BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN 3 SEPTEMBER 2007
1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4.
Voorstel tot vaststellen van de wensen- en bedenkingenprocedure
Naar aanleiding van een opmerking van de fractie van de PvdA gaat de commissie akkoord met een
redactionele aanpassing in het stuk (op pagina 2 van de procedurele stappen onder STAP 7 het woord
“eventuele” invoegen tussen “fracties” en “wensen”). Deze wijziging kan worden doorgevoerd voordat het stuk
naar de raad wordt gezonden. De fractie van Progressief Den Helder ziet het voorstel liever in samenhang met
het informatieprotocol. De fractie van Prins voor behoorlijk bestuur adviseert ook de mogelijkheid van
schriftelijke wensen en bedenkingen op te nemen in het voorstel. De portefeuillehouder acht dit niet wenselijk.
De commissie adviseert positief over het voorstel. In meerderheid stelt de commissie voor het voorstel te
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 september 2007. De fractie van Progressief Den
Helder geeft aan eerst nog fractieberaad te willen. De fractie van Prins voor behoorlijk bestuur zou het voorstel
als bespreekpunt willen zien vanwege de mogelijkheid van het schriftelijk inbrengen van wensen en
bedenkingen.
5.

Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen overeenkomstig artikel
7 lid 5 van de Financiële Beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet ten aanzien van het
principebesluit van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een
achtervangovereenkomst ten behoeve van Woonzorg Nederland met het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW).
De commissie adviseert positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 september 2007. De fractie van Progressief Den Helder kondigt
aan bij dit voorstel een stemverklaring te geven.
6.

Voorstel om de tekst van artikel 11.3 van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten te wijzigen,
zodat de indienings- en beslissingstermijn met twee maanden wordt vervroegd.
De burgemeester geeft aan bij overschrijding van indieningstermijnen een subsidieaanvraag te toetsen op
redelijkheid en billijkheid, maar daarbij wel de hoedanigheid van de indiener te betrekken. Hierbij wijst hij ook op
eerdere communicatie middels de vooraankondiging uit juli dit jaar. Wethouder Fritzsche zegt, naar aanleiding
van een opmerking van de PvdA-fractie, toe de subsidieverordening (in zijn geheel) te evalueren en de
resultaten daarvan dit najaar aan de raad voor te leggen. Voorts zal, naar aanleiding van een vraag van de
Stadspartij Den Helder, uitgezocht worden hoe de subsidie voor Nautisch Maritiem zich verhoudt tot de
subsidies voor de overige verenigingen.
De commissie adviseert positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de
raadsvergadering van 10 september 2007. De fractie van Progressief Den Helder beraadt zich nog op een
eventueel amendement.
7.

Voorstel tot aanpassing van de Verordening raads- en commissieleden met het oog op een hogere
vergoeding voor de externe voorzitters en leden van de commissies voor de bezwaarschriften en
de klachtencommissie.
De commissie adviseert, gehoord wethouder Fritzsche aangaande de benchmarkcijfers van de vergoedingen uit
omliggende en vergelijkbare (inwonertal) gemeenten, unaniem positief over het voorstel. Op grond hiervan stelt
de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 september 2007.
8.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 27 augustus 2007.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
9.
Actiepuntenlijst.
De commissie neemt kennis van de actiepuntenlijst.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

