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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 6 juni 2011 om 19.30 uur in de raadzaal 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. 

 
IR11.0125 

 
 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Binnenhaven 37-40. 

 
Aan de Binnenhaven 39 en 40 is een voormalig hotel gevestigd waarin wordt 
gewoond. Naast dit hotel bevindt zich een woongebouw. Bink Bouw heeft 
het voornemen het hotel en het woongebouw te slopen en te vervangen 
door nieuwbouw in de vorm van 7 appartementen. 
Met het bestemmingsplan Binnenhaven 37-40 wordt de 
woningbouwontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO11.0087 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Boatex 2010. 

 
Het bestemmingsplan omvat de wijk Boatex en het fort Westoever en is 
overwegend conserverend van aard. In het bestemmingsplan zijn de 
volgende items opgenomen: beschermd stadsgezicht, woningbouw op het 
perceel Industrieweg 18a, fort Westoever alsmede tuin- en erfbepalingen. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO11.0083 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2010 van de 

gemeente. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmarekening 
2010 (inclusief jaarverslag) ter vaststelling aan de raad aangeboden. Ernst & 
Young accountants heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en een 
verslag van bevindingen uitgebracht. Het advies van de auditcommissie 
komt naar verwachting 2 juni beschikbaar. 
De commissie dient te adviseren over de programma-onderdelen die de 
commissie aangaan.  
Voor de commissie Senb zijn in ieder geval de programma's 3 t/m 7 en de 
verplichte paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen van belang. 

RVO11.0097 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening Den Helder 
2011. 
 
Op grond van de herziene Huisvestingswet dienen gemeenten hun 
huisvestingsverordening aan te passen. Daarnaast dateert de huidige 
verordening uit 1994 en is actualisereing gewenst. 
De nieuwe huisvestingsverordening biedt de mogelijkheid om als handvat te 
dienen voor een separate aanpak van ongewenste kamerverhuur en in 
relatie daarmee de overlast ervan. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO11.0108 

 
 
Overig. 
 
008 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van maandag 

23 mei 2011. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR11.0123 

 
009 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR11.0124 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


