
RAADSCOMMISSIE STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Locatie: Digitaal

Datum: woensdag 11 november 2020 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer B. Niggendijker

Griffier: de heer R. de Jonge

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Niet-Gesprongen Explosieven met 
bijbehorende kaart
Samenvatting:
In 2017 is er een Niet Gesprongen Explosieven(NGE)-Risicokaart opgesteld. Hieruit blijkt 
dat delen van gemeente Den Helder verdacht zijn op de aanwezigheid van NGE. Een 
NGE-beleidskaart met bijbehorende NGE-beleidsnota kan de gemeente veel tijd en kosten 
besparen. Op die manier wordt een uniform handelingskader voor het omgaan met NGE-
verdachte gebieden vastgelegd. De raad wordt voorgesteld de NGE beleidsnota en -kaart 
vast te stellen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

5 Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke verordening onkruid- en 
veegbeheersing op verharding gemeente Den Helder 2020
Samenvatting:
De gemeente Den Helder heeft tot het einde van dit jaar een overeenkomst voor onkruid- 
en veegbeheersing verharding. Voor 2021 en verder moet een nieuwe overeenkomst 
worden aangegaan. HVC heeft aangegeven deze opdracht voor de gemeente Den Helder 
te willen uitvoeren. De raad wordt voorgesteld om voor deze opdracht voor de periode van 
vier jaar een uitsluitend recht toe te kennen aan HVC. Dit uitsluitend recht kent de raad toe 
door het vaststellen van bijgevoegde ‘Tijdelijke verordening uitsluitend recht onkruid- en 
veegbeheersing gemeente Den Helder 2020’. De commissie dient de raad te adviseren 
over het voorstel.

6 Voorstel tot overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente 
Samenvatting:
Tussen HVC en de gemeente is afgesproken dat van alle ondergrondse afvalcontainers de 
betonbak wordt overgenomen door de gemeente. Zodat de feitelijke situatie, de 
betonbakken liggen in gemeentelijke grond, aansluit bij de financiële situatie genoemd in 
de dienstverleningsovereenkomst. De overdracht is financieel neutraal. De financiële 
gevolgen betreffen een eenmalig aankoopbedrag, dat gecompenseerd wordt door een 
daling van de jaarlijkse bijdrage aan de HVC. In een Addendum wordt deze afspraken 
vastgelegd en deze worden een onderdeel van de bestaande 
dienstverleningsovereenkomst HVC-2020-2029. De commissie dient de raad te adviseren 
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over het voorstel.

OVERIG

7 Sluiting


