
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 8 november 2010 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Koning, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Omdat de agendapunten 7, 8 en 9 alle over de werkwijze van de raad gaan worden deze punten op voorstel van 
de voorzitter in combinatie behandeld. Hierbij zal over de punten 7 en 8 apart worden geadviseerd aan de raad.  
De fracties van GroenLinks en de SP willen, gelet op de volle agenda, agendapunt 10 op een later tijdstip 
behandelen. De commissie besluit het voorstel vooralsnog te handhaven op de agenda. Bij de behandeling van 
het agendapunt kan de commissie alsnog overwegen de behandeling al dan niet deels op een later tijdstip te 
laten plaatsvinden. 
 
4. Voorstel tot het autoriseren van het college van burgemeester en wethouders tot het op basis van 
 het Citymarketingsplan Den Helder aangaan van verplichtingen ten laste van het beschikbare 
 budget. 
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010. 
De commissie neemt hierbij kennis van de mededeling van de burgemeester dat bij het zoeken naar middelen 
voor de verdere uitwerking in de komende jaren niet wordt gekeken naar de OZB, zoals in het voorstel is 
verwoord, maar dat in dit verband wordt gedacht aan de toeristenbelasting en een fonds van de ondernemers. 
Hierover zullen te zijner tijd separate voorstellen worden gedaan.  
De fractie van GroenLinks kondigt in relatie tot dit onderwerp een initiatiefvoorstel aan over het houden van een 
aantal ‘stadsdebatten’. 
  
5. Voorstel tot het vaststellen van de Notitie burgerparticipatie in Den Helder. 
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010. 
De fractie van GroenLinks kondigt in dit verband eveneens een initiatiefvoorstel aan over het houden van een 
aantal ‘stadsdebatten’. 
 
6. Voorstel tot aanwijzing accountant voor het boekjaar 2011. 
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de evaluatie van de werkwijze van de raad en de raadscommissies. 
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 15 november 2010. 
 
8. Voorstel met betrekking tot het voorstel "Op eigen Doft" van de Stadspartij Den Helder. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel. De commissie stelt daarbij voor het 
voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010 omdat over een 
aantal beslispunten verschillende opvattingen bestaan. 
 
9. Startnotitie stimulering raadsdebat. 
De commissie staat een korte en bondige notitie voor waarin werkafspraken en spelregels worden vastgelegd. 
Deze notitie zal via het presidium worden doorgeleid naar commissie en raad. 
 
10. Veiligheidsbeleid. 
Mevrouw Gijsberts verlaat de vergadering wegens haar betrokkenheid bij een aantal zaken die het 
veiligheidsbeleid betreffen. Gelet op het tijdstip en het belang van dit onderwerp besluit de commissie alsnog het 
punt in een volgende commissievergadering te behandelen. De op de publieke tribune aanwezige mevrouw Van 
Os van de stichting Visbuurtbelangen is in de gelegenheid gesteld haar visie te weergeven over de 
ontwikkelingen in de Visbuurt. De commissie neemt hiervan kennis en zal een en ander betrekken bij de 
vervolgbehandeling. De commissie zal hierbij ook de directeur van de Stichting Dak- en Thuislozen uitnodigen. 
 
11. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 11 oktober 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 



12. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


