Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 6 januari 2015.
(BSL15.0002)
Aanwezig:
R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); G. Duijvelshoff, R. Slort (CDA); H. Verhoef (D66);
M. Boessenkool, F. van Vliet (GroenLinks); J. Vlaming, C.J. Kleijn (Helder Onafhankelijk!);
B. Blom, P. Blank (PvdA); K. Schmitz, U. Smit (Stadspartij Den Helder); L. Bekker, J. Kostelijk (VVD);
J. van Donkelaar (ChristenUnie); F. Piekhaar en M. Driehuis (Vrije Socialisten).
Voorzitter:
commissiegriffier:
Portefeuillehouders:

1.

C. Bazen
R. de Jonge
P. Kos

Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De voorzitter deelt mede dat de geplande raadsvergadering van 12 januari 2015 niet doorgaat
wegens het ontbreken van voldoende agendapunten. Als de commissie het voorstel met
betrekking tot de Helderse Vallei besluitrijp acht, wordt dit geagendeerd voor de
raadsvergadering van 26 januari 2015.

2.

Spreekrecht burgers.
Mevrouw K. van Spronsen van de Helderse Vallei spreekt in ten aanzien van agendapunt 4.
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de
beraadslagingen.

3.

Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Voorstel met betrekking tot het indienen van wensen en bedenkingen over de
meerjarige subsidiëring van stichting De Helderse Vallei 2015-2018.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 26 januari 2015.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de
ChristenUnie hebben bedenkingen tegen de voorgestelde duur van de overeenkomst gelet op
de bezuinigingstaakstelling op subsidies. De fracties staan een contractduur van twee jaar
voor. De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt hierover een amendement aan.
De fractie van de VVD beraadt zich nog over de duur van de overeenkomst.
De fracties van D66, Helder onafhankelijk!, de PvdA en de Vrije Socialisten stemmen in met
de voorgestelde contractperiode.
Naar aanleiding van een vragen vanuit de commissie zegt wethouder Kos toe de
commissieleden nader te informeren over de consequenties van het vervallen van de
€ 55.000,- subsidie en dat de jaarrekening van de Helderse Vallei vóór de behandeling van
het voorstel in de raad ter inzage wordt gelegd.

5.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.05 uur).

