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1. Opening en mededelingen. 

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers.  
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  

 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Gestart wordt met agendapunt 4, gevolgd door de 
agendapunten 7, 6 en 5. 

  
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering (25 februari 2019). 

 
7. Doelstellingen Helderse Vallei. 

De directeur van de Helderse Valleid, Katelijne van Spronsen, geeft aan de hand van een 
presentatie een toelichting op de activiteiten, doelstellingen en financiën van de Helderse Vallei. 

 
6. Uitvoering motie vogelasiel De Paddestoel. 

Wethouder Duynker licht aan de hand van een presentatie de mogelijke scenario’s en de hieruit 
voortvloeiende financiële consequenties toe en vraagt aan de commissie welke scenario’s nader 
dienen te worden uitgewerkt. 
Een ruime meerderheid in de commissie is voorstander van scenario 2, integratie met de Helderse 
Vallei. Alleen de fractie van de VVD spreekt nog geen voorkeur uit. De fracties van de PvdA en de 
ChristenUnie geven aan een voorkeur te hebben voor scenario 2 met dien verstande dat gekeken 
moet worden naar een beperking van het benodigde budget. 
Daarnaast is vanuit de commissie gevraagd de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en het 
gesprek aan te gaan met de regiogemeenten over financiële bijdragen. 
 

5. Samenwerkingsagenda 2018-2023 gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland. 
Wethouder Visser licht toe dat met de samenwerkingsagenda is beoogd de samenwerking met de 
provinvie ten aanzien van belangrijke opgaven voor de stad en de regio voor de komende periode 
te borgen. Vanuit de commissie is verzocht om een periodieke terugkoppeling (halfjaarlijks) naar 
de raad over de voortgang van de verschillende actiepunten. 

 
8. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (circa 22.20 uur). 

 
 
  


