Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 8 juni 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 agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4.

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Den Helder
over het jaar 2008.
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel en stelt in meerderheid voor het voorstel te
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 juni 2009. Een minderheid van de fracties is van
mening dat het voorstel als bespreekpunt moet worden geagendeerd. De agendacommissie zal, mede op basis
van de beraadslagingen in de andere raadscommissies, met een voorstel over de categorie-indeling komen.
Wethouder Fritzsche zegt toe dat hij de raad vóór het zomerreces met een raadsinformatiebrief zal informeren
over de gevolgen van de economische crisis voor de gemeente Den Helder. Ook zal hij vóór de
raadsbehandeling op 15 juni 2009 antwoord geven op de door de fractie van de PvdA in de commissie gestelde
vragen over Bon Komienso en over een uitkering aan een voormalig bestuurder.

5.
Uitbesteding afvalinzameling.
De fractie van de SP vraagt van het college van burgemeester en wethouders duidelijkheid over de stand van
zaken met betrekking tot de uitbesteding van de afvalinzameling. Wethouder Fritzsche zegt dat hij in verband
met de te betrachten zorgvuldigheid nog niet het complete beeld heeft. Hij zal een volledig pakket aan stukken
aanbieden voor de commissievergadering van 22 juni 2009.
De voorzitter wijst erop dat de agendacommissie zich op 9 juni 2009 zal buigen over het grote aanbod aan
stukken voor de commissie- en raadsvergaderingen en dan zal bezien of de uitbesteding van de afvalinzameling
ook daadwerkelijk kan worden geagendeerd voor 22 juni 2009.
6.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 18 mei 2009.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
7.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

