Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 24 oktober 2011 (IR11.0270)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Schilt, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ter bespreking
4.
Stand van zaken verzelfstandiging haven.
De stand van zaken verzelfstandiging van de haven is behandeld, mede naar aanleiding van de in de
raadsvergadering van 20 juni 2011 door de fractie van het CDA ingediende en aanvaarde motie. Met deze motie
is het college van burgemeester en wethouders opgedragen in september/oktober 2011 de raad over de
voortgang van de verzelfstandiging van de haven schriftelijk en in commissieverband te rapporteren, waarbij in
ieder geval ingegaan wordt op de omvang van het gebied, de wijze waarop de gemeentelijke havendienst
onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe Havenbedrijf en de juridische vorm van de verzelfstandiging, voordat in
december 2011 definitieve voorstellen aan de raad worden voorgelegd. Voorts heeft het college van
burgemeester en wethouders op 18 oktober jl. een raadsinformatiebrief ter zake en het daarbij behorende
ambitiedocument naar de raads- en commissieleden toegezonden.
Naar aanleiding van de bespreking zegt wethouder Visser toe de financiële en maatschappelijke risico’s in beeld
te brengen alsmede de rol van de raad op het moment dat het havenbedrijf daadwerkelijk verzelfstandigd gaat
worden.
5.
Regionale Uitvoeringsdienst Kop van Noord-Holland.
De commissie wordt door middel van een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken in de vorming van
de Regionale Uitvoeringsdienst Kop van Noord-Holland (RUD). De presentatie zal ook digitaal onder de
commissieleden worden verspreid.
Bij de commissie bestaat een voorkeur voor het in een keer realiseren van een RUD en geeft voorts aan de
Helderse contacten te willen behouden in verband met de specifieke bedrijvigheid in de haven.
6.
MeerJarenPerspectief Grondexploitaties 2011.
De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang in de in exploitatie genomen plangebieden en inzicht
gegeven in de risico's en de beheersmaatregelen. De presentatie zal ook digitaal onder de commissieleden
worden verspreid.
Overig
7.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 3 oktober 2011.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
8.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

