
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 24 juni 2013 (BSL13.0013) 

 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. Hij wijst op een tweetal bijeenkomsten: 
- maandag 1 juli 2013 einde parlementair jaar. Na de raadsvergadering (aanvang 17.30 uur) zal vanaf 

omstreeks 19.00 uur een barbecue worden gehouden voor raads-, commissie- en collegeleden, 
fractieassistenten, directie en afdelingsmanagers; 

- vrijdag 28 juni 2013 om 15.00 uur werkbezoek aan de HVC. Raadsleden kunnen zich bij verhindering 
 laten vervangen door commissieleden of fractieassistenten. Dit graag hedenavond door te geven bij  
 de griffie. 

 

2. Spreekrecht burgers. 
De heren J. Mooij (namens de Vecob) en R. Wegman (namens de DFD) spreken in over agendapunt 6, het 
voorstel tot het aanvullen van de kadernota Detailhandel. 

 

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
Ter advisering 

 

4. Voorstel met betrekking tot het rapport Informeren en beheren van de rekenkamercommissie  

 Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 1 juli 2013. Een aantal partijen hebben evenwel opgemerkt dat in tegenstelling van het 

raadsvoorstel de uitvoering van de aanbevelingen wel degelijk financiële consequenties heeft. De commissie is 
verder een verbeterplan toegezegd door het college van burgemeester en wethouders waarbij de wens is 
uitgesproken dit eerder dan 1 februari 2014 te mogen ontvangen. 

 

5. Voorstel tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 1 juli 2013. De fracties van de ChristenUnie en het CDA geven aan tegen het voorstel te 
zullen stemmen. 

 

6. Voorstel tot het aanvullen van de kadernota Detailhandel. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 1 juli 2013. De fracties van de ChristenUnie en Helder Onafhankelijk! overwegen een 
amendement in te dienen met betrekking tot het wijzigen van de definiëringen onder de punten 2 en 3 van het 
addendum van de kadernota Detailhandel.  

 

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 


