¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de
gemeente Den Helder op maandag 8 juni 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van
Den Helder.
Voorzitter:

H.H. Abbenes

Commissiegriffier: R. de Jonge

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR09.0215

Ter advisering.
004

Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘De Nollen: hollen of stilstaan?’.

IR09.0187

De Rekenkamercommissie heeft op 18 mei 2009 het onderzoeksrapport
‘De Nollen: hollen of stilstaan?’ aan de raad aangeboden. Conform artikel
3.3 van de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005
wordt het rapport besproken in de commissie. De aanleiding van het
onderzoek was dat gemeenteraadsleden niet altijd het gevoel hebben gehad
voldoende overzicht te hebben op de ontwikkelingen gedurende het verloop
van de bestemmingswijziging van het zuidelijk Nollenterrein naar
natuurgebied. Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van het
chronologisch verloop van de bestemmingswijziging.
Na de commissiebehandeling wordt een raadsvoorstel opgesteld mede op
basis van de bespreking.

005

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van de
gemeente Den Helder over het jaar 2008.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening en het
jaarverslag 2008 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Overeenkomstig
de Verordening op de auditcommissie brengt de Auditcommissie advies uit
over de jaarrekening.
De commissie dient te adviseren over de programma-onderdelen die de
commissie aangaan. Voor de commissie Senb zijn in ieder geval de
volgende paragrafen van belang: 2.3, 3.2, 3.5 en 4.1.

BL09.00845

¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de
gemeente Den Helder op maandag 8 juni 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van
Den Helder.
Voorzitter:

H.H. Abbenes

Commissiegriffier: R. de Jonge

AGENDA

Ter bespreking.
006

Burgerinitiatief tot het rechtzetten van bomen in het park aan de Prins
Hendriklaan te Den Helder.

RB09.0069

Op 17 april 2009 heeft de heer F. Meijers een burgerinitiatief ingediend.
Het voorstel betreft het rechtzetten van de onder een hoek van 8 graden
geplaatste bomen aan de Prins Hendriklaan.
De gemeenteraad heeft op 25 mei 2009 het college van burgemeester en
wethouders opgedragen het verzoek af te handelen als ware het een
burgerinitiatief. Daarbij is afgesproken dat het initiatief inhoudelijk aan de
orde wordt gesteld in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer zodat de
portefeuillehouder de opmerkingen vanuit de commissie kan betrekken bij
de behandeling in het college.

007

Initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA inhoudende een
Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden Stadshart Den
Helder.

IR09.0189

De fractie van de PvdA heeft een initiatiefvoorstel ingediend tot het
vaststellen van een stimuleringsregeling voor het opknappen van gevels in
het Stadshart. Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van orde is het
voorstel op de agenda van de commissie geplaatst en tegelijk voor een
preadvies aan het college gezonden.

008

Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van
18 mei 2009.

IR09.0190

De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden.
009

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden.

010

Sluiting.

IR09.0186

