
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 8 november 2010. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. 
 De voorzitter brengt de bijeenkomst van de Werkgroep Duurzaam Den Helder op  
 11 november 2010 nogmaals onder de aandacht. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

De voorzitter meldt dat op de grondexploitatie geheimhouding is opgelegd door het college 
van burgemeester en wethouders en geeft aan dat als er behoefte bestaat over deze 
grondexploitatie te spreken, dit in beslotenheid dient plaats te vinden.  
In verband met de gewenste aanwezigheid van portefeuillehouders bij de behandeling van de 
onderwerpen stelt de voorzitter voor de behandeling van de punten 4 en 5 om te draaien. 

 De commissie gaat hiermee accoord. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het visiedocument Willemsoord. 

Het visiedocument is uitgebreid in de commissie besproken. De commissie is van mening dat 
het voorgestelde visiedocument niet besluitrijp is omdat: 
- het gestelde over woningbouw op het noordelijk deel in strijd is met eerdere afspraken 
 (eerste 10 jaar niet aan de orde); 
- het niet duidelijk is hoe de verplaatsing van de schouwburg wordt bekostigd; 
- de gekozen constructies (grondtransacties, erfpacht) met de gemeente, Zeestad en 
 Willemsoord ondoorzichtig zijn; 
- het niet helder is aangegeven welke effecten deze visie heeft op andere gebieden 
 (met name de haven, de horeca en detailhandel in de binnenstad); 
- de financiële consequenties (BTW, subsidies, risico’s) ondoorzichtig zijn; 
- de ambities met betrekking tot duurzaamheid onvoldoende tot uiting komen. 
De commissie verzoekt het college van burgemeester en wethouders, met in achtname van 
de beraadslagingen, een aangepast visiedocument aan de raad ter vaststelling aan te bieden 
zodat deze opnieuw kan worden besproken in deze commissie. 
 

4. Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en grondexploitatie 
 Julianadorp Oost. 

Naar aanleiding van een vraag van de fractie van Behoorlijk Bestuur zegt wethouder Bruin toe 
vóór de raadsvergadering schriftelijk duidelijkheid te verschaffen over het bestaan en de inzet 
van een aparte voorziening Julianadorp Oost. 
Met inachtname van het vorenstaande adviseert de commissie unaniem uw Raad hierover te 
besluiten conform het voorstel van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010.  
 

6. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels voor de huisvesting van buitenlandse  
 seizoenarbeiders in de agrarische sector. 

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 15 november 2010.  

 
7. Evaluatie VROM-Startersleningen Den Helder van 1 februari 2010 tot 1 oktober 2010. 

Omwille van de tijd besluit de commissie het voorstel in een volgende vergadering te 
behandelen. 

 
8. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 11 oktober 2010. 

De commissie heeft kennis genomen van de besluitenlijst. 
 
9. Termijnplanning. 

De commissie heeft kennis genomen van de termijnplanning. 
 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


