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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 22 november 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0336 

 
 
Ter bespreking 
 
004 Veiligheidsbeleid. 

 
De burgemeester wil met de commissie van gedachten wisselen over het 
concept evaluatierapport Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 2006 - 
2009, de 1e marap Veiligheidshuis, de voortgangsrapportage 
Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2010 en de evaluatie van het 
Wijkveiligheidsplan Visbuurt 2006 - 2009. Het onderwerp is aangehouden in 
de vergadering van de commissie van 8 november 2010. 

ID10.01826 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot vaststelling van de Verordening Parkeerbelastingen 2010. 

 
De Verordening Parkeerbelasting 2010 is niet voorgelegd bij de overige 
belastingvoorstellen bij de behandeling van de begroting. Thans wordt de 
verordening ter vaststelling aangeboden. De commissie dient de raad 
hierover te adviseren. 

RVO10.0174 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 22 november 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef  Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e 
programmarapportage 2010 en de daarbij behorende begrotingswijziging 
vast te stellen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de begroting voor 
het jaar 2010 bij de stellen aan de hand van de 2e tussenrapportage 2010. 
Verder wordt voorgesteld een aantal specifieke reserves in te stellen en op 
te heffen. De commissie dient hierover de raad te adviseren. 
 
De commissie dient zich te beperken tot de volgende hoofdstukken: 
- hoofdstuk 1 voor zover dit het aandachtsgebied van de commissie en het 
  algemeen financieel beleid betreft; 
- hoofdstukken 2.1 en 2.2; 
- hoofdstuk 2.12 
- de hoofdstukken 3 en 4 voor zover dit het aandachtsgebied van de  
  commissie en het algemeen financieel beleid betreft. 
 

RVO10.0134 

 
 
Ter bespreking 
 
007 Rapport Team Deetman/Mans 'Krimp of Niet'. 

 
De commissie gaat in debat over het rapport, waarbij ook een vervolgtraject 
zal worden afgesproken. 

IR10.0317 

 
008 Jaarrekening 2009 en bestuursrapportage 1e halfjaar 2010 Willemsoord 

B.V. 
 
De jaarrekening en bestuursrapportage worden toegelicht door de 
wethouder. 

IR10.0331 

 
Overig 
 
009 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 8 november 2010. 

 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR10.0323 

 
010 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR10.0321 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


