
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 31 mei 2010 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vaststelling agenda. 
Op verzoek van de burgemeester schuift de commissie de behandeling van agendapunt 5 naar voren.  
De agenda is overigens vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van een Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 
 verordening 1996, de Monumentenverordening gemeente Den Helder 2006 en tot het vaststellen 
 van de nieuwe Legesverordening 2010. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 juni 2010. 
 
4. Voorstel tot het verlagen van de gemeentelijke boekwaarde in de grondexploitatie van Julianadorp 
 Oost met een bedrag van € 995.500,--. 
De aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de VVD en D66 geven aan dat het voorstel als 
hamerpunt kan worden doorgeleid naar de raad. Een meerderheid van de commissie, te weten de aanwezige 
leden van de fracties van Trots, de SP, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur, acht 
het voorstel echter nog niet besluitrijp vanwege een aantal vragen die zij onvoldoende beantwoord acht.  
Hierop wordt de behandeling van het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering van de commissie 
Bestuur en Middelen. Afgesproken is dat de fracties de vragen die zij nog hebben schriftelijk indienen. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten onder de 
 naam van haven- en kadegeld 2010. 
Er is geen vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders aanwezig bij de behandeling 
van dit agendapunt. Binnen de commissie bestaan nog een aantal vragen. Gelet op de aard van de vragen 
besluit de commissie unaniem de behandeling van het voorstel niet aan te houden maar de raad te adviseren 
het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juni 2010. In de raadsvergadering 
kunnen de vragen dan alsnog worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.  
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 10 mei 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


