
¥ 

 
 
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 14 december 2015 om 19.30 uur 
in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

De stukken liggen van 9 december (vanaf 16.00 uur) tot en met 14 december 2015 (tot  
16.00 uur) ter inzage in de leeskamer. 

 

 
001 Opening. 

 

 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 

 

 
003 Vragenkwartier. 

 

 

 
004 Bepalen stemvolgorde. 

 

 

 
005 Vaststelling agenda. 

 

IR15.0187 

Hamerpunten 
 
006 Vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

onroerende zaakbelasting 2016. 
RVO15.0142 

 
007 Voorstel tot het intrekken van het raadsbesluit van 12 oktober 

2015, nummer RB15.0106, en het beschikbaar stellen van een 
krediet van € 4,2 mln. voor de realisatie van de Noorderhaaks. 

RVO15.0144 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de nota Beleid gemeentelijk 

watersysteem.  
RVO15.0136 

 
009 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet 

van € 120.000,-- voor het realiseren van nutsvoorzieningen voor 
de reddingsposten. 

RVO15.0135 

 
010 Voorstel met betrekking tot de implementatie van de Wet markt en 

overheid.  
RVO15.0100 

 
011 Voorstel de Verordening maatschappelijke ondersteuning  

Den Helder 2015 in te trekken en de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 vast te stellen. 

RVO15.0132 

 
012 Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de 

Afstemmingsverordening Participatiewet. 
RVO15.0126 

 
013 Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en 

controleprotocol 2015 ten behoeve van de jaarrekening 2015  
van de gemeente. 

RVO15.0116 

 



¥ 

 
 
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 14 december 2015 om 19.30 uur 
in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

De stukken liggen van 9 december (vanaf 16.00 uur) tot en met 14 december 2015 (tot  
16.00 uur) ter inzage in de leeskamer. 

 

014 Voorstel met betrekking tot het rapport 'In zee met de marine' van 
de Rekenkamercommissie Den Helder. 

RVO15.0143 

 
015 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van  

€ 831.000,- voor de herinrichting van het Anton Pieckplein. 
RVO15.0115 

 
016 Voorstel tot het benoemen van drie leden van de Raad van 

Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen voor een periode 
van vier jaar met ingang van 1 januari 2016. 

RVO15.0147 

 
Bespreekpunten 
 
017 Voorstel met betrekking tot afstoot van gemeentelijke 

vastgoedobjecten. 
RVO15.0082 

 
018 Voorstel tot het vaststellen van de nota weerstandsvermogen  

en risicomanagement 2015. 
RVO15.0114 

 
 
019 Sluiting.  
 


