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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 8 mei 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

R. Slort
F.V.A. Hoogervorst

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR17.0053

Ter bespreking
004

Stand van zaken beheer (duurzaamheid en meerjarenonderhoud) vastgoed.
Wethouder Kuipers geeft met een presentatie de stand van zaken weer van
het beheer (duurzaamheid en meerjarenonderhoud) van het gemeentelijke
vastgoed. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld hierover vragen te
stellen. Dit onderwerp is in de commissievergadering van 27 maart 2017
wegens tijdgebrek aangehouden.

Ter advisering
005

Voorstel over verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Het is om verschillende redenen van belang het gemeentelijk vastgoed te
verduurzamen. Ten eerste vanuit de ambitie om in 2040 volledig
energieneutraal te zijn. Een andere reden is het wettelijk kader, waarin
gemeenten worden gedwongen energiescans te laten uitvoeren en
duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Door energiescans te laten opstellen
van het gemeentelijk vastgoedbezit worden mogelijke energetische
maatregelen, kosten en besparingen inzichtelijk gemaakt. Het college van
burgemeester en wethouders verzoekt de raad een krediet van € 95.000,beschikbaar te stellen voor extern energetisch onderzoek, om
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed verder in gang te zetten.
De commissie adviseert de raad over het voorstel.

RVO17.0019

¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder
op maandag 8 mei 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

R. Slort
F.V.A. Hoogervorst

AGENDA
006

Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden 2017.

RVO17.0011

De huidige Verordening rechtpositie wethouders 2008 en de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden 2014 worden geactualiseerd en
samengevoegd in een nieuwe verordening die voor zowel de wethouders als
de raads- en commissieleden gaat gelden. De commissie dient de raad over
het voorstel te adviseren.
Het voorstel is eerder in de commissievergadering van 27 maart 2017
aangehouden omdat wethouder Haitsma heeft aangegeven te laten
doorrekenen wat de toepassing van artikel 7 van de modelverordening voor
gevolgen zou hebben. In dit artikel is bepaald dat het college ten behoeve
van de raadsleden één of meer collectieve verzekeringen afsluit, waarbij
wordt voorzien in de opbouw van een ouderdomspensioen en in geldelijke
voorzieningen bij invaliditeit en overlijden. Hierover is inmiddels een memo
verschenen.

007

Voorstel met betrekking tot voortzetting regionale samenwerking NoordHolland Noord en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
De gemeente Den Helder is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord NV, de uitvoeringsorganisatie gericht op de versterking
van de regionale economie. Uit een evaluatie is gebleken dat de gemeenten
de meerwaarde van het ontwikkelingsbedrijf ervaren en de samenwerking
hierin dus ook willen voortzetten. Het college van burgemeester en
wethouders neemt het besluit voor om de conceptaandeelhoudersovereenkomst en de concept-dienstverleningsovereenkomst
2018-2025 over de regionale samenwerking Noord-Holland Noord en het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen. De raad wordt in
de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te dienen tegen het
voorgenomen besluit. De commissie adviseert de raad over het voorstel.
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AGENDA

008

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van
€ 752.000,- voor de renovatie van het stadhuis.
De raad wordt om een voorbereidingskrediet gevraagd om het
renovatieproces van het stadhuis te continueren. Het bedrag is onder
andere benodigd voor het projectmanagement, de architect en inhuur van
diverse adviseurs. Bij het bepalen van het voorbereidingskrediet is rekening
gehouden met het feit dat het resterende bedrag voldoende moet zijn om te
kunnen voldoen aan de gestelde kaders, zoals het maximale
investeringskrediet en het reeds opgestelde programma van eisen.
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

009

Sluiting.

RVO17.0022

