
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 6 december 2010 (IR10.0369) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering. Hij deelt mee dat op 1 december 2010 punt 6 over het 
Gemini Ziekenhuis aan de agenda is toegevoegd. Tevens zijn op die datum de adviezen van de auditcommissie 
over de agendapunten 4 en 5 toegevoegd. Op 3 december 2010 zijn nog een aantal stukken toegevoegd aan 
agendapunt 6.  
Voorts maakt de voorzitter melding van het feit dat hedenmiddag het college van burgemeester en wethouders 
het préadvies over het initiatiefvoorstel van de PvdA over het stadhuis en de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de fractie van Behoorlijk Bestuur over het stadhuis zowel digitaal als per post heeft doen verzenden. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder stelt voor agendapunt 6 (Gemini Ziekenhuis) van de agenda af te 
voeren in verband met de late aanlevering van de stukken en de korte voorbereidingstijd. De overige 
commissieleden stemmen hier niet mee in, waarmee de agenda ongewijzigd is vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het wijzigen van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2009. 
De commissie adviseert de raad niet in te stemmen met het doen vervallen van artikel 5a van de verordening. 
De fractie van de ChristenUnie zal hiertoe een amendement indienen bij de behandeling van het voorstel in de 
raad. Voor het overige adviseert de commissie positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 13 december 2010. De fractie van Behoorlijk Bestuur overweegt 
een amendement in te dienen over de periode waarop de tussentijdse rapportage betrekking moet hebben. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2010 ten behoeve van de 
 jaarrekening 2010 van de gemeente. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 13 december 2010.  
 
6. 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. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het 
voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om met de Stichting Gemini Ziekenhuis 
een koop- en samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De commissie stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 13 december 2010.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder geeft aan het voorstel nog in de fractie te willen bespreken. 
 
Ter bespreking 
 
7. Jaarrekening 2009 en bestuursrapportage 1e halfjaar 2010 Willemsoord B.V. 
De commissie bespreekt de jaarrekening en bestuursrapportage en de gestelde vragen zijn beantwoord door 
wethouder Visser en de directeur van Willemsoord B.V. de heer Groenheide. Het visiedocument zal in januari 
2011 in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer worden behandeld (de behandeling is hedenavond 
aangehouden). De voorzitter zegt dat hij in de agendacommissie aandacht zal vragen over de vraag hoe in de 
toekomst stukken met betrekking tot Willemsoord dienen te worden geagendeerd. 
 
8. Rapport DoeMee-onderzoek 'Afhandeling meldingen' van de rekenkamercommissie Den Helder. 
De commissie kan zich vinden in de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Op basis van dit gegeven 
wordt een raadsvoorstel opgesteld dat wederom aan de commissie zal worden aangeboden ter goedkeuring. 
Hierna zal het voorstel ter besluitvorming in de raad worden behandeld. 
 
Overig 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 22 november 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


