Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 3 juni 2013.
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering.

2.

Spreekrecht burgers.
De heer A. Boon spreekt namens de H.O.B. in ten aanzien van agendapunt 4.
De voorzitter geeft de fracties in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de
beraadslagingen.

3.

Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000,- voor de
implementatie van de eerste fase van het parkeerroute-informatiesysteem.
Vanuit de commissie wordt het nut en de noodzaak aan de orde gesteld, gelet op de recent
getoonde parkeerbalans en de omvang van de investering.
De fracties van D66 en het CDA geven aan voorstander te zijn van een dergelijk informatiesysteem maar niet met de invoering op dit moment. De fracties van de ChristenUnie en Helder
Onafhankelijk! geven aan tegen het voorstel te stemmen. De fractie van GroenLinks staat een
eenvoudiger verwijssysteem voor met gebruik van de huidige borden. De fracties van de
PvdA, de Vrije Socialisten en de VVD willen het voorstel nog bespreken in de fractie.
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de Stadspartij Den Helder geven aan het voorstel te
steunen.
Met instemming van de commissie besluit wethouder Den Dulk het voorstel terug te nemen
naar het college van burgemeester en wethouders. De wethouder kondigt daarbij aan, na
overleg met de verschillende partners, een gewijzigd voorstel voor te leggen.

5.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 299.000,- voor het uitvoeren
van een kwaliteitsimpuls in de parkeergarage Koninckshoek.
De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering
van 17 juni 2013. Bespreekpunten zijn de door de fractie van Helder Onafhankelijk!
aangekondigde amendementen over het behouden van de blauwe zône, de wijze van
aanbesteden en het schrappen van de voorzieningen voor het parkeerrouteinformatiesysteem.

6.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zeegebied 2013.
Op verzoek van de commissie geeft wethouder Bruin aan de toelichting op pagina 67
(hoofdstuk 3.8 Ecologie, tweede alinea) aan te passen. De commissie adviseert het voorstel te
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 juni 2013.

7.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Nieuwe Haven 2013.
Op verzoek van de commissie geeft wethouder Bruin aan de toelichting op pagina 55
(hoofdstuk 3.8 Ecologie, tweede alinea) aan te passen. De commissie adviseert het voorstel te
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 juni 2013.

8.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

