
gemeente 

Den Helder 

Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 4 juni 2012 

Besiuit nummer : RB12.0130 

Onderwerp : Rapport van de rekenkamercommissie 'Helder zicht op Zeestad' 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0195 van het presidium van 3 mei 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen 
van 21 mei 2012; 

besluit: 

1. de conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport 'Helder Zicht op Zeestad' te 
onderschrijven; 

2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissie uit het rapport over te nemen; 
*) 3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te 

brengen vóór 31 december 2012 en de raad uiterlijk de eerste raadsvergadering van 2013 te 
informeren. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 4 juni 2012. 

voorzitter 
Koen Schuihng 

griffier 
mr. drs. 

*) zie amendement nr. 10.1 van de fracties van PvdA, Vrije Socialisten en Groenünks. 
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Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 junj-2042f 
na

gelezen het raadsvoorstel RVO12.0195 met betrekking tot het rapport 'Helder zicht op 
Zeestad' van de rekenkamercommissie Den Helder; 

besluit: 

beslispunt 3 van het ontwerpbesluit te wijzigen in; 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te 
brengen vóór 31 december 2012 en de raad uiterlijk de eerste raadsvergadering van 2013 te 
informeren. 

Name ns fractie Stadspartij Den Helder, 

Marc\Nihot 

Mede ondertekend door de fracties; 

vr i je Socialiste Groen Links Pvd 
/ 

/ 

Ne Do Rijnten Dirk Pastoor 

Toelichting: 

Het college van burgermeester en wethouders dient in opdracht van de gemeenteraad ieder 
halfjaar een rapportage te geven over Zeestad. De gemeenteraad van Den Helder dient 
controle en overzicht te behouden over Zeestad. Het college van burgermeester en 
wethouders moet in staat zijn tot uitvoering van de aanbevelingen vóór 31 december 2012. 


