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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 8 november 2010 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0301 

 
 
Ter advisering. 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en 

grondexploitatie Julianadorp Oost. 
 
Op 1 februari 2006 heeft de raad de stedenbouwkundige uitgangspunten 
voor de ontwikkeling van Julianadorp Oost vastgesteld en met het 
vaststellen van de grondexploitatie besloten het project Julianadorp Oost in 
exploitatie te nemen. Nu de stedenbouwkundige uitgangspunten verder zijn 
uitgewerkt en het project concreter is geworden, is de grondexploitatie 
herzien. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het 
stedenbouwkundige plan en de herziene grondexploitatie vast te stellen en 
in te stemmen met de uitwerking voor de architectuur. Het stedenbouw-
kundig ontwerp en de bouwdoos liggen ter inzage in de leeskamer. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 

RVO10.0145 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het visiedocument Willemsoord. 

 
Op verzoek van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders 
een visiedocument Willemsoord ter vaststelling aangeboden. In het 
visiedocument wordt ingegaan op de functionele ontwikkeling van 
Willemsoord, het toestaan van tijdelijke functies, de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen, de rol van Zeestad BV/CV en Willemsoord BV en de 
planning. Op basis van dit visiedocument wordt het stedenbouwkundig plan 
en het beeldkwaliteitsplan ontwikkeld en verankerd in het bestemmingsplan 
Willemsoord en bijbehorend exploitatieplan. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO10.0150 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels voor de huisvesting van 
buitenlandse seizoenarbeiders in de agrarische sector. 
 
Gelet op de integrale handhavingscontrole bij bloembollenbedrijven en een 
lopend handhavingstraject wordt voorgesteld het beleid inzake de 
huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders aan te passen en 
beleidsregels vast te stellen. De richtlijnen zijn opgesteld met inachtneming 
van het beleid in omringende gemeenten, de provincie en het rijk.  
De richtlijnen worden opgenomen in de nieuw op te stellen 
bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO10.0103 

 
 
Ter bespreking. 
 
007 Evaluatie VROM-Startersleningen Den Helder van 1 februari 2010 tot  

1 oktober 2010. 
 
Op verzoek van wethouder Bruin is de evaluatie van de VROM-
Startersleningen in Den Helder t/m het 3e kwartaal 2010 geagendeerd.  
Met de bespreking in de commissie wordt getoetst of het college van 
burgemeester en wethouders binnen de gestelde kaders opereert en wordt 
met de commissie van gedachten gewisseld over nieuw beleid. 

IR10.0297 

 
 
Overig. 
 
008 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 11 oktober 

2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 

IR10.0300 

 
009 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden. 

IR10.0298 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


