Besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 24 augustus 2009

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.
4.

Voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening en het vaststellen van de nieuwe
Inspraakverordening.
De commissie houdt het voorstel aan tot een volgende vergadering, een en ander naar aanleiding van de
toezegging van loco-burgemeester Hienkens dat de raad een memo tegemoet kan zien die ingaat op het begrip
‘belanghebbende’ in relatie tot de inspraakverordening.
Zodra het college van burgemeester en wethouders de memo aan de raad heeft toegezonden, kan het voorstel
opnieuw worden geagendeerd.
5.

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid,
alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de
gemeente Den Helder 2009.
De commissie kan zich vinden in het advies van de auditcommissie (CA09.00041 van 20 augustus 2009),
waarin de raad geadviseerd wordt met het onderhavige voorstel in te stemmen, met dien verstande dat:
1. de rapportagegrens genoemd in artikel 5, lid 4, wordt gewijzigd van € 25.000,- in € 100.000,-, met dien
verstande dat in overleg met de auditcommissie de wijze van rapporteren wordt besproken en
2. de planning van de verschillende kadernota’s wordt afgestemd op de planning van het college.
Ten aanzien van deze punten kondigen verschillende fracties een gezamenlijk amendement aan.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te agenderen
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 augustus 2009, waarbij dan het aangekondigde amendement
kan worden betrokken.
Naar aanleiding van de vraag van D66 inzake de mogelijkheid tot het instellen van een percentagegrens in
plaats van een drempelbedrag, zegt wethouder Fritzsche toe hierover tijdens de raadsbehandeling, indien
voorhanden, uitsluitsel te geven. Voorts zegt wethouder Fritzsche toe voorafgaand aan de raadsbehandeling
een realiseerbare planning van de verschillende kadernota’s aan de raad te overleggen.
6.

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten onder de
naam van haven- en kadegeld 2009, alsmede van de bij de verordening behorende tarieventabel.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te agenderen
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 augustus 2009.
7.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2009.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
8.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

