
Besluitenlijst raadsbrede commissievergadering 30 j uni 2010  
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
De vooritter brengt de afsluiting van het parlementaire jaar met een barbecue op donderdag  
8 juli nogmaals onder de aandacht.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
De commissieleden worden verzocht de inspraakreacties van de heer R. Wegman (H.O.B.) en de heer J. Mooij 
(VECOB) op maandagavond 28 juni te betrekken in de beschouwingen. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter deelt mee dat de Kadernota, in tegenstelling tot hetgeen staat vermeld op de agenda, ter 
advisering is voorgelegd aan de commissies. Vanuit de commissies wordt voorgesteld de Kadernota 2011-2014 
niet in commissieverband te behandelen en deze rechtstreeks te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 
2010. Hiermee wordt ingestemd. 
Van de zijde van het college van burgemeester en wethouders wordt toegezegd dat de vragen van de fractie 
van Behoorlijk Bestuur over de Kadernota voorafgaand aan de behandeling van deze nota in de raad schriftelijk 
worden beantwoord. De agenda wordt hierna vastgesteld. 
 
Ter advisering. 
 
4. Voorstel over project nieuwbouw stadhuis. 
De commissies adviseren in meerderheid het voorstel van burgemeester en wethouders als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 5 juli 2010. De fractie van de PvdA is van mening dat het voorstel nog 
niet besluitrijp is vanwege de onduidelijkheden met betrekking tot het parkeren. 
De commissies hebben de volgende bespreekpunten geformuleerd: 
1. Kosten neutraliteit; welke lasten en baten worden in de vergelijking betrokken? 
2. Aantal te realiseren parkeerplaatsen in relatie tot de stationslocatie (parkeervisie); 
3. De beoogde locatie voor de bibliotheek: het postkantoor of School 7; 
4. Burgerparticipatie; op welke wijze worden de omwonenden betrokken bij de verdere uitwerking? 
 
De gecombineerde commissies nemen hierbij kennis van de volgende toezeggingen: 
- Op verzoek van de fractie van de VVD zegt burgemeester Schuiling toe de raad per kwartaal te  
 informeren over de voortgang van het project.  
- Naar aanleiding van een vraag van de fractie van de ChristenUnie over de financiën zegt burgemeester 
 Schuiling toe dat het financieel overzicht, dat in november 2009 aan de vorige raad is voorgelegd, 
 donderdag 1 juli wordt verspreid onder de huidige raadsleden.  
 
Verder deelt burgemeester Schuiling mee dat in de loop van het jaar wordt teruggekomen op de ‘ins’ en ‘outs’ 
van de DBFM(O)-constructie. De suggestie van de fractie van de Stadspartij Den Helder een technische 
universiteit bij de uitwerking te betrekken, wordt nader bekeken, aldus wethouder Bruin. 
De fractie van de SP verzoekt het rapport van Synchroon over de integratie van de bibliotheek in het stadhuis 
toe te zenden. 
 
5. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van w ensen en bedenkingen over het voorgenomen  
 besluit tot het verlenen van een subsidiebedrag va n € 977.518,- aan stichting De Helderse Vallei  
 voor de periode augustus 2010 tot en met december 2011. 
De commissies hebben geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit en adviseren 
het voorstel van burgemeester en wethouders als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering van  
7 juli 2010. 
Naar aanleiding van een vraag van de fractie van GroenLinks over de kosten van het opstellen van een 
meerjarig contract zegt wethouder Walgering toe het antwoord vóór de behandeling van het voorstel in de 
raadsvergadering te doen toekomen. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 20 11-2014 
Dit voorstel is niet behandeld (zie agendapunt 3). 
 



7. Discussienota coffeeshops. 
De raadsfracties hebben op- en aanmerkingen gegeven op de discussienota en burgemeester Schuiling heeft 
deze van een reactie voorzien. Ondermeer is gesproken over de openingstijden, het toezicht, de locaties en het 
terrassenbeleid. 
De burgemeester meldt voorts dat hij voornemens is de raadscommissie regelmatig op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen en dat hij na de zomer gaat starten met de pilots. 
 
8. Sluiting. 
Vooralsnog geen bijzonderheden.  


