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Advies commissie Bestuur en Middelen 

 

Datum vergadering: 24 oktober 2016 

Nummer advies: CA16.00043 

Onderwerp: Advies over het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2017 en 
het voorstel tot vaststelling van diverse belastingverordeningen 2017.  

 
In haar vergadering van 24 oktober 2016 heeft de commissie Bestuur en Middelen de bovengenoemde 
voorstellen tot het vaststellen van de programmabegroting 2017 en tot vaststelling van diverse 
belastingverordeningen 2017 in samenhang behandeld. 
 
De commissie acht de voorstellen besluitrijp en stelt voor deze te agenderen voor de raadsvergadering van  
9 november 2016. De belasting- en tarievenvoorstellen zijn door een meerderheid van de fracties akkoord 
bevonden en kunnen worden behandeld als hamerpunten. De fractie van Beter voor Den Helder is tegen de 
trendmatige verhoging van 0,45 % en ziet dit als een bespreekpunt. 
 
De fracties hebben daarbij hun vragen en speerpunten naar voren gebracht en de portefeuillehouders hebben 
daarop een reactie gegeven. De ter vergadering niet beantwoorde vragen, waaronder ook de vragen met 
betrekking tot de portefeuille van wethouder Kos (die afwezig was), zal het college van burgemeester en 
wethouders zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoorden. 
 
De onderwerpen die de fracties in de raad nog aan de orde zullen brengen - al dan niet gepaard gaand met 
moties of amendementen - zijn in ieder geval: 
o armoedebeleid; 
o haven, waaronder de verkeersafwikkeling; 
o dierenwelzijn; 
o Boerenverdrietsluis; 
o middelen 2e tranche "De Kop Werkt"; 
o kosten verbouw stadhuis; 
o dierenwelzijn; 
o hoogte tarieven belastingen; 
o openbare ruimte/achterstallig onderhoud; 
o relatie tot de kadernota 2018; 
o schoolzwemmen/regelingen voor sporten; 
o sociaal domein (afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van het college); 
o parkeren; 
o bedrag compensatie eigen risico; 
o blijversregeling, voorzieningen in eigen woning; 
o innovaties rondom de Participatiewet; 
o integratieactiviteiten Stichting Etnische Minderheden; 
o opknappen Koningstraat. 
 
Den Helder, 24 oktober 2016  
 
commissie Bestuur en Middelen, 
 
 
Voorzitter 
H. van Dongen 
 

 
 
 

 
 
Commissiegriffier 
F.V.A. Hoogervorst  

 
 

 


