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Geachte raad, 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de raadsvergadering op dinsdag 4 november 2014 om 
19.00 uur met een uitloop op donderdag 6 november 2014, aanvang 16.30 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 30 oktober 2014 (vanaf 16.00 uur) tot en met 4 november 2014 (tot 16.00 uur). 

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

Mocht u tijdens de algemene beschouwingen al moties en/of amendementen willen aankondigen, dan is 
het verzoek deze op 4 november vóór 13.00 uur bij de raadsgriffie aan te leveren. De griffie zal deze 
moties en amendementen per omgaand doormailen naar alle raadsleden. 

Voor wat uw overige moties en amendementen (al dan niet in gewijzigde vorm) betreft, verzoeken wij u 
deze uiterlijk op 6 november vóór 06.00 uur bij de raadsgriffie aan te leveren. De griffie zal deze moties en 
amendementen per omgaand doormailen naar alle raadsleden en gerubriceerd op een overzichtslijst 
plaatsen, die op de tafels van de raadsleden zal worden gelegd. 

Voor het verdere verloop van de raadsvergadering verwijs ik u naar het Spoorboekje behandeling 
Begroting 2015 - 2018, dat eveneens aan de vergaderstukken is toegevoegd. 

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