Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 19 september 2011 (IR11.0234)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering. Hij deelt mee dat hij hedenavond de heer Schilt vervangt.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De heer Blank wil aan het einde van de vergadering een korte vraag stellen aan wethouder Visser. Wegens de
gewenste aanwezigheid van de heer Visser in een andere commissie wordt deze gelegenheid geboden na de
behandeling van agendapunt 4. De agenda is overigens ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering
4.
Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie "Bevorderen (klein) ondernemerschap".
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 26 september 2011. De fracties van D66 en het CDA plaatsen een
kanttekening bij de relatie tussen het inhoudelijke voorstel en het hiervoor aangewende budget en overwegen
hierover een amendement in te dienen.
Vraag van de heer Blank over het ECN.
De heer Blank zegt dat de provincie Noord-Brabant zich inzet om (onderdelen van) het ECN naar Noord-Brabant
te krijgen. Hij spreekt zijn zorg hierover uit en vraagt of het college van burgemeester en wethouders hiermee
bekend is. Wethouder Visser zegt dat hij kennis draagt van de lobby vanuit Noord-Brabant, maar ook vanuit
Zeeland. Vervolgens geeft hij een korte toelichting op de stand van zaken.
5.
Voorstel tot het vaststellen van een programma van eisen aanbesteding accountancydiensten.
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als hamerpunt
voor de raadsvergadering van 26 september 2011.
Ter bespreking
6.
Brief van de fractievoorzitter van de Stadspartij Den Helder.
De fractievoorzitter van de Stadspartij Den Helder, de heer P. Bakker, geeft een toelichting op de brief.
Wegens de afwezigheid van de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, zullen de
vragen aan hem worden doorgestuurd voor een schriftelijke beantwoording.
Overig
7.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 5 september 2011.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
8.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

