Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 9 februari 2009.
1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent vergadering en heet een ieder welkom.
2.
Spreekrecht burgers.
Dhr. Van Leeuwen spreekt in namens de Ambulante handel, de HOB, de Horeca en de Vecob ten
behoeve van agendapunt 4. De ondernemers zijn teleurgesteld over het voorstel en de wijze van
totstandkoming. Hij stelt de raad voor thans nog niet tot besluitvorming over te gaan en aan het
college de opdracht te verstrekken met betrokken organisaties in overleg te gaan om tot een
gezamenlijk product te komen.
De heer Dekker uit zijn zorgen over het parkeren in de binnenstad. Dichtbij parkeren is van essentieel
belang voor de ondernemers. Hij stelt voor de kennis en kracht die bij de verschillende partijen
aanwezig is te bundelen.
De voorzitter verzoekt de commissieleden de inspraakreacties in hun beschouwingen te betrekken.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering.
4.

Voorstel in te stemmen met de aanleg van tijdelijke parkeervoorzieningen in het
stadshart.
Alle fracties met uitzondering van de PvdA uiten hun zorg over het ontbreken van voldoende
draagvlak bij de Helderse ondernemers en de wijze van totstandkoming van het onderhavige voorstel.
Wethouder Hienkens geeft aan dat er wel degelijk overleg heeft plaatsgevonden met de HOB en
andere betrokken partijen maar dat dit niet altijd leidt tot uitkomsten die naar ieders tevredenheid zijn.
Een ruime meerderheid van de raadsfracties is echter van mening dat er geen sprake is geweest van
‘nauwe samenwerking’ zoals genoemd in de aangenomen motie en oordeelde dat het raadsvoorstel
onvoldragen is en als zodanig niet kan worden geagendeerd voor de eerstkomende raadsvergadering.
De commissie dringt er bij het college op aan opnieuw met de HOB om tafel te gaan en met een
voorstel te komen dat meer recht doet aan de motie die op 15 december 2008 is aangenomen.
5.

Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van
26 januari 2008.
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen.
6.
Termijnplanning
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.
7.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

