Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 8 oktober 2012 (IR12.0299)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. Hij wijst de commissie op de nieuwe werkwijze en de
gevolgen hiervan voor de behandeling van de onderwerpen in de commissievergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering
4.

Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de verordening op de heffing en invordering van
hondenbelasting 2012.
Wethouder Den Dulk geeft aan dat het voorstel en conceptbesluit naar aanleiding van de behandeling in de
commissievergadering wordt aangepast. Er wordt daar dan stelliger in verwoord dat een eventuele
meeropbrengst wordt geïnvesteerd in hondenbeleid. Dit is niet optioneel, zoals het nu is verwoord. Tevens wordt
de passage over het extra verhogen van het tarief met € 2.50 in 2012 herzien.
Met inachtneming van het aanpassen van het raadsvoorstel en -besluit acht de commissie het voorstel in
meerderheid besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de raadsvergadering van 15 oktober 2012. De fracties
van GroenLinks en de ChristenUnie vinden het voorstel nog niet besluitrijp. De fractie van de Vrije Socialisten is
niet vertegenwoordigd in de commissievergadering.
Op aangeven van de fracties van de ChristenUnie, Trots, D66 en Behoorlijk Bestuur stelt de commissie voor het
voorstel als bespreekpunt te agenderen. De genoemde debatpunten hierbij zijn de hoogte en bestedingen van
de opbrengsten die voortvloeien uit de regeling en hieraan gerelateerd de meerwaarde van de regeling.
Ter meningsvorming
5.
Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Noord-Holland.
Het afdelingshoofd Den Helder/Texel van de politie, de heer G. Dekker, geeft een presentatie over de vorming
van de Nationale Politie. Vervolgens wordt het concept beleidsplan 2013-2014 besproken.
6.
Halfjaarrapportage exploitatie Zeestad.
Wethouder Bruin licht de stand van zaken en de visie van het college van burgemeester en wethouders over de
halfjaarrapportage van de exploitatie van Zeestad toe aan de hand van een presentatie.
De voorzitter geeft aan dat in de agendacommissie nader zal worden gesproken over de eenduidige, tijdige en
meer beknopte wijze van presenteren van de rapportages van deelnemingen. Hierover zullen dan nadere
voorstellen volgen.
Overig
7.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 24 september 2012.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
8.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

