Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 8 februari 2010

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering. Hij deelt mee dat op woensdag 17 februari 2010 vanaf
19.30 uur in de bovenfoyer van Schouwburg De Kampanje een introductiebijeenkomst plaatsvindt voor alle
kandidaat-raadsleden. De uitnodiging hiervoor is hedenmorgen verzonden. Voor de bijeenkomst dient men zich
aan te melden bij de raadsgriffie (via griffie@denhelder.nl of 0223-678105).
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering
4.

Voorstel tot vaststelling van het Beleidskader en Beheersdeel Treasurystatuut 2010 onder
intrekking van het Treasurystatuut 2007.
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij in meerderheid voor
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 februari 2010.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement op het Treasurystatuut 2010 aan over de
betalingstermijn van de gemeente bij betalingen aan derden.
Wethouder Fritzsche zegt toe dat de raad na de verkiezingen een nadere uitleg zal krijgen over de materie
waarop het treasurystatuut betrekking heeft.
5.

Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het voorgenomen
besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een
budgetsubsidieovereenkomst Stichting Strandexploitatie Noordkop 2010-2013.
De commissie adviseert de raad in meerderheid geen wensen en bedenkingen in te dienen over het voorstel
van het college van burgemeester en wethouders een budgetsubsidieovereenkomst af te sluiten met de
Stichting Strandexploitatie voor de periode 2010-2013 en het strandmaterieel in bruikleen te geven, en na
afschrijving om niet overdragen aan de Stichting Strandexploitatie Noordkop.
De commissie adviseert de raad daarbij in meerderheid positief over het voorstel een krediet van € 226.000,-exclusief BTW ter beschikking te stellen voor de inhaalafschrijving op het materieel en de bij dit besluit
behorende begrotingswijziging vast te stellen.
De commissie stelt in meerderheid voor (met uitzondering van de fracties van de PvdA en PRINS-Voor
behoorlijk bestuur) het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van
15 februari 2010.
Wethouder Turnhout zegt een jaarlijkse evaluatie toe met betrekking tot de budgetsubsidieovereenkomst
Stichting Strandexploitatie Noordkop 2010-2013.
Overig
6.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 25 januari 2010.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
7.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

