Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 7 december 2009

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
De heer A. van Zon spreekt in over agendapunt 4, het voorstel met betrekking tot het wijkbezoek van de raad
aan de wijk De Schooten. De commissie neemt kennis van zijn inbreng.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering
4.
Voorstel met betrekking tot het wijkbezoek van de raad aan de wijk De Schooten.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2009. De fractie van de VVD kondigt hierbij een
amendement aan van lid 2 van het besluit, waarmee “leden van de raad” wordt uitgebreid tot “leden van de raad
en de raadscommissies”.
Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt mevrouw Gijsberts wat is gebeurd met het beste idee van het vorige
wijkbezoek aan Nieuw Den Helder, te weten het realiseren van een oogstbos. De burgemeester zegt toe haar
hierover schriftelijk te informeren.
5.
Voorstel tot vaststelling normenkader 2009 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2009.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2009. De commissie heeft hierbij kennis genomen van
de toezegging van de zijde van het college van burgemeester en wethouders dat vóór de behandeling in de raad
een geactualiseerde versie van het normenkader wordt aangeboden conform het advies van de auditcommissie.
6.
Voorstel tot vaststelling van de Archiefverordening Den Helder 2009.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2009.
7.

Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen van
het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot een grondtransactie bij het
project 'Molenplein'.
De commissie adviseert de raad in meerderheid geen wensen en bedenkingen te hebben over de voorgenomen
grondtransactie van het college van burgemeester en wethouders. Hierbij neemt de commissie in acht dat
wethouder Fritzsche heeft toegezegd de raad vóór de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van
14 december 2009 schriftelijk te informeren over het stellen van aanvullende regels met betrekking tot
grondtransacties.
Ter bespreking
8.
Rapport Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid over brandbestrijding Prins Willim.
De commissie bespreekt het rapport waarbij waardering wordt uitgesproken over de inzet van de brandweer.
Daarbij neemt de commissie met instemming kennis van het feit dat de conclusies en aanbevelingen van het
rapport worden overgenomen en dat lering wordt getrokken uit de brandbestrijding op de Prins Willim.
Overig
9.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 23 november 2009.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
10. Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

