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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 7 december 2015 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

H. van Dongen
F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR15.0182

Ter advisering
004

Voorstel met betrekking tot het rapport 'In zee met de marine' van de
Rekenkamercommissie Den Helder.

RVO15.0143

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek laten uitvoeren naar
de samenwerking tussen de gemeente en de Koninklijke Marine.
Het onderzoek is gericht op de huidige praktijk van de samenwerking,
met specifieke aandacht voor nieuwe samenwerkingskansen.
De Rekenkamercommissie Den Helder doet in haar rapport een aantal
aanbevelingen aan de gemeenteraad met het voorstel deze over te nemen.
De commissie Bestuur en Middelen dient de raad hierover te adviseren.
005

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van
€ 120.000,-- voor het realiseren van nutsvoorzieningen voor de
reddingsposten.
Er zijn in Den Helder drie strandopgangen met een bewaakt strand.
De Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) heeft aan de gemeente
aangegeven dat deze posten aan vervanging toe zijn. Om ook de
toenemende problemen rond de nutsvoorzieningen op te lossen, is na
onderzoek gebleken dat het voordelen heeft als de gemeente de nieuwe
reddingsposten zelf aansluit en beheert. De commissie dient de raad te
adviseren over het hiertoe door het college van burgemeester en
wethouders gedane voorstel.
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AGENDA
006

Voorstel met betrekking tot de implementatie van de Wet markt en overheid.

RVO15.0100

Naast de uitvoering van de gebruikelijke publieke taken verrichten
overheden en overheidsbedrijven in toenemende mate economische
activiteiten. Hiermee treden zij in directe concurrentie met private
ondernemingen. Omdat overheden en overheidsbedrijven vanuit hun
publieke taken (kunnen) beschikken over bepaalde voordelen, wat tot
marktverstoring kan leiden, is de Wet markt en overheid in het leven
geroepen. Deze wet legt overheden en overheidsbedrijven een aantal
gedragsregels op. Als uitvloeisel hiervan doet het college van burgemeester
en wethouders de raad een voorstel waarover de commissie dient te
adviseren.
007

Voorstel tot het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en
risicomanagement 2015.

RVO15.0114

In 2011 heeft de raad de nota weerstandsvermogen en risicomanagement
2011 vastgesteld. De nota moet volgens de financiële verordening (art. 212)
eens in de vier jaar worden geëvalueerd. De nota heeft als doel om risico's
op een gestructureerde wijze te beheersen en financiële tegenvallers tegen
te gaan zodat sprake is van een gezonde financiële positie van de
gemeente. Met een gezonde financiële positie wordt voorkomen dat er bij
tegenvallers direct moet worden bezuinigd of beleid drastisch moet worden
bijgesteld. De nota is geëvalueerd om te beoordelen of de gewenste doelen
worden gehaald en wat naar de toekomst toe kan worden verbeterd.
De behandeling van dit voorstel wordt voorafgegaan door een presentatie.
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel tot vaststelling
van de nieuwe nota.
008

Voorstel met betrekking tot afstoot van gemeentelijke vastgoedobjecten.
In de nota Afstoten Gemeentelijke Gebouwen (2011-2014) is besloten om
een deel van het gemeentelijk vastgoed af te stoten. Een aantal van de
gemeentelijke vastgoedobjecten kan met winst worden verkocht, terwijl
andere objecten enkel met verlies kunnen worden afgestoten door diverse
redenen. Voorgesteld wordt om de winst uit vastgoedobjecten te storten in
een bestemmingsreserve. Deze reserve kan aangewend worden om
verliesgevende vastgoedobjecten te verkopen. De commissie dient de raad
over het voorstel te adviseren.

009

Sluiting.

RVO15.0082

