
Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling e n -beheer op  
13 september 2010. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer B.O.B. Haitsma, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 Op verzoek van de fractie van de Stadspartij wordt na agendapunt 5 het agenderingsverzoek  
 van de fractie over de aanpak van verpaupering van de oude woningvoorraad aan de orde  
 gesteld.  
 De agenda is hierna vastgesteld. 
 
4 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsp lan Slaap Strandhuisjes  
 Julianadorp aan Zee. 

De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 20 september 2010.  
De fractie van de PvdA overweegt een amendement in te dienen over het instellen van een 
maximale termijn voor het project. 
Wethouder Bruin geeft aan dat de brochures van de strandhuisjes ter inzage worden gelegd in 
de leeskamer. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmings plan Nieuw Den Helder Noord 2009. 

De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 20 september 2010.  
De fractie van Trots overweegt een amendement in te dienen voor het verhogen van de 
parkeernorm bij nieuwbouwprojecten. 

 
6. Verzoek van de fractie van de Stadspartij tot he t agenderen van het onderwerp  
 ‘aanpak verpaupering oude woningvoorraad’ met een presentatie door een externe  
 partij. 
 De commissie geeft in ruime meerderheid aan prijs te stellen op agendering van het  
 onderwerp met een korte presentatie. De agendacommissie wordt verzocht aan het verzoek  
 van de Stadspartij tegemoet te komen. 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkelin g en -beheer op 30 augustus 2010.  

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
 


