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Geachte leden van de raad, 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de raadsvergadering op maandag 19 december 2011 
om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. Bijgevoegd treft u de agenda aan. 

Op de raadsagenda is het "Voorste! tot vaststelling van de toelichting bij de toerismebepaling in de 
Winkeltijdenverordening 2010" opgenomen. Dit voorstel is abusievelijk niet geagendeerd voor de 
commissie Bestuur en Middelen van maandag 12 december 2011. Desondanks is het van groot 
belang dat nog in 2011 besluitvorming plaats vindt, omdat in de wet is bepaald dat gemeenten tot 
1 januari 2012 de tijd hebben om bedoelde toelichting vast te stellen. Na 1 januari 2012 zou de 
toerismebepaling niet langer verbindend zijn en een leemte vallen in onze regelgeving. Het gaat bij 
dit voorstel overigens om een aanpassing in de toelichting van de verordening en betreft een 
uitvoeringshandeling van eerdere besluitvorming door de raad. 

De op de agenda betrekking hebbende stukken, voor zover deze niet zijn meegezonden of reeds in 
uw bezit zijn, zijn voor u te raadplegen op http://gemeenteraad.denheider.nl/ en liggen ook voor u 
ter inzage in de leeskamer van 14 december (vanaf 16.00 uur) tot en met 19 december 2011 (tot 
16.00 uur). 

Indien u moties en amendementen hebt, die u vooraf bekend wenst te maken, dan kunt u deze 
vóór 13.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de raadsgriffie kenbaar maken. De griffie zai 
deze moties en amendementen per omgaand doormailen naar alle raadsleden. 

Vragen voor het vragenkwartier dient u uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan te 
melden bij de raadsgriffie. 

Voor alle zaken rond de raadsvergadering kunt u het volgende e-mailadres hanteren: 
griffie@denhelder.ni. 

Hoogachtend, 
de voorzitter van de gemeenteraad, 
Koen Schuiling, 
namens de; 
de griffier v$n de gemeenteraad, 


