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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 27 maart 2017 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  H. van Dongen   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR17.0037 

Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2017 tot 

en met 2019 met een optie voor de jaren 2020 en 2021. 
 
Het huidige contract met EY voor de controle op de jaarrekeningen van de 
gemeente loopt met de controle van het boekjaar 2016 (in juni 2017) af en 
kan niet meer worden verlengd. Voor het afsluiten van een nieuw contract is 
de offertaanvraag Europees aanbesteed. Hierop heeft alleen lpa-Acon 
Assurance B.V. ingeschreven. De door de raad ingestelde 
selectiecommissie heeft vervolgens vastgesteld dat de inschrijving voldoet 
aan de eisen zoals die zijn gesteld in de offerteaanvraag en stelt de raad 
voor lpa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als accountant voor de 
boekjaren 2017 tot en met 2019 (met een verlengingsmogelijkheid voor de 
jaren 2020 en 2021). De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren. 

RVO17.0016 

 
005 Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders,  

raads- en commissieleden 2017. 
 
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. 

RVO17.0011 

 
006 Voorstel tot vaststelling van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed  

(2017-2018). 
 
In de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018) zijn de huidige 
kaders met betrekking tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille 
geactualiseerd, verduidelijkt en aangescherpt. De nota dient ter vervanging 
van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2011-2014). De commissie 
dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO17.0010 
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A G E N D A 
 

 

Ter bespreking 
 
007 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. 

 

 
 
 
008 Sluiting. 

 
 

 


