(BSL17.0006)
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 6 februari 2017.
Aanwezig:
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk, J. Verhoef (D66); M. Boessenkool, M. Hoekstra
(GroenLinks); E. Dieleman (Sociaal Lokaal Den Helder); A. Pruiksma (PvdA); J. Lobles, J. Schrijver (CDA);
N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); L. Bekker, J. Kostelijk (VVD); T. Faas, W.J. van Donkelaar
(ChristenUnie); M. Driehuis (Vrije Socialisten), H. Mooijman (Fractie Vermooten); D. Pater, P. Koopman
(Beter voor Den Helder).
Voorzitter:
commissiegriffier:
Portefeuillehouder:

C.M. Bazen
R. de Jonge
L. Kuipers

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer C.M. Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Voorstel tot het vaststellen van de tot 7 december 2016 werkelijk gemaakte
uitvoeringskosten in het kader van de regeling NGE bij de sanering van het Vinkenterrein.
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te
agenderen voor de raadsvergadering van 27 februari 2017.

5.

Voorstel tot het vaststellen van de Nota Parkeernormen Den Helder 2017-2021.
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt
te agenderen voor de raadsvergadering van 27 februari 2017.
De fractie van Beter voor Den Helder acht het voorstel niet besluitrijp omdat zij van mening zijn dat
de financiële verslaglegging en de burgerparticipatie niet op orde zijn.
De commissieleden van de Stadspartij Den Helder hebben aangegeven het voorstel nog te willen
bespreken in de fractie. Met name de toekomstige belasting van de parkeergarage aan de
Sluisdijkstraat is voor de fractie een punt van zorg.

6.

Stand van zaken stadsvernieuwing.
Wethouder Kuipers deelt mede dat
- de werkgroep verlichtte regelgeving (winkeliers, horeca en eigenaren) in het stadshart
aanbevelingen heeft gedaan;
- aanstaande woensdag de resultaten van het koopstromenonderzoek worden gepresenteerd en
dat de gemeente een trekkersrol vervult op het gebied van samenwerking tussen gemeenten
over dit onderwerp;
- er in maart een ondernemersavond in het stadshart wordt georganiseerd;
- er in september, in samenwerking met Hollands Kroon en Schagen, een groot retailonderzoek
wordt uitgevoerd;
- de herinrichting van het stationplein op schema ligt en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
de zeeleeuwen.
Naar aanleiding van vragen vanuit de commissie deelt wethouder Kuipers mede dat:
- de openstelling van de Spoorstraat-Koningstraat voor het verkeer mogelijk nog voor Sail wordt
gerealiseerd;
- er over de invulling van de locatie Bellevue met woningbouw nog wordt nagedacht;
- er gesprekken gaande zijn om drie horecaondernemers uit de Koningstraat onder te brengen in
gebouw 51 op Willemsoord;
- het standbeeld van De Jutter in overleg met de HOV wordt herplaatst.

7.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.30 uur).

