¥
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 4 juni 2012 om 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis van Den Helder.

AGENDA

001

Opening.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vragenkwartier.

004

Bepalen stemvolgorde.

005

Vaststelling agenda.

IR12.0200

006

Motie van de fractie van de PvdA inhoudende het college van
burgemeester en wethouders op te dragen het renteverlies door te
berekenen bij overdracht van het voormalige postkantoor en dit
ten laste te brengen van het project nieuwbouw stadhuis.

M12.00013

007

Voorstel tot het vaststellen van de reclamenota ‘Bedrijven in beeld’
en de gewijzigde welzijnsparagraaf ‘reclame-uitingen’ van de
welstandsnota.

RVO12.0169

008

Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2011 van de GGD
Hollands Noorden.

RVO12.0183

009

Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2013
van de GGD Hollands Noorden.

RVO12.0182

010

Voorstel met betrekking tot het rapport 'Helder zicht op Zeestad'
van de rekenkamercommissie Den Helder.

RVO12.0195

A. Hamerpunten

De desbetreffende stukken liggen van 30 mei (vanaf 16.00 uur) t/m 4 juni 2011 (tot 16.00 uur)
ter inzage in de leeskamer.

¥
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 4 juni 2012 om 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis van Den Helder.

AGENDA
011

Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 250.000,-- uit de
reserve ‘aanleg Regionale Binnenhaven’ ter overname van de
ontwikkelrechten en intellectuele eigendommen van het dossier
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein.

RVO12.0165

012

Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar.

RVO12.0186

013

Voorstel tot het instemmen met het vaststellen van de
Programmabegroting 2013 van het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar.

RVO12.0190

014

Voorstel tot het instemmen met het vaststellen van de jaarstukken
2011 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

RVO12.0187

B. Bespreekpunten
015

Voorstel tot het afgeven van verklaring van geen bedenkingen
voor de bouw van een woon-zorgcomplex aan de Molukkenstraat.

016

Sluiting.

RVO12.0181

De desbetreffende stukken liggen van 30 mei (vanaf 16.00 uur) t/m 4 juni 2011 (tot 16.00 uur)
ter inzage in de leeskamer.

