
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Mid delen van 18 augustus 2008  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Abbenes, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3  Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Presentatie.  
 
4. Presentatie Tall Ships’ Races 
Tijdens de presentatie, verzorgt door de heer Haarsma, heeft de commissie kennis genomen van de laatste 
stand van zaken inzake de Tall Ships’ Races.   
 
Ter advisering.  
 
5.  Voorstel met betrekking tot het opheffen van de Com missie voor de bezwaarschriften.  
Alle fracties kunnen zich niet vinden in het voorstel van het college van b&w. De commissie spreekt uit te 
hechten aan een externe commissie voor de bezwaarschriften met ambtelijke ondersteuning. Met name het 
aspect onafhankelijkheid/objectiviteit is ten faveure van een externe commissie genoemd. Op basis van de 
gewisselde standpunten, en alvorens de Commissie tot een advies komt, neemt de portefeuillehouder op 
uitnodiging van de voorzitter het voorstel terug. 
 
6. Voorstel tot het intrekken van de Verordening be zwaarschriften WWB c.a.. 
Op basis van de gewisselde standpunten bij agendapunt 4, en alvorens de commissie tot een advies komt, 
neemt de portefeuillehouder op uitnodiging van de voorzitter het voorstel terug. 
 
7. Voorstel tot intrekking van de Klachtenverordeni ng 1999 Den Helder. 
De fractie van de VVD kan zich in het voorliggende voorstel vinden. De overige fracties, waarbij een aantal 
refereren aan de brief van de heer Louter en de daarin genoemde voordelen van een lokale klachtencommissie 
alsmede zijn vragen, zijn nog niet overtuigd van de noodzaak van het opheffen van de Klachtencommissie.  
Naar aanleiding van de vraag van de fractie van het CDA zegt de portefeuillehouder toe binnen vier weken een 
brief aan de raad te zenden, waarin ingegaan wordt op de zgn. ‘optie 5’. Dit houdt in: uitleg over de mogelijkheid 
van de opzegging van het contract met de nationale ombudsman en alsnog transformatie van de 
klachtencommissie naar een ombudscommissie, de voor- en nadelen hiervan alsmede inzicht in de kosten die 
gemoeid zijn met de nationale ombudsman.  
 
De commissie besluit vervolgens in meerderheid het voorstel aan te houden tot het moment dat het college van 
b&w de voornoemde brief aan de raad heeft geschreven.  
 
Overig  
 
8. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Midde len van 16 juni 2008.  
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.  
De fractie van het CDA vraagt aandacht voor de verplaatsing van de raadsbrede commissievergadering inzake 
het uitwerkingsplan Stadshart van 16 naar 17 september. Het CDA is van mening dat het verzoek van het 
college laat is gedaan en te twijfelen aan de reden hiervoor (lobby). Ten aanzien van de reden vraag de fractie 
van het CDA zich af of voor een lobby op deze dag überhaupt wel gelegenheid is. Zij verzoekt het college aan te 
geven over welke onderwerpen het college gaat lobbyen en deze aan de raad kenbaar te maken.  
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


