
BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN 10 SEPTEMBER 2007  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Dhr. Nijpels, namens de adviesraad detailhandel en de heer Gouwenberg, ondernemer op het Ravelijncenter 
spreken in ten aanzien van agendapunt 4, de kadernota detailhandel. 
De heer Romar spreekt, mede namens de familie Komen, in ten aanzien van agendapunt 5, de Nota kamperen 
bij de boer. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota Detailhandel. 
De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen. Meerdere partijen hebben aangegeven dat 
er nog een spanningsveld bestaat tussen de vrijstellingsmogelijkheden ten aanzien van het Ravelijncenter en de 
versterking van de detailhandel in de binnenstad. Voorts hebben meerdere partijen aangegeven dat het nog 
onduidelijk is welke consequenties het zgn. haltermodel heeft voor de detailhandel. Daarnaast zijn zorgen geuit 
over de handhavingscapaciteit. 
Wethouder Hienkens heeft toegezegd een half jaar na vaststelling van de detailhandelsnota de raad te zullen 
informeren over de vorderingen. 
Op grond hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 17 september 2007. 
 
5. Voorstel tot vaststellen Nota Kamperen bij de boer 2007. 
De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen. Meerdere partijen hebben aangegeven het 
maximum aantal plekken per camping te willen verhogen danwel de maximalisering te willen loslaten. Voorts 
hebben meerdere partijen aangegeven positief te staan tegenover het toestaan van een beperkt aantal 
trekkershutten per camping. 
De fractie van Progressief Den Helder overweegt een amendement in te dienen. 
Op grond hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 17 september 2007. 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 3 september 2007.  
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Actiepuntenlijst. 
De commissie neemt kennis van de actiepuntenlijst.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


