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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 24 november 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  C.M. Bazen   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0148 

 
Presentatie 
 
004 Presentatie ’t Noorder Sandt. 

 
Aan de hand van een presentatie van de heer Richter van camping  
't Noorder Sandt over zijn nieuwbouwplannen wordt in de commissie 
gediscussieerd over de kaderstelling vanuit de gemeente en/of de provincie, 
de wens om deze kaders al dan niet te herzien en de acties die 
gewenst/noodzakelijk zijn om de gewenste gebiedsontwikkeling een stap 
verder te brengen. 

AV14.00104 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan Openbare Verlichting  

2014-2018. 
 
In het Beleidsplan Openbare Verlichting worden de uitgangspunten en de 
visie voor het verlichten van de gemeente vastgesteld. Voor de komende 
jaren wordt ingezet op het terugbrengen van achterstallig onderhoud en het 
verduurzamen van de installatie. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0113 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de Beheerverordening Algemene 

Begraafplaats Den Helder 2014. 
 
De uitbreiding van de algemene begraafplaats in 2012, veranderingen in de 
Wet op de lijkbezorging, de introductie van een nieuw electronisch 
reserveringssysteem en een officiële nieuwe toegang tot de algemene 
begraafplaats aan de Jan Verfailleweg in de zomer van dit jaar vereisen een 
aanpassing aan de beheerverordening en het uitvoeringsbesluit uit 2008. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0156 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 
Afvalstoffenverordening. 
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten naast de inzameling van kunststof 
verpakkingen ook verantwoordelijk voor de overslag en sortering en/of 
vermarkten daarvan. Het college van burgemeester en wethouders zou deze 
taken willen laten uitvoeren door de HVC. Om dit te kunnen realiseren is een  
aanpassing van de afvalstoffenverordening noodzakelijk waarbij het college 
bevoegd wordt het alleenrecht te vestigen voor de verdere verwerking van 
deze afvalstoffen. De voorgestelde wijziging van de verordening voorziet 
hierin. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0158 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


