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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op 6 december 2010 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: B.O.B. Haitsma  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0355 

 
Ter advisering 
004 Voorstel tot het wijzigen van de Financiële verordening gemeente  

Den Helder 2009. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor wijzigingen 
aan te brengen in  de wijze van tussentijds rapporteren. Daarnaast stelt het 
college voor de informatieplicht uit de verordening te schrappen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO10.0149 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2010 

ten behoeve van de jaarrekening 2010 van de gemeente. 
Het normenkader en controleprotocol dient jaarlijks te worden vastgesteld 
door de raad. Deze documenten vormen de basis voor de controle van de 
jaarstukken door de accountant. Het normenkader is een update van alle 
regelingen waaraan de accountant dient te toetsen. Het controleprotocol 
heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen 
en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
voor de controle van de jaarrekening 2010. De goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO10.0148 

 
006 Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen 

tegen het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om met de Stichting Gemini Ziekenhuis een koop- en 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders wil met de Stichting Gemini 
Ziekenhuis overeenkomsten aangaan tot het verkopen van minimaal 7,15 
hectare grond op de Dogger Zuidwest en tot het regelen van de 
samenwerking die moet leiden tot de ontwikkeling van een ziekenhuis en 
health-park met zorggerelateerde functies. De raad mag in dit kader wensen 
en bedenkingen kenbaar maken. De commissie dient de raad hierover te 
adviseren. 

RVO10.0195 
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A G E N D A 
 

 

Ter bespreking 
 
007 Jaarrekening 2009 en bestuursrapportage 1e halfjaar 2010 Willemsoord 

B.V. 
 
De jaarrekening en bestuursrapportage worden toegelicht door de 
wethouder. Het onderwerp was geagendeerd voor de commissievergadering 
van 22 november 2010 maar is door tijdgebrek toen niet behandeld. 

IR10.0330 

 
008 Rapport DoeMee-onderzoek 'Afhandeling meldingen' van de 

rekenkamercommissie Den Helder. 
 
De rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek gedaan naar de 
afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. De commissie dient 
het rapport te bespreken. Op basis van de bespreking wordt een 
raadsvoorstel geformuleerd. Dit voorstel zal wederom aan de commissie 
worden aangeboden ter goedkeuring waarna het ter besluitvorming in de 
raad zal worden gebracht. 

IR10.0356 

 
Overig 
 
009 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 22 november 

2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR10.0350 

 
010 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR10.0341 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


