
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -behe er op 29 september 2008. 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
 De heer Hulsebosch spreekt in ten aanzien van agendapunt 7. 
 Inspreker geeft aan dat de aanvraag was bedoeld ter legalisering van een bestaande  
 paardenstal en verzoekt het gemeentebestuur hieraan medewerking te verlenen. 

De commissieleden wordt in overweging gegeven de inspraakreactie te betrekken bij de 
behandeling van agendapunt 7. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. De commissie besluit agendapunt 7 als eerste te  
 behandelen. 
 
4. Burgerinitiatief tot naamswijziging van het Chur chillpark 

Mevrouw Van de Brug-Kuiper geeft een korte toelichting op haar initiatiefvoorstel.  
De commissie heeft brede waardering geuit voor het initiatief als zodanig. De commissie heeft 
echter niet tot een eensluidend advies kunnen komen. Op aangeven van de fracties van de 
VVD en het CDA stelt wethouder Boskeljon voor nadere informatie te verstrekken over de te 
volgen procedure en onderzoek te doen naar het draagvlak in de gemeente. De commissie 
houdt de advisering aan in afwachting van de toegezegde informatie. 

 
5. Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van €  297.126,- aan de algemene reserve ter 
 uitvoering van het vonnis van de Raad van Arbitrag e inzake de watertoren. 

De commissie adviseert unaniem de Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 6 oktober 2008.  

 
6. Voorstel tot het onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein aan Het Nieuwe  
 Kerkplein. 

De commissie adviseert unaniem de Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 6 oktober 2008.  

 
7. Voorstel tot het niet verlenen van medewerking a an het verzoek tot vergroting van het  
 bouwblok van het perceel Middenvliet 19. 

Naar aanleiding van de inspraak van de heer Hulsebosch en vragen van diverse fracties stelt 
wethouder Boskeljon voor het voorstel terug te nemen naar het college en nader overleg te 
voeren met de provincie. De commissie stemt in met het ordevoorstel van de wethouder. 

 
8. Conceptnota Groen Den Helder. 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de commissieleden stelt wethouder 
Boskeljon voor de antwoorden in een aparte notitie te vervatten en een aangepaste 
conceptnota Groen ter bespreking aan de commissie aan te bieden. De commissie stemt in 
met het ordevoorstel van de wethouder. 

 
9. Convenant Wijkaanpak plus. 

Wethouder Boskeljon licht toe dat de gemeente structureel € 150.000,- bijdraagt evenals 
Woningstichting Den Helder. Het college is voornemens bij de vaststelling van de begroting 
2009 eenmalig € 100.000,- extra ter beschikking te stellen, waarmee het budget voor 2009 
neerkomt op 2 x € 250.000,-, ofwel in totaal € 0,5 mln. 

 Vanuit de commissie is waardering geuit voor de overeenkomst met Woningstichting. 
 De vragen van de commissieleden zijn beantwoord door de wethouders Boskeljon en  
 Hienkens. 
 
10. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeli ng en -beheer van 15 september 2008.  

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
11. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 
12. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de openbare vergadering. 


