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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 26 maart 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0124 

 
Ter bespreking 
 
004 Gebiedsprofiel Duinpark fase 3. 

 
Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van wethouder Bruin. 
Doel van de bespreking is het, door middel van een presentatie, informeren 
van de raadscommissie over de voorbereiding van de plannen voor 
Duinpark fase 3 en het gebiedsprofiel dat daarvoor is ontwikkeld. 
 

IR12.0122 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de kamerverhuurpanden 

2012 en het wijzigen van de Huisvestingsverordening. 
 
De Huisvestingsverordening 2011 biedt onvoldoende wettelijk kader om een 
vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar 
onzelfstandige woonruimte in te trekken wanneer blijkt dat vaststaat of 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat instandhouding van de 
vergunning zou leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of 
gezondheid. Met het vaststellen van de voorliggende conceptverordening op 
de kamerverhuurpanden 2012 is het intrekken van een verleende 
vergunning op basis van in de verordening opgenomen criteria wel mogelijk.  
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 
 

RVO12.0038 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de Stimuleringsregeling gevelopwaardering 

winkelpanden 'Stadshart Den Helder 2012-2013'. 
 
In navolging van de gevelstimuleringsregeling in 2010 en 2011 wordt thans 
voorgesteld voor de komende 2 jaar een stimuleringsregeling 
gevelopwaardering winkelpanden Stadshart Den Helder 2012-2013 vast te 
stellen. Doel hiervan is het verbeteren van de uitstraling van het stadshart. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO12.0056 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 26 maart 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
A G E N D A 
 

 

Overig 
 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 12 maart 

2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0121 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0114 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


