
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 21 januari 2013 (IR13.0027) 

 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. 
 

2. Spreekrecht burgers. 
De heren K. Schmitz (horecaondernemer) en R. Ippen (Koninklijke Horeca Nederland) spreken in over 
agendapunt 5, de evaluatie van het plan van aanpak horeca.   
 

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter informatie 
 

4. Integraal Veiligheidsjaarplan Den Helder - Texel - Schagen 2013. 
Burgemeester Schuiling, de officier van Justitie, de heer R. Mud, en het hoofd van de politie, de heer G. Dekker, 
geven een toelichting op het Integraal Veiligheidsjaarplan. De commissie neemt hiervan kennis. De leden van 
de commissie krijgen via de e-mail de beantwoording op de vragen van de fractie van de VVD toegestuurd, 
alsmede een memo met achtergrondinformatie over rampenbestrijding. Deze documenten worden eveneens 
aan het raadsinformatiesysteem toegevoegd. De burgemeester deelt mee dat over het coffeeshopbeleid nog 
overleg plaatsvindt met de drie coffeeshophouders (ook over het zgn. Haarlems Model). Zodra meer bekend is, 
wordt de commissie nader geïnformeerd.  
 

5. Evaluatie plan van aanpak horeca. 
De burgemeester informeert de raad over de evaluatie van het plan van aanpak “Veilig uitgaan regel je samen”. 
De commissie neemt hier kennis van. 
 

6. Vorming Regionale Uitvoeringsdienst voor de regio Noord-Holland Noord (RUD NHN). 
De commissie neemt kennis van de presentatie van de kwartiermaker RUD NHN i.o., de heer F. van Nijkerken, 
over het proces omtrent de vorming van de RUD NHN. De presentatie wordt toegevoegd aan het 
raadsinformatiesysteem.  
  
Ter advisering 
 

7. Voorstel met betrekking tot het indienen van zienswijzen tegen de gewijzigde begroting en het 

 milieuwerkprogramma 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 januari 2013. 
 

8. Voorstel tot wijziging van de Legesverordening 2013. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 januari 2013. De fractie van de Stadspartij Den Helder geeft aan tegen het voorstel te 
zullen stemmen. 
 
Overige 
 

9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 10 december 2012. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 

10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 

11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


