Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 23 november 2009

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
Op verzoek van de heer P. Bakker is agendapunt 8 naar voren geschoven.
Ter bespreking
8.

Voorstel Stadspartij Den Helder "Op eigen doft" over aanpassing verordeningen met betrekking
tot afsplitsingen binnen de gemeenteraad.
De commissie wil dat de 5 door de Stadspartij Den Helder aangedragen punten (fractievergoeding,
fractieassistent, fractiekamer, salariëring en commissieleden) bezien worden op de juridische haalbaarheid
ervan. De raadsgriffie zal hierover nader advies uitbrengen en dit betrekken bij de evaluatie van Helderberaad in
januari 2010. De fractie van Progressief Den Helder heeft als minderheidsstandpunt dat de griffie hiermee niet
dient te worden belast.
Ter advisering
4.

Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder 'Op weg naar
een beter subsidiebeleid', evaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering gemeente Den Helder'
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel. De fracties van PRINS-Voor behoorlijk
bestuur en Progressief Den Helder kondigen amendementen aan. Op basis van deze amendementen stelt de
commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 30 november 2009.
5.
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leges 2010 en de daarbij behorende tarieventabel.
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 30 november 2009. Het college van burgemeester en wethouders
zegt toe vóór de raadsvergadering de tarieventabel redactioneel na te kijken met betrekking tot de daarin
opgenomen verwijzingen.
6.

Voorstel met betrekking tot wensen en bedenkingen in verband met een achtervangpositie
borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve van de Stichting Woontij.
De commissie adviseert in meerderheid geen wensen en bedenkingen in te dienen over het voorstel en stelt
daarbij voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 30 november 2009.
7.

Voorstel met betrekking tot wensen en bedenkingen over de voorgenomen besluiten van het
college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst
Regio VVV KNH 2010-2013 en tot het verlenen van een vierjarige subsidiebeschikking.
De commissie komt niet tot een eensluidend advies en stelt voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt
voor de raadsvergadering van 30 november 2009. Bespreekpunten hierbij zijn de hoogte van het bedrag in
relatie tot de gewijzigde verdeelsleutel met het bedrijfsleven, de duur van de overeenkomst, de afwijkende
indexering van 1,3 % en de rol en bevoegdheden van de directeur van de VVV in relatie tot zijn
raadslidmaatschap. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven over de laatstgenoemde
3 punten vóór de raadsvergadering nadere informatie te geven.
Overig
9.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 26 oktober 2009.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
10. Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

