Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 9 mei 2016.
(BSL16.0020)
Aanwezig:
R. v. Wamel, N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk (D66); M. Boessenkool en M. Hoekstra
(GroenLinks); C.J. de Kleijn, E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!); A. Pruiksma, P. Blank (PvdA);
A. Koenen en B. Piera-Van Rijswijk (CDA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk,
L. Bekker (VVD); J. van Donkelaar, M. Faas (ChristenUnie); M. Driehuis, F. Piekhaar (Vrije Socialisten),
H. Mooijman, M. Ram (Fractie Vermooten); D. Pater, J. Vorstman (Beter voor Den Helder).
Voorzitter:
commissiegriffier:
Portefeuillehouders:

P.R. Reenders
R. de Jonge
J. van Dongen

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Verhoef.

2.

Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Nieuw perspectief openbare ruimte.
Wethouder Van Dongen geeft aan dat de areaalbuitbreiding van de openbare ruimte en de
bezuinigingen op de onderhoudsbudgetten nopen tot een andere aanpak. Door een andere
benaderingswijze en het ontschotten van de beschikbare middelen wordt beoogd het
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te behouden/te verbeteren binnen de vastgestelde
kaders.
Afdelingsmanager Stadsbeheer, de heer looije, toont met voorbeelden aan hoe de nieuwe
werkwijze wordt geconcretiseerd.
Wethouder Van Dongen geeft aan dat de uitwerking van de visie wordt geconcretiseerd in
beleidsvoorstellen die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In het vierde kwartaal van
2016 kan met de commissie worden gesproken over de consequenties van de nieuwe werkwijze.
De commissie reageert positief op de nieuwe aanpak en is van mening dat de visie ‘Openbare
ruimte in Nieuw Perspectief’ door de raad dient te worden vastgesteld. Het onderwerp hoeft niet
opnieuw voor de commissie geagendeerd te worden en kan voor de raad als hamerpunt worden
geagendeerd. De fractie van Groenlinks bespreekt het onderwerp nog in de fractie.
Wethouder Van Dongen bespreekt dit met het college.
Vanuit de Stadspartij Den Helder wordt de suggestie gedaan om ‘straatvegers’ aan te stellen.
De fractie van de PvdA brengt hierbij de aanstelling van ‘wijkkantonniers’ in.
Wethouder Van Dongen zegt toe deze suggesties met het college te bespreken.

5.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.15 uur).

