
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Mid delen van 14 juni 2010  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Verhoef, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De behandeling van agendapunt 7, het voorstel met betrekking tot de financiële stukken van de Veiligheidsregio 
NHN, wordt op verzoek van het college van burgemeester en wethouders behandeld na agendapunt 4. De heer 
Bakker stelt de commissie voor dat de wethouders om de drie maanden in de commissies verslag uitbrengen 
over Willemsoord, de haven en het Stadshart. De voorzitter geeft aan dat dit in een breder verband moet 
worden gezien dan alleen de commissie Bestuur en Middelen en geeft de heer Bakker in overweging zijn 
initiatief schriftelijk in te brengen. De agenda is overigens vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het verlagen van de gemeentelijke b oekwaarde in de grondexploitatie van Julianadorp 
 Oost met een bedrag van € 995.500,--. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 21 juni 2010.  
 
7. Voorstel met betrekking tot de financiële stukke n van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: 
 Jaarstukken 2009, begroting 2011 en meerjarenbegro ting 2012-2014. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 21 juni 2010. 
De burgemeester zal, als daarvoor aanleiding bestaat, na de behandeling in het Algemeen Bestuur op 30 juni 
2010 nadere informatie verstrekken over de indexatie. Hij zal ook terugkomen op het onderwerp 
containerwoningen als daarin ontwikkelingen zijn.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening  2009 van de gemeente Den Helder. 
De commissie adviseert de raad unaniem het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 21 juni 2010. Als bespreekpunten zijn onder meer de volgende onderwerpen naar voren gebracht:  
- het advies van de auditcommissie van 3 juni 2010; 
- het benodigde weerstandsvermogen; 
- de deelnemingen/verbonden partijen; 
- de liquidatie-uitkering van het IZA; 
- het voorbereidingskrediet voor het stadhuis. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswi jziging voortvloeiende uit de eerste 
 programmarapportage 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 21 juni 2010. 
 
Overige 
 
8. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Midde len van 31 mei 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


