
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 3 oktober 2011 (IR11.0255) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Schilt, opent de vergadering. De heer Blank (PvdA) merkt op dat de nadere stukken van 
het college van b&w de commissie laat hebben bereikt. Met uitzondering van de SP zijn de overige partijen voor 
behandeling van agendapunt 5.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld (zie ook agendapunt 1).  
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot het zelfstandig aangaan van overeenkomsten door de 

rekenkamercommissie. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als hamerpunt 
voor de raadsvergadering van 10 oktober 2011. Besloten is de volgende drie vragen schriftelijk door het college 
van b&w voorafgaand aan de raadsvergadering te laten beantwoorden: 
1. Wat is de definitie van ‘algemeen mandaat’? (CDA); 
2. Op welke wijze werkte de rekenkamercommissie voorheen nu met het voorstel in de formalisering wordt 

voorzien? (Trots);  
3. Is het college bereidt de reikwijdte van het mandaat voor het sluiten van overeenkomsten te beperken tot de 

onderzoeken die de rekenkamercommissie gaat doen in plaats van de in het raadsvoorstel opgenomen 
algemene formulering? (VVD). 

 
Ter bespreking 
 
5. Studie Odeon architecten over nieuwbouw stadhuis. 
Het onderwerp is uitvoerig besproken. De fracties van VVD, BB, CDA, D66, Trots, refereren onder meer aan de 
besluitvorming die ten aanzien van het postkantoor reeds heeft plaatsgevonden en de status die het rapport 
heeft. Deze partijen zien geen meerwaarde voor het rapport als onderdeel van verdere besluitvorming.   
De fracties van de Stadspartij Den Helder, PvdA, GL en SP zien het rapport graag betrokken bij de komende 
besluitvorming over de nieuwbouw van het stadhuis, waarbij de SP aantekent in ieder geval geen stadhuis in de 
binnenstad voor te staan.   
 
Overig 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 19 september 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. De VVD verzoekt de agendacommissie de termijnplanning te 
actualiseren.  
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


