Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 8 december 2008

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer De Vrij, opent de vergadering en deelt mee dat burgemeester Hulman hedenavond
wegens ziekte niet aanwezig is.
2.
Spreekrecht burgers.
Mevrouw J. van Koningsbruggen, lid van de commissie voor Cultuurhistorische waarden, spreekt in over
agendapunt 5 (haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw stadhuis) en benadrukt daarbij de waarde van het
postkantoor.
3.
Vaststelling agenda.
De heer Bellinga stelt voor agendapunt 5 (haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw stadhuis) aan te houden tot
januari 2009, onder meer wegens de afwezigheid van de portefeuillehouder. De commissie stemt in
meerderheid in met dit voorstel. Tegen het ordevoorstel zijn de fracties van KiesKees.nl en de ChristenUnie.
4.
Presentatie van het jaarplan Den Helder-Texel 2009 van de Regiopolitie Noord-Holland Noord.
Na een inleiding van de heer Wierenga van de afdeling VVH geeft het hoofd van de Basispolitiezorg, de heer
R. Out, een presentatie. In het voorjaar van 2009 zullen de doelstellingen in relatie tot de behaalde resultaten
aan de commissie worden gepresenteerd.
5.

Voorstel met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek Project Nieuwbouw Stadhuis op de
stationslocatie.
Het voorstel is aangehouden tot januari 2009 (zie ook punt 3). Wethouder Hienkens geeft aan dat zowel
eventueel door fracties in te dienen schriftelijke vragen als hetgeen de inspreker heeft verwoord zullen worden
betrokken in het vervolgtraject.
6.

Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de afwijkingen na de 2e
programmarapportage 2008.
De commissie geeft in meerderheid aan positief over het voorstel te kunnen adviseren. Op aangeven van de
fractie van het CDA besluit de commissie echter de raad toch te adviseren het voorstel als bespreekpunt voor
de raadsvergadering van 15 december 2008. Als debatonderwerp wordt daarvoor naar voren gebracht de
kwestie waarom de besluitvorming over de uitkering van het dividend van Willemsoord BV niet bij de
behandeling van de jaarrekening wordt meegenomen.
7.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
8.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

