Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op
23 november 2009.
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.

Spreekrecht burgers.
De heer Van der Kraan, mevrouw Zevenhek en mevr. Beens-Terpstra spreken in ten
aanzien van agendapunt 4 (parkeerterrein Californiëstraat).
De heer Van de Wint en de heer Van der Laan (namens Stichting De Nollen) spreken in
ten aanzien van agendapunt 9 (De Nollen).
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de
behandeling van de betreffende agendapunten.

3.

Vaststelling agenda.
De agendapunten 4 en 9 worden als eerste behandeld gelet op de inspraakreacties.
Daarna wordt de agenda gevolgd in die zin dat de commissievergadering uiterlijk
22.00 uur wordt beëindigd. Eventueel resterende punten worden doorgeschoven naar een
volgende vergadering. De agenda is hierna vastgesteld.

4.

Voorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Californiëstraat aan de openbaarheid.
De fracties van PRINS-Voor behoorlijk bestuur, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP zijn
van mening dat het voorstel niet besluitrijp is en dus niet geagendeerd zou moeten worden
voor de raadsvergadering van 30 november 2009 onder andere omdat er nog onduidelijkheid
bestaat over het aspect veiligheid. De fractie van de Stadspartij Den Helder leek aanvankelijk
dezelfde mening te zijn toegedaan, echter na afsluiting van het agendapunt heeft deze fractie
bij de voorzitter aangegeven dat zij weliswaar tegen het voorstel zijn maar dat zij wel vóór
agendering voor de raadsvergadering zijn. Vóór het afsluiten van de vergadering heeft de
voorzitter dit nog eens expliciet in de openbare vergadering gevraagd waarop de fractie
bevestigend heeft geantwoord. De fracties van de PvdA, het CDA, de VVD en D66 stemmen
in met agendering voor de raadsvergadering. Daarmee is een meerderheid van de commissie
voor agendering voor de raad van 30 november 2009.
Tijdens de behandeling zijn de volgende bespreekpunten genoteerd:
•
Parkeercompensatie (evt. draaien van parkeerplaatsen)
•
Veiligheid in de buurt
•
Communicatie met bewoners (blijvende ongerustheid)
Wethouder Turnhout zegt voorts toe de beantwoording van de vragen van de inspreekster,
mevrouw Beens, nog voor de behandeling in de raad ter beschikking te stellen.

5.

Voorstel tot het opstarten van de procedure voor een projectbesluit ten behoeve van
het realiseren van acht eenpersoons appartementen aan de Brouwerstraat 68-72.
De commissie adviseert in meerderheid uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de
raadsvergadering van 30 november 2009. Er zijn concrete bespreekpunten geformuleerd.
De fractie van GroenLinks heeft een amendement aangekondigd.

6.

Voorstel tot het vaststellen van de Stimuleringsregeling gevelopwaardering
winkelpanden Stadshart Den Helder.
In verband met het tijdstip van de vergadering is dit agendapunt doorgeschoven naar een
volgende vergadering.

7.

Concept-nota Wonen Den Helder 2009-2015.
In verband met het tijdstip van de vergadering is dit agendapunt doorgeschoven naar een
volgende vergadering.

8.

Stand van zaken stedelijke vernieuwing.
In verband met het tijdstip van de vergadering is dit agendapunt doorgeschoven naar een
volgende vergadering.

9.

Ontwikkelingen rondom het kunst- en cultuurproject De Nollen
Mede aan de hand van de discussie verzoekt de fractie van de ChristenUnie de
portefeuillehouder nog dit kalenderjaar aan te geven op welke wijze het college van
burgemeester en wethouders de openstaande actiepunten, die zijn genoemd in het rapport
van de rekenkamercommissie, gaat afhandelen. Wethouder Boskeljon zegt toe aan dit
verzoek te voldoen.

10.

Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en –beheer van 26 oktober 2009.
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen..

11.

Termijnplanning.
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.

12.

Sluiting.

