
Besluitenlijst raadsbrede commissievergadering 29 maart 2010 
 
1. Opening. 
De voorzitter, mevrouw Biersteker, opent de vergadering van de gecombineerde vergadering van de 
commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw M. Dekker (Dierenbescherming Noord-Holland Noord) en mevrouw Y. de Groot spreken in over 
agendapunt 6, het voorstel tot het vaststellen van de nota Dierenwelzijn. De voorzitter geeft de commissie in 
overweging de bijdragen te betrekken bij de behandeling van het agendapunt.   
 
3. Vaststelling agenda. 
Burgemeester Schuiling geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders, na intern beraad en gelet 
op de demissionaire status van het college, van mening is dat de nota Dierenwelzijn nog niet toe is aan 
besluitvorming in de raad en geeft de commissies in overweging de nota hedenavond enkel een eerste 
bespreking te geven. Hierna kan een verdere behandeling volgen zodra het nieuwe college is geïnstalleerd.  
Op basis hiervan stelt de voorzitter de commissies voor in één termijn over de nota te spreken. De commissies 
stemmen hiermee in. Tevens wordt het agendapunt naar voren geschoven ten behoeve van de insprekers. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de nota Dierenwelzijn. 
De commissies bespreken het voorstel in eerste termijn (zie ook vaststelling agenda). Het voorstel wordt 
opnieuw geagendeerd voor een commissievergadering zodra het nieuwe college is geïnstalleerd. De door de 
commissies gestelde vragen en de inbreng van beide insprekers zal het college bij de vervolgbehandeling 
betrekken. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de raadscommissies 2010. 
Dit agendapunt is in gezamenlijkheid met agendapunt 5 behandeld. 
De commissies adviseren het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 12 april 
2010. Hierbij wordt als debatonderwerp in ieder geval het aantal te benoemen commissieleden per fractie 
aangegeven.  
Wellicht worden van de zijde van de steller van het voorstel nog een aantal tekstuele wijzigingen in het voorstel 
aangebracht voor de raadsvergadering. Als dit het geval mocht zijn, dan zullen deze wijzigingen duidelijk worden 
aangegeven. Inhoudelijke wijzigingen dienen bij amendement te worden ingebracht. Een aantal fracties 
kondigen amendementen aan.    
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010. 
Dit agendapunt is in gezamenlijkheid met agendapunt 5 behandeld. 
De commissies adviseren het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 12 april 
2010. Hierbij wordt als debatonderwerp in ieder geval de spreektijdregeling aangegeven.  
Wellicht worden van de zijde van de steller van het voorstel nog een aantal tekstuele wijzigingen in het voorstel 
aangebracht voor de raadsvergadering. Als dit het geval mocht zijn, dan zullen deze wijzigingen duidelijk worden 
aangegeven. Inhoudelijke wijzigingen dienen bij amendement te worden ingebracht. Een aantal fracties 
kondigen amendementen aan. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening  
 gemeente Den Helder. 
De commissies adviseren unaniem in te stemmen met het voorstel. Op basis hiervan stellen de commissies 
voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 12 april 2010. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


