
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 10 oktober 2016 
(Bsl16.0042). 
 
Aanwezig: 
R. v. Wamel, N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk, J. Verhoef (D66); M. Boessenkool (GroenLinks); 
C.J. de Kleijn, E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!); A. Pruiksma (PvdA); B. Piera-Van Rijswijk en  
C.M. Bazen (CDA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk,L. Bekker (VVD);  
W.J. van Donkelaar, M. Faas (ChristenUnie); F.J. Piekhaar (Vrije Socialisten), D.E. Pater (Beter voor Den 
Helder); M. Ram (Fractie Vermooten). 
 
Voorzitter:   P.R. Reenders 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  L. Kuipers (punt 4 en 5)  en J. van Dongen (punt 6, 7 en 8).  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

Agendapunt 5 vervalt omdat er geen nieuws te melden is. 
Wethouder Van Dongen kondigt een korte mededeling aan. 
De agenda wordt hierna vastgesteld. 

 
4. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot het aangaan van 

de Samenwerkingsovereenkomst Koningstaat / Spoorstraat tussen de gemeente Den Helder  
en de  Woningstichting Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 7 november 2016. De fractie van GroenLinks kondigt 
een amendement aan omdat zij principieel tegen verplaatsing van de horeca naar Willemsoord 
zijn. De fractie van Behoorlijk Bestuur overweegt nog een amendement over de financiële 
consequenties. 

 
5. Stand van zaken stadsvernieuwing. 

Op verzoek van de fractie van de PvdA zegt wethouder Kuipers toe een aparte avond te 
organiseren waarbij op informele wijze van gedachten kan worden gewisseld over de stedelijke 
vernieuwing. 

 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Parkeervisie Den Helder 2016-2019. 

De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 7 november 2016.  
Er zijn moties en amendementen aangekondigd door de fracties van de Stadspartij Den Helder, 
D66, de PvdA, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de ChristenUnie over de volgende aspecten: 
• aanpassing van de geldingsduur van de visie; 
• verlenging van de duur van de voorgestelde maatregelen (vijf jaar in plaats van drie jaar); 
• gratis parkeren voor bepaalde doelgroepen (w.o. invaliden); 
• het voorkomen van lang gratis parkeren; 
• het invoeren van een parkeervignet; 
• het inrichten van een transferium voor de toeristen naar Texel; 
• aanpassing van de beslispunten 3 en 4, zodanig  dat het eerste uur gratis is en daarna moet 

worden betaald. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de vaststelling van de ambitieniveaus voor de zorgplichten 

hemel- en grondwater. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 7 november 2016. 

  
8. Korte mededelingen. 

Wethouder Van Dongen deelt mede dat binnenkort de, ingevolge de ingediende motie, pilot  
‘schoon belonen’ van start gaat. Volgende week volgt er een persbericht. 

 
9. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (ca. 22.00 uur). 


