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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 6 maart 2017. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); J. Verhoef (D66); F. van Vliet (GroenLinks); E. Dieleman 
(Sociaal Lokaal Den Helder); A. Pruiksma (PvdA); C. Bazen, B. van Rijswijk (CDA); N. van Delft, U. Smit 
(Stadspartij Den Helder);  L. Bekker, J. Kostelijk (VVD); T. Faas, W.J. van Donkelaar (ChristenUnie);  
M. Driehuis (Vrije Socialisten), M. Ram (Fractie Vermooten); P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:   P.R. Reenders 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  O. Wagner 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers.  
De heer K(rijn) Harte, penningmeester van windmolenvereniging De Eendragt, spreekt in ten 
aanzien van agendapunt 5. De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de 
inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de volgorde van behandeling van de 
agendapunten 4 en 5 wordt omgedraaid. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van het Plan van aanpak voorbereidende fase Omgevingswet. 
 De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te 

agenderen voor de raadsvergadering van 20 maart 2017. 
 

5. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Aanzet duurzaamheidsagenda. 
 De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als bespreekpunt te 

agenderen voor de raadsvergadering van 20 maart 2017. Bespreekpunt in de raad is de dekking 
van de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit de voorgestelde investeringen. 

 De fractie van de VVD is van mening dat besluitvorming over de investeringen bij de kadernota 
dient plaats te vinden. De fracties van Behoorlijk Bestuur en D66 zijn van mening dat de dekking 
van de jaarlasten in de raad moet worden besproken. De fractie van de PvdA heeft nog de 
suggestie ingebracht de investeringen te betrekken bij de jaarrekening 2016. 

 Wethouder Wagner geeft aan dat het voorstel van het college mede is ingegeven door de 
gewenste urgentie vanuit de raad en de relatief beperkte jaarlasten van de investeringen  

 (circa € 25.000,- per jaar). De gewenste voorzieningen zijn op korte termijn te realiseren. 
 Wethouder Wagner geeft voorts aan dat de commissie in september een uitvoeringsdocument 

tegemoet kan zien. 
 

6. Stand van zaken stadsvernieuwing. 
Er zijn geen mededelingen gedaan. 

  
7. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergaderin (circa 22.20 uur). 


