Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel in gesprek geweest over het 
thema Slim Samenwerken met als focus de positie van gemeenteraden in 
samenwerkingen. Als vervolg hierop wordt nu voorgesteld de regionale 
raadswerkgroep Slim Samenwerken bij de Kop in te stellen en de heren 
Rijnten en Verhoef hierin namens de gemeente Den Helder te benoemen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO13.0134 

Ter bespreking 
 
006 Rapportage eerste halfjaar 2013 over Willemsoord B.V. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Willemsoord B.V. om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie Bestuur en Middelen besproken. 

RI13.0144 
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A G E N D A 
 

 

007 Rapportage eerste halfjaar 2013 over Port of Den Helder. 
 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Port of Den Helder om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. 
De rapportage wordt in de commissie Bestuur en Middelen besproken. 

RI13.0144 

 
   
008 Rapportage eerste halfjaar 2013 over Zeestad. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Zeestad om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie Bestuur en Middelen besproken. 

RI13.0144 

 
009 

 
Sluiting. 
 

 


