
Besluitenlijst vergadering commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 13 januari 2021  
 
Aanwezig:  
L.G.J.M. van Esdonk en C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur voor DH&J); J.P. Verhoef, G. de Vries 
(D66); F. van Vliet, M. Boessenkool (GroenLinks), J.P. de Leeuw (PvdA); H.M. krul, E.M. Krijns (CDA); 
H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder); G. Kraak, R.N. Bruin (VVD); D.E. Pater,  
G.J. Krab (Beter voor Den Helder); S.T. Pavlotzsky (ChristenUnie) R.H. Brockholz (PVV);  
M.J. Driehuis, N. de Vos (Senioren Actief Den Helder), R.A.J.R. Koekebakker, M.C. Apan Vega 
(Gemeentebelangen). 
 
B. Niggendijker, voorzitter;  
R. de Jonge, commissiegriffier; 
J.J. Nobel (punt 4), H. Keur (punt 5), M.C. Wouters (punt 6), portefeuillehouders. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en wijst de commissieleden op het gebruik van de WhatsApp-
groep voor de communicatie tijdens de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadhuis  
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 25 januari 2021.  
De fractie van D66 vindt een discussie in de raad gerechtvaardigd en overweegt een amendement of 
motie gericht op verduidelijking aan de inwoners. De fracties van Behoorlijk Bestuur, Senioren Actief 
Den Helder en omstreken, de PVV en GroenLinks sluiten zich hierbij aan. De fractie van Senioren 
Actief Den Helder en omstreken wil daarnaast graag meer duidelijkheid over de financiële 
consequenties van de vestiging van het stadskantoor op Willemsoord. 
 
5. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan 'Veld 3 't Laar'  
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 25 januari 2021.  
De fractie van GroenLinks acht het voorstel niet besluitrijp omdat het advies van de Omgevingsdienst 
niet is bijgevoegd.  
 
6. Voorstel over de vaststellingsovereenkomst beëindiging samenwerking Baggerbeheer in 

Milieupark Oost. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 25 januari 2021. 
Wethouder Wouters zegt toe dat er zo snel mogelijk een raadsinformatiebrief naar de raad komt zodra 
er duidelijkheid is vanuit de provincie over de rekenrente. Voorts zegt wethouder Wouters toe een 
overzicht te verstrekken van financiële resultaten in het verleden. 
 
7. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur. 


