Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 26 oktober 2009

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Blank, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Voor agendapunt 4 spreken de heren J. Bernabela en C. Winkel in.
3.
Vaststelling agenda.
Op verzoek van de fracties van D66, Progressief Den Helder, de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder,
GroenLinks en de SP stemt de commissie in meerderheid in met het van de agenda afvoeren van
agendapunt 4. Reden hiervoor is dat op dit moment er nog geen geaccordeerd sociaal plan is. De fracties van
de PvdA, het CDA en de VVD geven aan het punt wel te willen behandelen. In verband met het voorgaande
verzoekt de PvdA de agendacommissie het punt rechtstreeks voor de raad te agenderen.
Ter advisering
4.
Voorstel tot uitbesteding van de gemeentelijke afvalinzameling.
De commissie heeft in meerderheid besloten het punt van de agenda af te voeren (zie agendapunt 3).
5.

Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 1996 (hondenuitwerpselen en
geluid- en lichthinder).
Door een aantal fracties is ingegaan op nut, noodzaak en toegevoegde waarde van het voorstel, ook in relatie
tot de handhaving. Voorts is de hoogte en verdeling van de hondenbelasting hierbij betrokken.
De commissie komt vervolgens niet tot een eenduidig advies over het voorstel, met dien verstande dat een
meerderheid geen negatief advies heeft uitgebracht, doch dat bij afwezigheid van de portefeuillehouder op een
enkel onderdeel geen verduidelijking kon worden gegeven. In verband met dit laatste aspect, afgewogen tegen
de nog openstaande discussiepunten, stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor
de raadsvergadering van 2 november 2009, waarbij dan de werkbaarheid op het gebied van handhaving nader
kan worden besproken.
6.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 92.500,-- voor de verbouwing en
inrichting van het te huren kantoor aan het Nieuwediep.
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel. Naar aanleiding van opmerkingen van de
fracties van Progressief Den Helder, de Stadspartij Den Helder en GroenLinks stelt de commissie voor het
voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 2 november 2009, waarbij de
prijs/kwaliteitsverhouding en de kostenstructuur dan nader kan worden besproken.
Overig
7.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 5 oktober 2009.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
8.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

