
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -behe er op 22 november 2010. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer B.O.B. Haitsma, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmings plan Huisduinerkwartier 2009. 

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 29 november 2010. 
De fractie van GroenLinks stemt niet in met het voorstel. 
De fracties van Trots en de PvdA overwegen een amendement in te dienen over de 
parkeervoorzieningen ter hoogte van het voormalige restaurant ‘De Branding’ en het 
Casinogebouw. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Stimulerings regeling gevelopwaardering 
 winkelpanden  'STADSHART DEN HELDER 2010’. 

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 29 november 2010. 
De fracties van de PvdA en de VVD overwegen een amendement in te dienen waarbij het 
toekennen met terugwerkende kracht niet mogelijk is. De fractie van D66 overweegt een 
amendement in te dienen waarbij het vergoedingspercentage wordt verhoogd. 

 
6. Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e programma-rapportage 2010 en  
 de daarbij behorende begrotingswijziging vast te s tellen. 

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 29 november 2010. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur is tegen aanpassing van de begroting 2010. 
 

7. Evaluatie VROM-Startersleningen Den Helder van 1  februari 2010 tot 1 oktober 2010. 
De commissie heeft geen op- of aanmerkingen over de uitvoering van de regeling door het 
college van burgemeester en wethouders. De commissie heeft van gedachten gewisseld over 
de wenselijkheid van een eventueel vervolg van de regeling. Alhoewel enkele partijen hiertoe 
in beginsel sympathiek tegenover staan, dient een initiatief hiertoe te worden afgewogen 
tegen andere prioriteiten, bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota 2012-2015. 

 
8. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkelin g en -beheer op 8 november 2010.  

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


