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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op woensdag 29 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0131 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2015 en het 

beschikbaar stellen van een krediet van € 2.446.000,- voor 
vervangingsinvesteringen. 
 
Op basis van door de raad vastgestelde uitgangspunten heeft het college 
van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2015 ter 
vaststelling aan de raad aangeboden. De begroting heeft een tekort van  
€ 386.000,-. Uit de meerjarenraming 2016-2018 blijkt dat het structurele 
tekort € 1.377.000,- bedraagt. Het college heeft in het document "Op weg 
naar een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018” handvatten aangereikt 
om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen.Voorts wordt de raad 
voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor vervangings-
investeringen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0134 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van financiële maatregelen in aanvulling op de 

programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een aantal 
financiële maatregelen te nemen ten behoeve van de programmabegroting 
2015 en de meerjarenraming 2016-2018, waaronder nieuwe bezuinigingen 
en het opnemen van een algemene taakstelling.  
Voorts wordt voorgesteld een krediet van € 2.985.000,- beschikbaar te 
stellen voor incidentele investeringen 2015-2018 en te beschikken over 
reserves tot een bedrag van € 1.959.000,-. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO14.0139 
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006 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 
van leges 2015. 
 
Voorgesteld wordt de leges te verhogen met 2% als gevolg van de loon- en 
prijsontwikkelingen, met uitzondering van de wettelijk door het Rijk vast te 
stellen tarieven (akten en uittreksels burgerlijke stand, verklaringen omtrent 
gedrag, reisdocumenten en rijbewijzen). Omdat deze tarieven eind 
november door het rijk worden vastgesteld, staan in de legesverordening 
2015 nog de tarieven van 2014. In december 2014 wordt een wijziging van 
de legesverordening aan de raad voorgelegd, waarin de nieuwe tarieven zijn 
verwerkt. 

RVO14.0110 
RB14.0097 

 
007 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van afvalstoffenheffing 2015. 
 
Voorgesteld wordt de afvalstoffenheffing te verhogen met 2% als gevolg van 
de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO14.0110 
RB14.0091 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van forensenbelasting 2015. 
 
Voorgesteld wordt de forensenbelasting te verhogen met 2% als gevolg van 
de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO14.0110 
RB14.0090 

 
009 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2015. 
 
Voorgesteld wordt de lijkbezorgingsrechten te verhogen met 2% als gevolg 
van de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO14.0110 
RB14.0094 

 
010 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van precariorechten 2015. 
 
Voorgesteld wordt de precariorechten te verhogen met 2% als gevolg van de 
loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO14.0110 
RB14.0095 

 
011 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van toeristenbelasting 2015. 
 
Voorgesteld wordt de toeristenbelasting te verhogen met 2% als gevolg van 
de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO14.0110 
RB14.0093 
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012 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 
van rioolheffing 2015. 
 
Voorgesteld wordt de rioolheffing te verhogen met 2% als gevolg van de 
loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO14.0110 
RB14.0092 

 
013 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 

van parkeerbelastingen 2015. 
 
Voorgesteld wordt de parkeerbelastingen te verhogen met 2% als gevolg 
van de loon- en prijsontwikkelingen. 

RVO14.0110 
RB14.0088 

 
014 Voorstel tot het intrekken van de Tarievenverordening voor diverse diensten 

en werkzaamheden door de gemeente 2014 met ingang van 1 januari 2015. 
 
Voorgesteld wordt de verordening in te trekken. De artikelen uit deze 
verordening zijn toegevoegd aan  de Legesverordening (titel 4). 

RVO14.0110 
RB14.0096 

 
015 Sluiting. 

 
 

 


