
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 7 september 2009 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De wethouders Boskeljon en Kragt hebben in een memo de agendacommissie verzocht het voorstel tot 
uitbesteding van de gemeentelijke afvalinzameling (punt 6 van de agenda) hedenavond alsnog niet te 
behandelen. Uit informatie van de wethouders blijkt dat inmiddels inhoudelijke overeenstemming is bereikt met 
de vakorganisaties. De vakorganisaties hebben aan de definitieve instemming met het Sociaal Plan echter de 
voorwaarde verbonden dat ook het overleg met de Ondernemingsraad met een positief resultaat wordt 
afgerond. Dit is thans nog niet het geval. 
 
De commissie stemt in met het verzoek waarbij de commissie aangeeft het voorstel pas opnieuw te zullen 
agenderen als alle stukken compleet zijn en in de daarvoor geldende termijn zijn aangeleverd. De commissie 
doelt in dit kader ook op de beantwoording van de vragen van de fracties van het CDA en D66. 
 
4. Voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening en het vaststellen van de nieuwe 
 Inspraakverordening. 
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 september 2009. De fracties van PRINS-Voor behoorlijk 
bestuur en Progressief Den Helder willen het voorstel als bespreekpunt agenderen voor de genoemde 
raadsvergadering met als debatonderwerp de relatie van het voorstel tot het begrip ‘burgerparticipatie’. Dit wordt 
de agendacommissie in overweging gegeven.  
 
5. Voorstel tot bekrachtiging van de noodverordening vliegshow op Maritiem vliegkamp de Kooy op 
 19 september 2009. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 september 2009.  
 
6. Voorstel tot uitbesteding van de gemeentelijke afvalinzameling. 
De behandeling van dit voorstel is aangehouden (zie vaststelling agenda). 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 24 augustus 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


