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¥ 

Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2009 

Besluit nummer: RB09.0089 

Onderwerp: Voorstel tot uitbesteding van de gemeentelijke afvalinzameling 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het voorstel nummer bl09.01043 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 

2 juni 2009; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen; 

 
besluit:  

 

1. in het kader van de wensen en bedenkingenprocedure ingevolge artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college 

te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen zijn voorgenomen besluit in het kader van artikel 7 

van de Afvalstoffenverordening Den Helder (2006 (verlening alleenrecht met betrekking tot het binnen de 

gemeente Den Helder inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen: uitbesteding) tot het vaststellen en 

aangaan van de met de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) te sluiten Koopovereenkomst 

 of 

in het kader van de wensen en bedenkingenprocedure ingevolge artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college 

te berichten dat hij het college met betrekking tot het nemen van zijn voorgenomen besluit de volgende 

wensen en/of bedenkingen in overweging geeft: 

 1. … 

 (…) 

 

2. in het kader van de wensen en bedenkingenprocedure ingevolge artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college 

te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen zijn voorgenomen besluit in het kader van artikel 7 

van de Afvalstoffenverordening Den Helder (2006 (verlening alleenrecht met betrekking tot het binnen de 

gemeente Den Helder inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen: uitbesteding) tot het vaststellen en 

aangaan van de met de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) te sluiten Dienstverleningsovereenkomst, 

zulks voor de duur van 10 jaar, 

 of 

in het kader van de wensen en bedenkingenprocedure ingevolge artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college 

te berichten dat hij het college met betrekking tot het nemen van zijn voorgenomen besluit de volgende 

wensen en/of bedenkingen in overweging geeft: 

 1. … 

 (…) 

 

 

 

 

 Aldus besloten in de raadsvergadering  

 van 1 juli 2009. 

 

 

 ir. C.J. Vriesman, , voorzitter 

 

 

 

 F.V.A. Hoogervorst , plv. griffier 


