Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 8 juni 2009.
1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering.
4.
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘De Nollen: hollen of stilstaan?’.
De commissie adviseert in meerderheid het rapport van de Rekenkamercommissie met de volgende
beslispunten aan de raad aan te bieden:
1.
Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie ‘De Nollen: hollen of
stilstaan?’;
2.
Het college op te dragen nog dit jaar een plan van aanpak van de openstaande acties inclusief
tijdspad ter bespreking aan de raad aan te bieden;
3.
Het college op te dragen de raad periodiek te informeren over de voortgang van de
openstaande acties.
De fractie van de PvdA is van mening dat hieraan een vierde beslispunt zou moeten worden
toegevoegd betreffende Landschap Noord Holland, doch hiervoor bleek geen meerderheid in de
commissie te bestaan.
5.
Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente
Den Helder over het jaar 2008.
Wethouder Hienkens zegt naar aanleiding van een vraag van de VVD toe dat de raad na overleg met
diverse betrokkenen een rapportage tegemoet kan zien over de verkeerssituatie op de Schoolweg /
Langevliet. Wethouder Hienkens heeft voorts toegezegd de raad schriftelijk te informeren over de
situatie met betrekking tot de Luchthavenweg.
Wethouder Boskeljon zegt toe voor de raadsvergadering van 15 juni 2009 met een antwoord te komen
op de vraag over de financiële afwijking bij de afvalverwerking.
De commissie adviseert positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 15 juni 2009. De commissie heeft geen bespreekpunten
benoemd.
6.

Burgerinitiatief tot het rechtzetten van bomen in het park aan de Prins Hendriklaan te
Den Helder.
De fracties hebben hun op- en aanmerkingen over de scheef geplaatste bomen kenbaar gemaakt.
Wethouder Boskeljon wordt verzocht deze te betrekken bij de verdere afhandeling van het initiatief
door het college van burgemeester en wethouders.
Wethouder Boskeljon geeft aan dat de raad wordt geïnformeerd over de beslissing van het college.
Voorts geeft de wethouder aan voornemens te zijn in het najaar een informatieve presentatie aan de
raadscommissie te geven over het park waarbij ook de fasen 2 en 3 worden betrokken.
De op- en aanmerkingen van de commissieleden worden hierbij betrokken.
7.

Initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA inhoudende een Stimuleringsregeling
gevelopwaardering winkelpanden Stadshart Den Helder.
Het initiatiefvoorstel van de PvdA is over het algemeen sympathiek ontvangen. Wel zijn er door
diverse fracties kritische op- en aanmerkingen geuit over de effectiviteit, de precedentwerking,
mogelijke alternatieven en de bekostiging van de stimuleringsregeling. De fractie van de PvdA is in
overweging gegeven de op- en aanmerkingen van de commissie nader te bezien en te betrekken in
het uiteindelijke initiatiefvoorstel aan de raad.
8.
Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 18 mei 2009.
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen.
9.
Termijnplanning
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.
10.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

