Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 11 januari 2016.
(BSL16.0003)
Aanwezig:
R. v. Wamel, N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); B. van Rijswijk, A. Koenen (CDA); H. Mosk, H. Verhoef
(D66); F. van Vliet, M. Boessenkool (GroenLinks); C.J. de Kleijn, E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!);
A. Pruiksma, P. Blank (PvdA); N. van Delft (Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk, L. Bekker (VVD);
J. van Donkelaar, M.H. Faas (ChristenUnie); M. Driehuis, F. Piekhaar (Vrije Socialisten), H. Mooijman,
(Fractie Vermooten); P. Koopman (Beter voor Den Helder).
Voorzitter:
commissiegriffier:
Portefeuillehouders:

C.M. Bazen
R. de Jonge
J. van Dongen (punt 4) en L. kuipers (punt 5)

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer C.M. Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Spreekrecht burgers.
Mevrouw L. Vermeer-Lagerveld en de heer M. Nihot spreken in ten aanzien van agendapunt 5.
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de
beraadslagingen.

3.

Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 350.000,- voor het verbeteren van
de brandveiligheid in de parkeergarage Koninckshoek.
De commissie acht het voorstel met een nipte meerderheid besluitrijp en adviseert het voorstel als
bespreekpunt te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De fracties van Beter voor
Den Helder, GroenLinks, Helder onafhankelijk!, Vermooten, Vrije Socialisten en de VVD achten het
voorstel niet besluitrijp.
Voor de raadsvergadering zijn de volgende bespreekpunten benoemd:
1) De norm voor de veiligheid: is het voldoen aan wettelijke eisen voldoende of zijn de
veiligheidseisen van de Veiligheidsregio de norm?
2) Discrepanties in de advisering; is het advies van de Veiligheidsregio gebaseerd op de
volledige informatie?
3) Zijn er alternatieven voor de gemeente, gezien het benodigde investeringsbedrag?
4) De financiering; is het opportuun in dit stadium beslag te leggen op mogelijke financiële ruimte
bij de kadernota?
Wethouder Van Dongen zegt een nadere toelichting toe over het advies van de Veiligheidsregio.

5.

Voorstel tot het vaststellen van de Visie op de Stationslocatie, 'Welkom in Den Helder'.
Wethouder Kuipers licht toe dat het plangebied wordt begrensd door de Beatrixstraat, de
Vijfsprong, het stationsgebouw en het stadspark en zegt toe een gebiedsoverzicht toe sturen.
Het busstation en de Boerhaavestraat/plein valt buiten het gebied.
Het is nu verder aan Zeestad om een uitwerkingsplan voor het gebied op te stellen.
Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te agenderen
voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Daarnaast geeft wethouder Kuipers aan dat het goed zou zijn de burgerparticipatie in zijn
algemeenheid met elkaar te evalueren. Bij meerdere projecten kan de animo voor participatie
teleurstellend worden genoemd.

6.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (circa 23.00 uur).

