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Geachte leden van de raad, 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de extra raadsvergadering op dinsdag 5 februari 2013 om 
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. Bijgevoegd treft u de agenda aan. 
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.denhelder.nl en liggen ook voor u ter inzage in 
de leeskamer van 31 januari 2013 (vanaf 16.00 uur) tot en met 5 februari 2013 (tot 16.00 uur). 

Op de agenda staat de eindrapportage van de informatiewerkzaamheden in Den Helder van de heer 
J. Feijtel. Na een korte schets door de voorzitter van de aanleiding, de opdracht en het proces, worden alle 
fracties (naar grootte) en het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld zonder 
interrupties te reageren op de rapportage. Vervolgens geeft de heer Feijtel na een korte schorsing een 
reactie waarop in een korte tweede termijn kan worden gereageerd. Hierbij kan dan ook de vraag worden 
betrokken hoe in de toekomst met de ontstane situatie wordt omgegaan. 

Indien u moties 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 zal deze moties per omgaand 
doormailen naar alle raadsleden. 

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