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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 19 februari 2018. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk,  J.P. Verhoef (D66); F. van Vliet (GroenLinks);  
A. Pruiksma (PvdA); C.M. Bazen, J. Lobles (CDA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder);  
L. Bekker, J. Kostelijk (VVD); T. Faas, W.J. van Donkelaar (ChristenUnie); P. Koopman (Beter voor Den 
Helder); M.J. Driehuis (Vrije Socialisten); E. Dieleman (Sociaal Lokaal Den Helder).  
 
Voorzitter:   P. R. Reenders 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  O. Wagner 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, 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 omgevingsvisie Huisduinen. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2018. 
In aanvulling op de behandeling van de omgevingsvisie Huisduinen op 27 november 2017 deelt 
wethouder Wagner mee dat jongerenhuisvesting eventueel onderdeel zou kunnen uitmaken van de 
prestatieafspraken met de woningcorporaties en dat er voor camperplaatsen nog geen beleid is 
geformuleerd. Initiatieven voor camperplaatsen worden getoetst aan de gestelde 
randvoorwaarden. 
Naar aanleiding van opmerkingen uit de commissie deelt wethouder Wagner mee dat 
- de groenvoorziening rond de kerk in de uitvoering wordt aangepast; 
- een mogelijk nieuwe strandopgang onderwerp van gesprek is met de betrokken organisaties; 
- de veiligheid van het fietspad langs de Duinweg nader wordt bezien; 
- de kaderstelling door de raad bij het ontwikkelen van omgevingsvisies wordt betrokken bij de 

evaluatie. 
 
5. Voorstel over de eerste ontwerp begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 RUD NHN over 

het ICT-Masterplan RUD 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2018. 

 
6 Presentatie uitvoering prestatieafspraken woningcorporaties 

Wethouder Wagner geeft met behulp van een presentatie uitleg over de  resultaten in het eerste 
jaar van de prestatieafspraken en de geplande prestaties voor 2018. 
Naar aanleiding van opmerkingen uit de commissie deelt wethouder Wagner mee dat 
- er binnenkort een raadsinformatiebrief wordt verstuurd over de stand van zaken met betrekking 

tot het onderzoek naar een warmtenet; 
- er navraag wordt gedaan bij Woningstichting Den Helder over het aantal woningen in de sociale 

en commerciële tak van de corporatie. 
 

7. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (ca. 21.20 uur). 


