
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 2 december 2019 
met een uitloop naar 4 december 2019 (BSL19.0065).  
 Aanwezig 02/12: S. Hamerslag, C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur); J.P. Verhoef (D66); F. van Vliet (GroenLinks),  P. Blank (PvdA); E.M. Krijns, H.M. Krul (CDA); H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder); P. Bais, S.D. Romar (VVD); S.T. Pavlotzky (ChristenUnie); D.E. Pater, G.J. Krab (Beter voor Den Helder); R.H. Brockholz (PVV); M. Vermooten  (Seniorenpartij);   Aanwezig 04/12: C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur); J.P. Verhoef (D66); M. Boessenkool, F. van Vliet (GroenLinks), P. Blank  (PvdA); H.M. Krul, R.J. Langedijk (CDA); H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder); P. Bais, S.D. Romar (VVD); S.T. Pavlotzky (ChristenUnie); G.J. Krab, D.E. Pater (Beter voor Den Helder); M. Vermooten (Seniorenpartij).  Voorzitter:   C.M. Bazen commissiegriffier:  R. de Jonge Portefeuillehouder:  M.C. Wouters (punt 4), K. Visser (punt 7), H. Keur (punten 5, 6 en 8)  
 
1. Opening en mededelingen.  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  De voorzitter deelt het volgende mede: De agendacommissie heeft ten aanzien van deze agenda ingeschat dat het mogelijk niet lukt om alle agendapunten vanavond te behandelen. De agendacommissie heeft naar aanleiding hiervan besloten een uitloop mogelijkheid te bieden voor de commissie Stadsontwikkeling en –beheer en wel op woensdagavond 4 december 2019, aanvang 19.30 uur.  
2. Spreekrecht burgers. De heer F. Langelaan heeft zich aangemeld als inspreker ten aanzien van agendapunt 7. Omdat wethouder Visser op een later tijdstip aanschuift bij de commissie, is besloten inspreker het woord te geven bij aanvang van agendapunt 7.  
3. Vaststelling agenda De agenda is vastgesteld met dien verstande dat na agendapunt 4 eerst agendapunt 7 wordt behandeld.  
4. Voorstel met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met de HVC voor de 

jaren 2020 tot en met 2029. De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 2019. De fractie van Behoorlijk Bestuur overweegt een amendement (wens of bedenking) in te dienen over (beperking van) de looptijd van de overeenkomst. Op verzoek van de fractie van Beter voor Den Helder zegt wethouder Wouters toe een evaluatie in cijfers van illegale dumpingen over een periode 2 jaar aan te bieden. Voorts gaat wethouder Wouters nog na wie verantwoordelijk is voor het opruimen van glas op de openbare weg bij ongelukken.  
7. Voorstel tot het vaststellen van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke 

werknemers. De heer F. Langelaan spreekt in over het voorstel.  De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen.  Vanuit de commissie zijn de volgende aspecten aan de orde gesteld: 
 nut en noodzaak van het registreren van tijdelijke werknemers; 
 het beperken van de administratieve last voor de bedrijven c.q. het registreren van werknemers op locatie; 
 het verwijderen van chalets na een periode van 10 jaar al dan niet laten vervallen; 



 het aantal werknemers in tijdelijke huisvesting op locatie te verhogen van 20 naar 30 of helemaal niet limiteren; 
 de afstand tussen het bouwperceel en de huisvestingsvoorzieningen te verhogen van 15 naar 50 meter; 
 de rechtmatigheid voor wat het heffen van toeristenbelasting betreft.  De fracties van het CDA en de VVD kondigen (al dan niet gezamenlijk) amemdementen aan. Wethouder Visser zegt toe nog vóór de behandeling van het voorstel in de raad een schriftelijke reactie te sturen over de mogelijkheid van online-registreren (met aandacht voor de digitale handtekening en de controle op identiteit). De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 2019.   De vergadering op 2 december 2019 is hierna geschorst en de agendapunten 5, 6 en 8 zijn behandeld op 4 december 2019.  
5. Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Julianadorp als structuurvisie voor 

de kern Julianadorp, de Duinzoom en de Koegraspolder. Wethouder Keur geeft aan dat het maken van een uitvoeringsplan de volgende stap is. Dit wordt betrokken bij het uitvoeringsplan van de gemeente en daarvoor is nog geen planning voorhanden.  De wethouder zegt toe dat de uitvoering van de visie jaarlijks wordt gemonitord en wordt geagendeerd voor de commissie. De fractie van de PvdA is van mening dat de rondweg Julianadorp in de visie opgenomen dient te worden en wenst hierover debat in de raadsvergadering. De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 2019.   
6. Evaluatie omgevingsvisies Huisduinen en Julianadorp De commissie is van mening dat de participatietrajecten naar tevredenheid zijn verlopen en dat er geen behoefte bestaat om meer kaders te stellen; creativiteit dient zoveel mogelijk gestimuleerd te worden. Een zo breed mogelijke participatie blijft een uitdaging.  
8. Beleidsnotitie Kamerverhuur Wethouder geeft aan dat de nieuwe kaders voor wonen vanaf 2021 van kracht worden en dat er tot die tijd een tijdelijke regeling nodig is voor het omgaan met nieuwe aanvragen voor kamerverhuur, waarbij de beleidslijn voor de huisvesting van tijdelijke werknemers uitgangspunt is. Het al dan niet 
handhaven van de ‘nullijn’ wordt hierin meegenomen. De commissie heeft verder geen aanmerkingen op de notitie en is vooral nieuwsgierig naar het voorstel in het eerste kwartaal van 2020.   
9. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 


