
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 12 december 2011 (IR11.0345) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht voor burgers is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot vaststelling van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de vergadering van 19 
december 2011. De fractie van Behoorlijk Bestuur zou graag opgenomen zien dat de raad, voordat definitief 
besloten wordt tot het houden van een (raadplegend/raadgevend) referendum, een percentage van de raad zich 
achter een initiatief daartoe schaart. De fractie van D66 worstelt met het opkomstpercentage van 30% en vraagt 
zich af of niet te gemakkelijk onderwerpen referendabel kunnen worden gemaakt. De fractie ziet de 
beantwoording op deze punten liever terug in een gewijzigd voorstel en acht, hoewel voorstander van een 
referendum, het voorstel nog niet voldragen voor besluitvorming in de raad.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2012. 
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als hamerpunt 
voor de raadsvergadering van 19 december 2011.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelasting 2012. 
Op verzoek van de fracties van de Stadspartij Den Helder en Trots adviseert de commissie het voorstel te 
agenderen als bespreekpunt voor de vergadering van 19 december 2011. Hierbij zijn onder andere als 
bespreekpunten genoemd: de lastenverzwaring voor de burger (Trots) en de twijfels over de procentuele 
waardevermindering- en stijging (Stadspartij Den Helder).  
 
In verband met de besluitvorming in de raadsvergadering van 6 december 2011 wordt, vanwege de invoering 
van het ondernemersfonds, conceptbesluit RB11.0190 verder doorgeleid naar de raad ter besluitvorming.  
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 28 november 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


