Besluitenlijst voorzitter commissie Stadsontwikkeling en -beheer 18 mei 2009.
1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering.
4.
Voorstel tot het vaststellen van het beheer- en ontwikkelingsplan Waddengebied.
De heer Douwe Hollenga, gedeputeerde van de provincie Groningen en lid van het Regionaal College
Waddengebied, geeft een toelichting op het voorstel.
De commissie adviseert in meerderheid uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering
van 25 mei 2009. De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur is van mening dat de belangen van de
gemeente Den Helder onderbelicht zijn en kan zich derhalve niet vinden in het voorstel.
5.
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008.
De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering
van 25 mei 2009.
6.
Zorgplicht grondwateroverlast.
De heer Klut dringt aan op een discussie betreffende de zorgplicht voor de grondwaterstand teneinde
duidelijkheid te krijgen over de invulling van de gemeentelijke zorgplicht. Ondermeer is onduidelijk
waar de burger zich kan melden met grondwaterproblemen en in welke gevallen de gemeente kan
worden aangesproken op haar zorgplicht.
Wethouder Boskeljon meldt dat het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 naar verwachting
op 22 juni 2009 ter behandeling in deze commissie kan worden aangeboden. In het GRP wordt
uitgebreid op de grondwaterproblematiek ingegaan. Daarbij wordt ondermeer voorgesteld over te
gaan tot het instellen van een ‘waterloket’ voor burgers. De heer Bakker van de afdeling Stadsbeheer
voegt hieraan toe dat het aanbrengen van een gemeentebreed meetnetwerk en een versnelde aanleg
van het afkoppelstelsel (hemelwaterafvoer) onderdeel uitmaken van het voorstel.
Wethouder Boskeljon stelt voor ná het zomerreces 2009 aan de hand van een startnotitie een
discussie te voeren over de wijze waarop de gemeente invulling kan geven aan haar zorgplicht
grondwaterstand. De commissie stemt in met het ordevoorstel van de wethouder.
Overig
7.
Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 20 april 2009.
Vanuit de commissie is aangegeven dat er nog geen antwoord is ontvangen op de gestelde vragen
met betrekking tot het gebied rondom het voormalige studiehuis en het gebouw aan het Ankerpark.
Wethouder Boskeljon geeft aan dat hij nog steeds in afwachting is van een brief van Woninstichting
dienaangaande en dat hij de raadscommissie zo spoedig mogelijk zal inlichten.
Afgesproken is dat er een brief uitgaat naar het college waarin wordt aangedrongen op spoedige
duidelijkheid inzake de Zeevaartschool en het vml. studiehuis.
De besluitenlijst is verder voor kennisgeving aangenomen.
8.
Termijnplanning
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

