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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 14 juni 2010 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: W. Koning  Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0148 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het onttrekken van € 159.000,- aan de reserve Bodemsanering 

voor het uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen in het stadshart. 
 
Het ministerie van VROM heeft de gemeente Den Helder op grond van de 
Wet bodemsanering aangesproken op ongerechtvaardigde verrijking (locatie 
Fabrieksgracht/Louisehof). Het college van burgemeester en wethouders 
stelt ter compensatie voor extra bodemprestaties te leveren in het stadshart 
en de hieruit vooruitvloeiende lasten, ad. € 159.000,-, te dekken uit de 
reserve Bodemsanering. 
De commissie dient hierover een advies uit te brengen. 

RVO10.0041 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2009 van de gemeente  

Den Helder. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2009 
(inclusief verslag) ter vaststelling aan de raad aangeboden. Ernst & Young 
accountants heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en een verslag 
van bevindingen uitgebracht. Het advies van de auditcommissie komt naar 
verwachting 4 juni beschikbaar. 
De commissie dient te adviseren over de programma-onderdelen die de 
commissie aangaan. Voor de commissie Senb zijn in ieder geval de 
paragrafen 2.3 t/m 2.7, 3.2, 3.8 (deels) en 4.1 van belang. 

BL10.00182 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 14 juni 2010 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: W. Koning  Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging voortvloeiende uit de 
eerste programmarapportage 2010. 
 
Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Den Helder 
informeert het college van burgemeester en wethouders de raad door middel 
van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de 
eerste vier maanden van 2010. De begrotingswijziging voortvloeiende uit de 
programmarapportage wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 
De commissie dient hierover een advies uit te brengen. 

RVO10.0084 

 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

31 mei 2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR10.0146 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname 

IR10.0147 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


