
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 9 mei 2011 
(IR11.0113) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. Hij deelt de commissie mee dat op 
woensdag 25 mei 2011 een werkbezoek aan de stadhuizen van Schiedam en Spijkenisse 
wordt georganiseerd. Het werkbezoek is bedoeld voor raadsleden, waarbij een raadslid zich 
bij verhindering mag laten vervangen door een commissielid. Het is wél van belang dat 
deelnemers zich vóór vrijdag 13 mei 2011 aanmelden bij de raadsgriffie. 

 
2. Spreekrecht burgers.  

Mevrouw Zevenhek spreekt in bij agendapunt 4. De voorzitter geeft de commissieleden in 
overweging de inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is hierna vastgesteld. 
 
4. Burgerinitiatief inhoudende een alternatief bouwplan voor de Californiëstraat. 

De commissie steunt in meerderheid het voorstel van het college van b&w. De fracties van de 
ChristenUnie, Trots en de Stadspartij Den Helder bespreken het voorstel nog in de fractie. De 
fractie van de PvdA ziet nog mogelijkheden voor compensatie van parkeerplaatsen en stelt 
om die reden voor het stuk te bespreken in de raad. De fractie van de Stadspartij Den Helder 
kondigt aan tijdens de raadsvergadering met een motie te komen die tot doel heeft een 
onderzoek in te stellen naar het door het college van b&w gevoerde bestuur rondom de 
onderwerpen die hebben gespeeld bij de Californiëstraat. De fractie van Trots kondigt een 
motie aan over de compensatie van parkeerplaatsen.  

 
In verband met voorgaande punten heeft de commissie niet tot een eensluidend advies 
kunnen komen en stelt voor het onderhavige burgerinitiatief als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 16 mei 2011. 

 
De wethouder zegt toe nog deze week de vraag van de ChristenUnie over de 
verkeershandhaving in de omliggende straten bij de Californiëstraat in verband met de 
verkeersveiligheid te beantwoorden. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Visie infrastructuur Den Helder 2025. 

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 16 mei 2011. Dit advies is onder voorbehoud van de toezegging van de 
wethouder dat in de Visie het jaar van realisering van de verlengde Breewijd van 2015 
gewijzigd wordt in 2013. 

 
De wethouder zegt voorts toe dat jaarlijks aan de raad een overzicht wordt toegezonden in 
verband met de bij de Visie behorende actielijst, zodat de acties en resultaten door de raad 
kunnen worden gemonitord, aan te vangen in mei 2012. 
 

6. Voorstel tot het vaststellen van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed 2011- 2014. 
De commissie steunt in meerderheid het voorstel van burgemeester en wethouders. Deze 
steun is onder voorbehoud van de toezeggingen van de wethouder dat: 
1. de voorliggende nota tekstueel wordt gewijzigd ten aanzien van een omissie op pagina 4 

(verkeerde getallen), data en jaartallen van de verschillende versies (versies januari en 
maart 2011), ook als tussen deze versies eventueel verschillen mochten bestaan. 

2. de (juiste) registratie van en op de documenten wordt opgenomen.  
3. de wijzigingen duidelijk zichtbaar in de tekst worden opgenomen.  
4. een lijst van te behouden gemeentelijk vastgoed aan de raad wordt toegezonden. 
5. naar aanleiding van de vraag van de Stadspartij Den Helder een uitleg aan de raad wordt 

toegezonden over wat wordt verstaan onder boekwaarde.  
 

De gewijzigde en toegezegde stukken dienen uiterlijk woensdagochtend (11 mei 2011) aan de 
raad te worden aangeleverd.  

 
Daarnaast zegt de wethouder toe dat zij nog kritisch en zorgvuldig zal kijken naar de situatie 
van de motorclub Roadrunner in verband met de eventuele verkoop van hun onderkomen.  

 



De fractie van de Stadspartij Den Helder bespreekt het voorstel nog in de fractie. De fractie 
van GroenLinks dringt aan op bespreking in de raad in verband met de zorg voor de 
verenigingen in relatie tot de panden die op de lijst van te verkopen onroerend goed staan.  

 
In verband met het voorgaande heeft de commissie niet tot een eensluidend advies kunnen 
komen en stelt voor het onderhavige voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 16 mei 2011. 

 
7. Voorstel tot het vaststellen van de nota ‘Naar een duurzaam Den Helder’. 

Vanwege tijdgebrek besluit de commissie dit punt van de agenda door te schuiven naar de 
eerstvolgende veragdering van de raadscommissie SenB.  
 

6. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 28 maart 2011.  
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 
7. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Sluiting. 
  


