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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 24 augustus 2015 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  R. Slort   
Commissiegriffier:   M. Versteeg 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR15.0119 

 
Ter bespreking 
 
004 Presentatie destinatiemarketing organisatie (DMO). 

 
In de regio Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan de realisatie van de 
destinatiemarketing organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. 
Kwartiermaker mevrouw M. Klein informeert de commissie met een 
presentatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, de 
financiering en het takenpakket. 

IR15.0114 

 
005 Voortgang The Passion naar Den Helder. 

 
Op 23 juni 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders en 
raadsinformatiebrief gezonden over de uitvoering van de motie over The 
Passion van 20 april 2015. Naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief 
verzoekt de heer Karhof dit onderwerp nader in commissieverband te 
bespreken. Hij wil de commissie informeren over de stand van zaken en 
bespreken of de gemeente The Passion naar Den Helder wil halen en 
garant wil staan voor de kosten van maximaal € 200.000,--, en zo ja, onder 
welke voorwaarden. 
 

AV15.00057 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 24 augustus 2015 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  R. Slort   
Commissiegriffier:   M. Versteeg 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
Ter advisering 
 
006 Meerjarenperspectief 2016-2020 en ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus. 

 
Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente Den Helder de uitvoering van de 
belastingtaken ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Cocensus te Hoofddorp. GR Cosensus is verplicht de ontwerpbegroting voor 
het vaststellen aan te bieden aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. De raden kunnen hierop hun zienswijzen (gevoelen) naar voren 
brengen. De zienswijzen worden dan betrokken bij de behandeling van de 
ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur van de regeling ter 
vaststelling wordt aangeboden. Het college van burgemeester en 
wethouders stelt voor geen nadere zienswijzen in te dienen. De commissie 
dient de raad over het voorstel te adviseren.  
 

RVO15.0069 

007 Voorstel met betrekking tot beslissing op bezwaarschrift  Mw J.L. Verwijs. 
 
Mevrouw J.L. Verwijs heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(WOB) een verzoek ingediend ter verkrijging van documenten over het 
afsteken van vuurwerk. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op dit verzoek beslist. Tegen deze beschikking is een bezwaarschrift 
ingediend omdat naar de mening van bezwaarmaker de gemeenteraad op 
het verzoek had moeten beslissen. De commissie bezwaarschriften komt tot 
de conclusie dat bezwaar qua bevoegd orgaan gelijk heeft. Zij stelt echter 
tevens vast dat bezwaarmaakster niet in haar belang is geschaad omdat zij 
de gevraagde informatie heeft gekregen.  De commissie bezwaarschriften 
adviseert de raad het collegebesluit te bekrachtigen en het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het verzoek om 
proceskostenvergoeding af te wijzen. De commissie dient de raad over het 
voorstel te adviseren.   
 

RVO15.0070 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


