
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 13 september 2010 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Verhoef, opent de vergadering.  
Hij deelt mee dat de commissie Maatschappelijke ondersteuning pas om 20.30 uur begint naar aanleiding van 
capaciteitsproblemen bij het college van burgemeester en wethouders.  
Tevens wijst hij op het bezoek aan vof ’t Oost en de informatieve waarde daarvan. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Jaarrekening en jaarverslag Zeestad CV 2009. 
Een aantal fracties (onder meer het CDA, de SP, TROTS, de Stadspartij Den Helder en GroenLinks) hebben 
een aantal technische en gedetailleerde vragen gesteld. Op verzoek van wethouder Visser worden deze vragen 
schriftelijk ingediend. Het college van burgemeester en wethouders zal de vragen vervolgens schriftelijk 
beantwoorden. 
Voorts wordt afgesproken dat wethouder Visser met de auditcommissie zal bespreken op welke wijze de nota 
Verbonden partijen een update zal krijgen en wat de sturingsmogelijkheden van de raad in relatie tot verbonden 
partijen kunnen zijn. 
De heer Rijnten geeft aan het initiatief te nemen dat de raad het college van burgemeester en wethouders 
opdracht geeft te komen tot een risico-inventarisatie met betrekking tot verbonden partijen. Op verzoek van 
wethouder Visser wordt dit ook eerst in de auditcommissie besproken.     
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening 2010. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 september 2010. 
 
De fractie van de VVD geeft aan dat waar in de tweede alinea van het voorstel de term ‘bestuurlijke 
strafbeschikking’ staat, dit als ‘bestuurlijke boete’ dient te worden gelezen. Wethouder Bruin beaamt dit. Een en 
ander wordt voor de raadsvergadering gecorrigeerd.  
  
Overig 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 30 augustus 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


