
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 10 september 2012 (IR12.0259) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. Hij geeft een korte toelichting op de nieuwe werkwijze 
van de raad en de consequenties daarvan voor de raadscommissies. 
Tevens wijst hij de commissie op het feit dat de agenda verleden week maandag is aangepast. Aan de agenda 
is toegevoegd een presentatie over de gemeentelijke grondexploitaties. Van de agenda is afgevoerd het rapport 
van de rekenkamercommissie over het onderzoek naar sociale veiligheid. 
Tenslotte informeert hij de commissie over de informatiebijeenkomst op dinsdag 25 september a.s. voor raad en 
commissie over de ontwikkelingen bij de brandweer. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het al dan niet indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de 
 kooprealisatieovereenkomst Keizersbrug. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de raadsvergadering van 
17 september 2012. De fractie van de ChristenUnie wil bedenkingen indienen over in hoeverre afwijking van de 
Nota Grondprijzen gerechtvaardigd is. Ook de fracties van GroenLinks en de Stadspartij Den Helder willen dit in 
de raadsvergadering nader bespreken. Het debatpunt met bijbehorende argumentatie zal door voornoemde 
fracties nog worden ingediend. Voor de overige fracties volstaat agendering als hamerpunt. De fractie van Trots 
is niet vertegenwoordigd. Op basis van het vorenstaande wordt voorgesteld het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de nota Actieve en passieve informatieplicht. 
In de nota Actieve en passieve informatieplicht staan een aantal passages opgenomen, waarin is aangegeven 
dat commissieleden geen stukken mogen inzien ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd. Dit is niet 
conform de realiteit. Deze passages zullen worden aangepast. Het gaat om bladzijde 2 onder 3 en bladzijde 7. 
Ten behoeve van de raadsvergadering wordt in het document aangegeven welke passages zijn aangepast. Met 
inachtneming van de genoemde aanpassingen acht de commissie het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor 
dit als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 17 september 2012. 
 
Ter bespreking 
 
6. Gemeentelijke grondexploitaties. 
Wethouder Den Dulk en de heer R. van Erp, teamleider Grondzaken, geven een uitgebreide presentatie over de 
stand van zaken omtrent de gemeentelijke grondexploitaties. Gelet op de veelheid aan informatie en het 
gegeven dat de commissie zich niet hierop heeft kunnen voorbereiden, wordt dit onderwerp wederom 
geagendeerd voor de commissievergadering van 24 september 2012 voor een nadere inhoudelijke bespreking. 
Hiertoe zal de presentatie beschikbaar worden gesteld aan de raadscommissie. De commissie is in de 
gelegenheid tussentijds technische vragen schriftelijk aan de wethouder te stellen. De wethouder heeft 
aangegeven de schriftelijk ingediende vragen zo veel als mogelijk te hebben beantwoord voor de 
commissievergadering van 24 september a.s. 
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 2 juli 2012. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


