
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -behe er op 14 juni 2010. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Er hebben zich geen sprekers aangemeld. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het onttrekken van € 159.000,- aan de reserve Bodemsanering voor het 
 uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen in he t stadshart. 

De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 21 juni 2010.  
 

5. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 20 09 van de gemeente  
 Den Helder. 

De commissie adviseert het voorstel van burgemeester en wethouders als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 21 juni 2010. De commissie heeft geen concrete 
bespreekpunten benoemd. De volgende punten zijn onderwerp van bespreking geweest: 
- het aanleveren van verantwoordingsinformatie door derden; 
- de financiën van het stadshart in relatie tot de gemeente; 
- de terugkoppeling in de commissie over de projecten van Zeestad; 
- de informatie in de jaarrekening over de verbonden partijen; 
- de onderbesteding van het budget voor ‘wijkaanpak plus’; 
- de locatie en financiering van containerwoningen; 
- de ontwikkeling van het project Tjempaka (openbare ruimte, parkeren). 

 
6. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswi jziging voortvloeiende uit de eerste 
 programmarapportage 2010. 

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 21 juni 2010.  
De fractie van de Partij van de Arbeid wenst de functie en financiering van de 
containerwoningen als bespreekpunt in de raad in te brengen. 

 
7.  Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling  en -beheer op 31 mei 2010. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
 


