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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 8 oktober 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  B. Fritzsche 
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0282 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de verordening op de heffing 

en invordering van hondenbelasting 2012. 
 
Tijdens de behandeling van de kadernota 2012-2015 op 6 juli 2011 is door 
de raad een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen een hondenpenning in te voeren. Het nu 
voorliggende voorstel dient hiertoe. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0162 

 
Ter meningsvorming 
 
005 Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Noord-Holland. 

 
De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de komst van de Nationale 
Politie. Het nieuwe bestel zal naar alle waarschijnlijkheid  op 1 januari 2013 
in werking treden. Op dat moment moet er ook een duidelijke opdracht voor 
de politie-eenheid liggen. Deze opdracht heeft zijn vorm in een bestuurlijk 
gedragen beleidsplan. Ondanks dat het de bevoegdheid is van de 
burgemeester op het plan te reageren, wenst hij het concept beleidsplan 
2013-2014 met de raadscommissie te bespreken. 
Voorafgaand aan de bespreking van het plan geeft het afdelingshoofd Den 
Helder/Texel van de politie, de heer G. Dekker, een korte presentatie over 
de vorming van de Nationale Politie.   
 

AI12.07605 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 8 oktober 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  B. Fritzsche 
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 
 
 
A G E N D A 
 
 

 

006 Halfjaarrapportage exploitatie Zeestad. 
 
Met raadsinformatiebrief RI12.0129 heeft het college de halfjaarrapportage 
van de exploitatie van Zeestad aangeboden. De portefeuillehouder licht de 
visie van het college en de stand van zaken toe aan de hand van een 
presentatie. 

AU12.11895 

 
Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 

24 september 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0275 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0278 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


