
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 27 juni 2011. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. 
 
3. Vaststelling agenda. 

De fractie van de Stadspartij Den Helder stelt voor agendapunt 4 niet te behandelen omdat de 
zienswijzen niet zijn aangeboden. De fractie heeft het inzicht in deze zienswijzen nodig om tot 
oordeelsvorming te komen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA, de 
Socialistische Partij en Trots sluiten zich hierbij aan. Met 10 stemmen voor en 6 stemmen 
tegen is het ordevoorstel van de Stadspartij Den Helder overgenomen.  
Excuses worden aangeboden aan de burgers die zich aangemeld als inspreker over dit 
agendapunt. 

 De agenda is hierna vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd (zie punt 3). 
 

5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een drietal 
 bouwprojecten. 

Wethouder Bruin geeft aan dat per abuis het onjuiste raadsvoorstel is aangeboden. Het juiste 
raadsvoorstel, waarbij gevraagd wordt een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
vier projecten, wordt ter plekke uitgedeeld.  
De commissie adviseert in meerderheid uw raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 4 juli 2011.  
De fractie van de PvdA is tegen het voorstel voor wat betreft het bouwproject aan de Robijn 
Reijntjesstraat. Het bezwaar van de fractie betreft de hoogte van het bouwproject. 
De fractie van GroenLinks bespreekt het bouwproject aan de Robijn Reijntjesstraat nog in de 
fractie. 
 

6. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 6 juni 2011. 
 De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


