
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 16 april 2012 (IR12.0156) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Schilt, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heren K. Schmitz en T. van den Berg spreken in over agendapunt 6, de bespreking van het horecabeleid.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van de ChristenUnie heeft actuele vragen ingediend over de onrust onder de ambtenaren.  
Deze vragen zijn als laatste inhoudelijke punt aan de agenda toegevoegd. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van een route gevaarlijke stoffen. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 23 april 2012. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de  
 Brandbeveiligingsverordening 2010. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 23 april 2012. 
 
Ter bespreking 
 
6. Bespreking horecabeleid. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder stelt een aantal vragen over het horecabeleid. De vragen zijn 
beantwoord door de burgemeester, de officier van Justitie, de heer R. Mud en het afdelingshoofd Den Helder-
Texel van de politie, de heer G. Dekker. De burgemeester zal het toegelichte horecabeleid implementeren, 
waarbij tussen alle betrokken partijen goed overleg zal blijven bestaan. Het beleid wordt tussentijds geëvalueerd 
en de commissie wordt hierover geïnformeerd.  
 
De voorzitter stelt omwille van de tijd voor een van de nog te behandelen agendapunten door te schuiven naar 
de volgende vergadering. De commissie geeft in meerderheid aan de gehele agenda te willen afronden. 
 
7. Discussiestuk nota Grond- en Vastgoedbeleid. 
De commissieleden geven hun bevindingen over het discussiestuk weer aan wethouder Den Dulk. Mede op 
basis hiervan wordt de nota Grond- en Vastgoedbeleid geactualiseerd en ter besluitvorming aan de raad 
aangeboden in december 2012.  
 
Overig 
 
8. Vragen ChristenUnie over onrust onder ambtenaren.  
De fractie van de ChristenUnie heeft naar aanleiding van de signalen die zij heeft ontvangen vragen over de 
aard en omvang van de onrust in de ambtelijke organisatie. Wethouder Den Dulk beantwoordt de vragen en 
wijst op de overleggen die ze heeft met de OR en het GO. 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 26 maart 2012. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
  
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


