
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING EN –BEHEER 
VAN 27 AUGUSTUS 2007. 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er zijn geen insprekers geweest. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Wethouder Fritzsche stelt namens het college voor agendapunt 4 betreffende de Stelling Den Helder 
vanavond niet te behandelen en zegt toe met een week de raad nader te informeren over een 
aangepast tijdspad. De raad stemt hiermee schoorvoetend in en stelt de agenda vast. 
 
5.  Voorstel tot verlenging van het gemeentelijke voorkeursrecht op percelen in de  
  binnenstad met één jaar. 
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 3 september 2007. De fracties van de Stadspartij Den Helder en Progressief 
Den Helder stemmen niet in met het voorstel. 
Wethouder Boskeljon heeft voorts aangegeven dat het Uitwerkingsplan voor het stadshart omstreeks 
de jaarwisseling beschikbaar zal komen. 
 
6.  Voorstel  tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de “Algemene  
  plaatselijke verordening 1996” en het vaststellen van een afzonderlijke  
  “Afvalstoffenverordening van de gemeente Den Helder”. 
De commissie adviseert in meerderheid uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering 
van 3 september 2007. 
Wethouder Boskeljon heeft voorts aangegeven dat het college de intentie heeft om de verwerking van 
bouw- en sloopafval gratis aan te bieden, doch dat het college nog in afwachting is van nadere 
informatie over hoeveelheden. 
 
7.  Voorstel tot het herbenoemen van mw. drs. C. Korringa als voorzitter van de  
  Welstandscommissie Den Helder voor een periode van 3 jaar. 
De commissie adviseert uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders en het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van  
3 september 2007. Bespreekpunt omdat er een schriftelijke stemming nodig is. 
 
8.  Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 4 juli 2007 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
9.  Actiepuntenlijst. 
De actiepunten zijn puntsgewijze doorgenomen. 
De kadernota groen wordt in november 2007 geagendeerd; de evaluatie van het welzijnsbeleid wordt 
betrokken bij de evaluatie van de welstandscommissie en wijkgericht werken wordt medio oktober 
2007 geagendeerd. Het aankoopbeleid Wvg en de hereditie van de hondenpoepatlas zijn van de 
actiepuntenlijst verwijderd. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


