Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling- en beheer 14 oktober 2019
(BSL19.0052)
Aanwezig:
C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur); J.P. Verhoef (D66); M. Boessenkool, F. van Vliet (GroenLinks),
M. Anthonijsz (PvdA); E.M. Krijns, H.M. Krul (CDA); H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij
Den Helder); P. Bais, S.D. Romar (VVD); J.P. van Donkelaar (ChristenUnie); G.J. Krab en J. Bakker
(Beter voor Den Helder); R.H. Brockholz (PVV); R.D. Meijëring (Seniorenpartij); R.A.J.R. Koekebakker
(Gemeentebelangen).
Voorzitter:
commissiegriffier:
Portefeuillehouder:

B. Niggendijker
M. Huisman
H. Keur.

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering (19.30 uur) en heet iedereen welkom. Verder zijn er geen
mededelingen.
2.
Spreekrecht burgers.
De heer Warmerdam, voorzitter KAVB/LTO, afdeling Julianadorp spreekt in over agendapunt 4, ‘Beleid
huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder’. De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de
inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4.
Beleid huivesting tijdelijke werknemers Den Helder.
De commissieleden geven hun gezichtspunten over de beleidsnotitie en hebben op onderdelen nog een
aantal vragen. Wethouder Keur gaat hierop ter vergadering in en zegt op basis van de inbreng vanuit de
commissie het volgende toe:
 Tijdelijke exploitatie- en/of omgevingsvergunning: in plaats van 5 jaar zal 10 jaar worden
opgenomen als duur van een tijdelijk karakter van deze vergunning.
 Registratie BRP: in een bijlage bij de beleidsnotitie zal de wijze van registratie worden toegelicht.
 De beheerder, die te allen tijde binnen 15 minuten op de huisvestingslocatie aanwezig dient te zijn,
mag ook een ander door de eigenaar aangewezen persoon zijn.
De wethouder zegt toe het uiteindelijke voorstel, dat na deze commissiebehandeling voor een periode van
vier weken ter inzage wordt gelegd, op deze drie punten aan te passen.
Wat betreft de SNF-normering geeft de wethouder aan eerst inzichtelijk te willen krijgen hoe de andere
Kop-gemeenten met deze normering omgaan alvorens deze op te nemen in de beleidsnotitie en dan toe te
passen binnen de gemeente Den Helder.
Na de ter visielegging wordt het conceptbeleid in december aan de raad aangeboden voor besluitvorming.
5.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.20 uur).

