
Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  
12 maart 2012. 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering en meldt dat de commissieleden 
 zich nog kunnen aanmelden voor de rondleiding van de Stichting Historische 
 Grafmonumenten. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 De heren De Graaf, Geelhoed en Labree spreken in ten aanzien van agendapunt 5, het 
 bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. De voorzitter geeft de fracties in overweging de  
 inspraakreacties te betrekken bij de beraadslagingen. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 Besloten wordt de behandeling van de agendapunten 4 en 5 om te draaien. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. 

De commissie adviseert in meerderheid de Raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
eerstvolgende raadsvergadering. 
Naar aanleiding van opmerkingen van de Stadspartij Den Helder zegt wethouder Bruin toe dat 
de zgn. Lagrand-overeenkomsten onder geheimhouding ter inzage worden gelegd bij de 
griffier. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder overweegt het indienen van een amendement 
waarbij ten aanzien van de bouwlocatie Pueblo een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen. 
De fractie van D66 handhaaft haar ingediende motie waarmee het college van burgemeester 
en wethouders wordt verzocht bij de beoordeling van een vergunningaanvraag van 
tennisvereniging Julianadorp voor het plaatsen van lichtmasten een aantal concrete 
uitgangspunten te betrekken. 
De fractie van GroenLinks kondigt aan een amendement in te dienen over bossages. 

 
4. Onderhoud openbare ruimte in 2012. 

Aan de hand van een presentatie geeft de heer Bakker van de afdeling Stadsbeheer een 
toelichting op de geplande onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte in 2012. 
Elke fractie ontvangt een exemplaar van het boekje ‘Onderhoud openbare ruimte 2012’. 

 
6.  Voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2012. 

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 
eerstvolgende raadsvergadering. 
De fractie van de PvdA overweegt aan amendement over panden aan de Diaconiestraat. 

 
7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 20 februari 2012. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 


