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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op  maandag 19 februari 2018 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  P.R. Reenders   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening, mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR18.0010 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de omgevingsvisie Huisduinen. 

 
Gedurende het voorjaar van 2017 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd 
om samen met bewoners, ondernemers en andere partijen in Huisduinen 
een basis te leggen onder de omgevingsvisie. Ook diverse bestuurlijke 
(keten)partners zijn bij het proces betrokken. In september heeft ter 
consultatie een informele werksessie met de gemeenteraad 
plaatsgevonden. Tezamen heeft dit geresulteerd in de ‘Omgevingsvisie 
Huisduinen’. De visie schetst een integrale en breed gedragen 
toekomstrichting voor Huisduinen, een wenkend perspectief voor bewoners, 
ondernemers en andere partijen om samen met de gemeente aan dit 
verhaal te werken. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO18.0015 

 
005 Voorstel over de eerste ontwerp begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 

2019 RUD NHN over het ICT-Masterplan RUD 
 
Binnen de RUD is de huidige organisatorische ICT inrichting onvoldoende 
geëquipeerd om de uitdagingen waarvoor de RUD organisatie staat uit te 
voeren. Om adequaat de regie te kunnen voeren op de diverse milieutaken 
is een meerjarige investering in de ICT vereist. De eisen zijn vastgelegd in 
een zgn. ICT-Masterplan. Besloten is de financiering van dit ICT masterplan 
te verwerken in een 1ste begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 en 
deze aan de gemeenteraden om een zienswijze voor te leggen.  
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO18.0014 
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A G E N D A 
 

 

 
Ter informatie. 
 
006 Presentatie uitvoering prestatieafspraken woningcorporaties 

 
Met de woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn in december 2016 de 
Prestatieafspraken 2016-2021 ondertekend. Wethouder Wagner informeert 
de commissie aan de hand van een presentatie over de opgedane 
ervaringen in het eerste contractjaar. 
 

RI17.0141 

007 Sluiting. 
 

 

 


