¥
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 7 november 2016 om 19.30 uur
in het stadhuis van Den Helder.

AGENDA

001

Opening.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vragenkwartier.

004

Bepalen stemvolgorde.

005

Vaststellen agenda.

006

Afscheid wethouder J.E.T.M. van Dongen.

007

Afscheid raadsleden H.C. Baanstra en A.A.H. Koenen.

008

Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven en beëdiging en installatie
van het benoemde raadslid, de heer C.J. Papo.

RVO16.0110

009

Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven en beëdiging en installatie
van het benoemde raadslid, mevrouw J.F. Schrijver.

RVO16.0111

010

a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de te
benoemen wethouder, de heer O.R. Wagner;
b. Voorstel tot benoeming van de heer O.R. Wagner tot
wethouder.

RVO16.0101

IR16.0170

Hamerpunten
011

Voorstel tot het benoemen van de heer D.R. Pastoor tot lid van de
raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en
Stadsontwikkeling en -beheer.

RVO16.0103

012

Voorstel tot ontslag van een commissielid.

RVO16.0096

De desbetreffende stukken liggen van 13 oktober (vanaf 16.00 uur) t/m 7 november 2016 (tot
16.00 uur) ter inzage in de leeskamer.

¥
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op maandag 7 november 2016 om 19.30 uur
in het stadhuis van Den Helder.

AGENDA
013

Bekrachtigen geheimhouding bijlage parkeervisie 2016-2019

RB16.0083

014

Voorstel tot het vaststellen van de offerteaanvraag accountancydiensten
aan de gemeente Den Helder 2017-2021.

RVO16.0054

015

Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening
Speelautomatenhallen Den Helder 2003.

RVO16.0078

016

Voorstel met betrekking tot aankoop ingerichte ruimte herontwikkeling
Lidwina.

RVO16.0059

017

Voorstel met betrekking tot de vaststelling van de ambitieniveaus voor de
zorgplichten hemel- en grondwater.

RVO16.0085

018

Voorstel aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2017.

RVO16.0093

019

Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot
het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Koningstaat /
Spoorstraat tussen de gemeente Den Helder en de Woningstichting
Den Helder.

RVO16.0084

Bespreekpunten
020

Voorstel tot het versterken van de financiële positie Port of
Den Helder NV.

RVO16.0086

021

Voorstel tot het vaststellen van de Parkeervisie Den Helder 2016-2019.

RVO16.0016

022

Sluiting.

De desbetreffende stukken liggen van 13 oktober (vanaf 16.00 uur) t/m 7 november 2016 (tot
16.00 uur) ter inzage in de leeskamer.

