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1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. Hij deelt mee dat de burgemeester namens het college 
van burgemeester en wethouders heeft verzocht agendapunt 6, het voorstel tot het wijzigen van de Algemene 
plaatselijke verordening 2012, van de agenda van de commissie af te voeren. De reden hiervoor is dat het 
college de afgelopen week het verzoek heeft bereikt, van zowel sportverenigingen als het wijkplatform, tot nader 
overleg over de verordening Drank- en Horecawet. Na het gevraagde overleg zal een hernieuwd 
agenderingsverzoek worden gedaan.  
Een aantal fracties willen een kort rondje maken om nog een aantal standpunten aan het college mee te kunnen 
geven. Andere fracties kunnen instemmen met het afvoeren van het agendapunt. Na stemming is het punt van 
de agenda afgevoerd met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Voor het afvoeren stemmen de dames 
Boessenkool, Van Driesten, Hoekstra en Pater en de heren M. Bakker, Bazen, De Haan, Haitsma, Jansen en 
Koning. Voor een (verkorte) behandeling stemmen de heren Baanstra, Van Deutekom, De Kleijn, Nihot, 
Pruiksma, Rijnten. 
Mevrouw Hoekstra verzoekt de burgemeester het voorstel te agenderen voor de volgende 
commissievergadering over twee weken. De voorzitter geeft aan dit verzoek in de agendacommissie aan de 
orde te brengen.  

 

2. Spreekrecht burgers. 
Een aantal personen hebben zich aangemeld om in te spreken over agendapunt 6, het voorstel tot het wijzigen 
van de Algemene plaatselijke verordening 2012. Doordat dit punt van de agenda is afgevoerd, hebben de 
insprekers geen behoefte om thans het woord te voeren. 

 

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is met inachtneming van het schrappen van agendapunt 6 vastgesteld.  
 
Ter bespreking 

 

4. Presentatie programma Dienstverlening. 
Na een korte inleiding door wethouder Den Dulk geeft mevrouw J. Maka, projectleider dienstverlening, een 
presentatie over de ontwikkelingen op gebied van (digitale) dienstverlening. De commissie neemt hiervan 
kennis. 

 

5. Startnotitie Coffeeshopbeleid. 
De burgemeester zal zijn bevindingen van de oriënterende bespreking met de commissie over het 
coffeeshopbeleid betrekken bij zijn definitieve besluitvorming over het te voeren beleid. 
 
Ter advisering 

 

6. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 (i.v.m. wijzigingen  

 Drank- en Horecawet) 
Het onderwerp is van de agenda afgevoerd (zie onder punt 1). 
 

7. Voorstel tot vaststellen jaarstukken 2012 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 2 september 2013.  
 

8. Voorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2014 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 2 september 2013.  
 

9. Initiatiefvoorstel van de fractie van Helder Onafhankelijk! tot het benoemen van mevrouw  

 H. Mooijman tot commissielid. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 2 september 2013. De fracties van Helder Onafhankelijk! en Behoorlijk Bestuur zijn voor 
het voorstel. De fractie van de Vrije Socialisten onthoudt zich van advisering. De overig aanwezige fracties 
geven aan tegen het voorstel te zullen stemmen.  

 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


