
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 5 oktober 2009 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer De Bruin, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Abbenes geeft aan dat hij over agendapunt 5 (Inspraakverordening) alleen wil brainstormen en nog niet 
wil adviseren aan de raad omdat hij het voorstel onvoldoende rijp acht, mede gelet op een nota van de 
Ombudsman. Ook wil hij de stukken van agendapunt 7 (financiën Willemsoord B.V.) aangevuld zien, waarna de 
commissie er in een later stadium nogmaals over kan discussiëren. De voorzitter stelt voor een en ander bij de 
betreffende agendapunten te bezien. De commissie stemt hiermee in. 
  
Ter advisering 
 
4. Rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder 'Op weg naar een beter subsidiebeleid', 
 evaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering gemeente Den Helder' 
Op basis van de commissiebehandeling stelt de griffie een (concept)raadsvoorstel op. In dit conceptvoorstel 
zullen in ieder geval de volgende zaken worden opgenomen: 
- de aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden overgenomen; 
- het door de fractie van de PvdA (in een voorgenomen motie) naar voren gebrachte controle- en 
 evaluatiemoment van het BCF-systeem over een jaar, gericht op de naleving van de aanbevelingen in het 
 rapport. 
Vanuit de commissie wordt verder expliciet aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen als signaalfunctie, 
scholing beleidsmedewerkers, doch deze staan ook genoemd in de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie. 
Het conceptvoorstel wordt eerst in de commissie besproken voordat het in de raad wordt behandeld.    
 
5. Voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening en het vaststellen van de nieuwe 
 Inspraakverordening. 
Na enig beraad besluit de commissie aan te vangen met de behandeling (zie vaststelling agenda).  
De commissie komt inhoudelijk niet tot een eensluidend advies. Een aantal fracties is van mening dat het 
voorstel als hamerpunt in de raadsvergadering kan worden behandeld. Hierbij is in overweging genomen dat de 
burgemeester heeft toegezegd dat het college van burgemeester en wethouders op korte termijn (indicatief dit 
kalenderjaar) met een nota over burgerparticipatie komt, waarin de nota van de Ombudsman en de relatie tot de 
Inspraakverordening wordt meegenomen. Een aantal andere fracties vindt dat de Inspraakverordening 
gelijktijdig met of zelfs na de nota over burgerparticipatie aan de orde moet komen. De commissie adviseert 
onder meer op grond van deze debatpunten het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 12 oktober 2009.   
 
Ter bespreking 
 
6. Financiën Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV. 
Wethouder Fritzsche en directeur van Willemsoord B.V., de heer H. Groenheide, geven een toelichting op de 
stukken. De commissie besluit het onderwerp nogmaals te agenderen zodra de reactie van het college van 
burgemeester en wethouders op de financiële stukken is ontvangen. De heer Abbenes verzoekt in dit verband 
ook om de in de stukken genoemde bijlagen en het rapport van bevindingen van de accountant. 
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 7 september 2009. 
De heer Abbenes wil aan de besluitenlijst onder punt 3 (vaststelling agenda) toegevoegd zien de opmerking dat 
nut, noodzaak en toegevoegde waarde van de uitbesteding ook nog moeten worden aangetoond door het 
college. De commissie stemt hiermee in. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


