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Vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op 1 september 2008 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.K. Visser  Commissiegriffier: M.E. Huisman 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen.  
 
002 Spreekrecht burgers.  
 
003 Vaststelling agenda.  
 
004 Presentatie stand van zaken startersbeleid ondernemers. 

 
Momenteel wordt gewerkt aan een nota over ondernemen in Den Helder.  
Na een korte inleiding van het karakter van deze bijeenkomst door de 
voorzitter, wordt de raadscommissie geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot het ondernernersklimaat door wethouder C. Hienkens en 
de bedrijfscontactfunctionaris, de heer R. Zijlstra. 

 

 
005 Ondernemersklimaat in de gemeente Den Helder. 

 
Op interactieve wijze (onder meer op basis van stellingen) zal de commissie 
met de ondernemers van gedachten wisselen over het ondernemersklimaat 
in Den Helder en bezien waar de kansen en bedreigingen liggen.  
Het college is uitgenodigd om actief deel te nemen aan de vergadering.  
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om individuele gevallen te bespreken. 
De commissie houdt zich immers bezig met hoofdlijnen. Voor individuele 
situaties staan andere wegen open.  
  
In het eerste deel (voor de pauze) komen stellingen aan bod op het gebied 
van: 
- dienstverlening; 
- communicatie; 
- deskundigheid/empathie. 
 
Pauze (vanaf ongeveer 20.45 uur tot ongeveer 21.15 uur) 
 
In het tweede deel (na de pauze) komen stellingen aan bod op het gebied 
van: 
- ruimtelijk aanbod; 
- veiligheid/woonomgeving. 
 
Na elke stelling zal de voorzitter de discussie proberen samen te vatten en 
een tussenconclusie formuleren. Om ongeveer 21.45 uur rondt de voorzitter 
af, waarna in de kantine iets te drinken wordt aangeboden.  
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006 Besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen. 
 
Ter kennisname de besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 
18 ausgustus 2008. 

IR08.0014 

 
007 Termijnplanning. 

 
Ter kennisname. 

IR08.0010 

 
008 Sluiting.  
 


