
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op woensdag 16 oktober 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder aan de 
drs. F. Bijlweg 20. 
 
Voorzitter:  R.N. Bruin   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
    
A G E N D A 
 

 
 
001 Opening en mededelingen.   

 
002 Spreekrecht burgers.   

 
003 Vaststelling agenda.  IR19.0218 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2019. 

 Met de tweede tussenrapportage wordt inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die in de programmabegroting 2019 zijn vastgesteld. De raad wordt naar aanleiding van de tussenrapportage voorgesteld de begroting op een aantal punten te wijzigen.  De commissie dient de raad hierover te adviseren. RVO19.0103 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2020. 

 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de programmabegroting 2020 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023. Tevens wordt voorgesteld een krediet van  
€ 5.049.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke  (vervangings-)investeringen in 2020, en de systematiek van het toevoegen en onttrekken aan de reserve Sociaal Domein te beëindigen.  De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. RVO19.0097 

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

van leges 2020. 
 Voorgesteld wordt de leges te verhogen met 2,6% als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen, met uitzondering van een aantal leges die door het Rijk worden vastgesteld. RVO19.0077 

RB19.0069 
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A G E N D A 
 

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

van de afvalstoffenheffing 2020. 
 
Voorgesteld wordt de afvalstoffenheffing te verhogen met € 14,52 voor 
éénpersoonshuishoudens en € 31,08 voor meerpersoonshuishoudens om de heffing kostendekkend te maken. RVO19.0077 

RB19.0071 

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

van lijkbezorgingsrechten 2020. 
 Voorgesteld wordt de lijkbezorgingsrechten te verhogen met 2,6% als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. RVO19.0077 

RB19.0075 

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

van rioolheffing 2020. 
 
Voorgesteld wordt de rioolheffing te handhaven op € 130,00. RVO19.0077 

RB19.0074 

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

van toeristenbelasting 2020. 
 Voorgesteld wordt de toeristenbelasting te verhogen met 2,6% als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. RVO19.0077 

RB19.0073 

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

van precariobelasting 2020. 
 Voorgesteld wordt de toeristenbelasting te verhogen met 2,6% als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. RVO19.0077 

RB19.0072 

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

van forensenbelasting 2020. 
 Voorgesteld wordt de toeristenbelasting te verhogen met 2,6% als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. RVO19.0077 

RB19.0070 

 
013 Sluiting.   

 


