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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 9 december 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. 

 
IR13.0346 

Ter advisering 
 
004 Voorstel tot vaststellen van de Archiefverordening gemeente Den Helder 

2013. 
 
Met het vaststellen van de nieuwe archiefverordening wordt voor de 
komende periode het beheer van de archiefinformatie geborgd. Tevens 
wordt hiermee uitvoering gegeven aan een van de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie, gedaan in haar rapport van juni 2012 over de 
betrouwbaarheid en duurzaamheid van het archief- en informatiebeheer.  
De commissie dient de raad te adviseren over het advies. 

RVO13.0161 

 
005 Voorstel tot afsluiten van de grondexploitatie project brede school 

Pasteurstraat. 
 
De nieuwe brede school aan de Pasteurstraat is al ruim een jaar lang in 
gebruik en de werkzaamheden aan de openbare ruimte rondom de nieuwe 
brede school zijn in 2013 afgerond zodat het gebied volledig ingericht is. 
Tevens is het gebouw waar de voormalige basisschool de Windwijzer in was 
gevestigd overgedragen aan Woontij. Hiermee zijn alle handelingen verricht 
om het project Pasteurstraat af te kunnen sluiten. De raad dient thans de 
grondexploitatie af te sluiten. De commissie adviseert de raad hierover. 

RVO13.0163 

 
006 Voorstel met betrekking tot de invoering van de Wet revitalisering generiek 

toezicht. 
 
Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking 
getreden. Doel van de wet is het toezicht te vereenvoudigen. De wet 
herbevestigt de positie van de gemeenteraad als eerste orgaan dat toezicht 
houdt op het college van burgemeester en wethouders. Het raadsvoorstel 
beschrijft het voorstel hoe de horizontale verantwoording van het college 
aan de raad wordt vormgegeven. Dat gebeurt door het toevoegen van een 
nieuwe paragraaf Toezichtinformatie in de programmarekening en  
-begroting. De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO13.0172 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 9 december 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 naar voren brengen van zienswijzen tegen 
de Ontwerpbegroting 2014 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord. 
 
Op basis van de gemeenschappelijke regeling mogen de raden van de 
deelnemende gemeenten zienswijzen indienen tegen de Ontwerpbegroting 
2014 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt voor geen zienswijzen naar voren te 
brengen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO13.0188 

 
008 Voorstel tot vaststellen van de Verordening OZB 2014. 

 
In verband met het toepassen van de nieuwe OZB tarieven voor het jaar 
2014 is het noodzakelijk dat de OZB-verordening voor 2014 wordt 
vastgesteld door de raad. De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO13.0190 

 
Ter bespreking 
 
009 Aanvraag gemeentegarantie Scholen aan Zee voor een bedrag van  

€ 15 miljoen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders legt de commissie een 
bespreeknotitie voor met als doel discussie te voeren over de aanvraag van 
een gemeentegarantie voor Scholen aan Zee voor een lening van € 15 
miljoen. Het gaat om een afweging tussen het publiek belang enerzijds en 
de financiële risico's anderzijds. 

ID13.03225 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


