
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 28 november 2011 (IR11.0340) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Schilt, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Wegman spreekt in over agendapunt 4, het voorstel tot het oprichten van een Ondernemersfonds op 
basis van het verhogen van de tarieven voor niet-woningen in de OZB, waarbij spreker citeert uit de 
‘Beleidsnotitie vestiging Ondernemersfonds Den Helder’ (als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst).  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het oprichten van een Ondernemersfonds op basis van het verhogen van de tarieven 

voor niet-woningen in de OZB. 
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de vergadering van 6 
december 2011. Hierbij zijn onder andere als bespreekpunten genoemd: de organisatiegraad van de 
(detailhandel) ondernemers in de verenigingen, de gevolgen voor sportverenigingen, stichtingen, particulieren 
als niet-woningen categorie, de lastenverzwaring voor de burger en de wijze waarop het ondernemersfonds met 
middelen wordt gevuld.  
 
Wethouder Visser zegt toe: 
1. het ledenaantal van elke ondernemersvereniging aan de raads- en commissieleden toe te zenden; 
2. richting de ondernemers en richting het convenant duidelijk te kijken naar al die organisaties die wellicht 

willen participeren en die goed te betrekken bij het te sluiten convenant; 
3. het convenant naar de raad toe te zenden, eventueel gepresenteerd door de ondernemersverenigingen; 
4. mocht worden overgegaan tot een verhoging van het OZB tarief voor niet-woningen van 5% naar 10%, deze 

tariefsverhoging niet eerder door te voeren, dan nadat de huidige regeling in november 2012 met de raad is 
geëvalueerd; 

5. te bezien of richting ondernemersverenigingen wat kan worden gedaan aan de al dan niet ingezetenen, 
waarmee voor diegenen die participeren in het ondernemersfonds een reductie of terugbetaling van hetgeen 
zij hebben bijgedragen kan worden geregeld.  

 
5. Voorstel met betrekking tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de 

Budgetsubsidieovereenkomst De Helderse Vallei 2012 – 2014. 
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel (i.c. geen wensen en/of bedenkingen) en stelt daarbij 
voor dit te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 6 december 2011.  
 
Wethouder Den Dulk-Winder zegt toe de ‘budgetsubsidieovereenkomst De Helderse Vallei 2012-2014’ (alsnog) 
voorafgaand aan de raadsbehandeling aan de raads- en commissieleden ter beschikking te stellen.  
 
Overig 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 14 november 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


