
Besluitenlijst vergadering commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 11 november 2020  
 
Aanwezig:  
M.E. Dijk, C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur voor DH&J); J.P. Verhoef (D66);  
F. van Vliet (GroenLinks), J.P. de Leeuw (PvdA); E.M. Krijns, R.J. Langedijk (CDA);  
H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder); R.N. Bruin, G. Kraak (VVD);  
D.E. Pater, G.J. Krab (Beter voor Den Helder); S.T. Pavlotzsky (ChristenUnie) R.H. Brockholz (PVV); 
M.J. Driehuis, N. de Vos (Senioren Actief Den Helder), R.A.J.R. Koekebakker (Gemeentebelangen).  
 
B. Niggendijker, voorzitter;  
R. de Jonge, commissiegriffier; 
J.J. Nobel (punt 4), P. de Vrij (punt 5) en M.C. Wouters (punt 6) portefeuillehouders.  

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter wijst de commissieleden op 
- de geldende regelen voor het digitaal vergaderen; 
- het gebruik van de WhatsApp-groep voor de communicatie tijdens de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Niet-Gesprongen Explosieven met 

bijbehorende kaart. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 23 november 2020.  
De portefeuillehouder, de heer Nobel, komt nog nader terug op de situatie Fabrieksgracht, mede in 
relatie tot de herinrichtingsplannen. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke verordening onkruid- en veegbeheersing op 

verharding gemeente Den Helder 2020. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt in meerderheid voor dit als hamerpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 23 november 2020. De fracties van Behoorlijk Bestuur voor D-H&J en 
Senioren Actief nemen het voorstel terug naar de fractie.  
Naar aanleiding van een vraag van de fractie van D66 geeft wethouder De Vrij aan dat er jaarlijks 
wordt geëvalueerd met de HVC. De wethouder zegt toe dat de onkruid- en veegbeheersing zal 
worden meegenomen in de jaarlijkse informatieavond voor de raad over de openbare ruimte. 
 
6. Voorstel tot overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt in meerderheid voor dit als hamerpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 23 november 2020. De fractie van Senioren Actief neemt het voorstel 
terug naar de fractie. 
Wethouder Wouters komt naar aanleiding van een vraag van de fractie van Senioren Actief nog 
schriftelijk terug op de BTW-constructie.  
Op een vraag van de fractie van het CDA over de ophaalfrequentie van huisvuil geeft wethouder 
Wouters aan dat er destijds onderzoek naar de benodigde frequentie is gedaan en dat op basis 
daarvan gekozen is voor een vier wekelijkse cyclus. De wethouder zegt toe het onderzoeksrapport toe 
te sturen. Als blijkt dat er gebieden zijn waar de bakken structureel vol zijn, wordt daar opnieuw naar 
gekeken.  
 
7.  Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur. 


