Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 1 september 2008
1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Presentatie.
4.
Presentatie stand van zaken ondernemersbeleid
Na een inleiding en toelichting van wethouder C. Hienkens over de verschillende ondernemersverenigingen en
de betekenis van de gemeente bij het ondernemersbeleid, volgt een presentatie van de
bedrijfscontactfunctionaris, de heer R. Zijlstra. Hij geeft een korte toelichting op de doelen en achtergrond van
de nota over ondernemen in Den Helder, die thans in voorbereiding is.
Ter bespreking.
5.

Ondernemersklimaat in de gemeente Den Helder.

De commissieleden en ondernemers hebben onder meer op aan de hand van stellingen van gedachten
gewisseld over het ondernemersklimaat in Den Helder en daarbij bezien waar de kansen en bedreigingen
liggen.
Wat betreft de stellingen kan samengevat worden opgemerkt dat onder andere door de sprekers over de
dienstverlening de ondersteuning van de gemeente bij ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven is genoemd, in
is gegaan op een goed/beter uitgerust bedrijvenloket en de suggesties is gedaan de bedrijfsfunctionaris
vergaande bevoegdheden te geven. Daarnaast is opgemerkt dat de regels van de gemeente gelijkluidend
dienen te zijn en dat duidelijke communicatie een pré is. Voorts is aandacht gevraagd voor de niet
georganiseerde bedrijven.
Als gevolg van de stelling op het gebied van communicatie geven verschillende sprekers voornamelijk aan dit
als grootste probleem te zien binnen de gemeente (en tussen gemeente en ondernemer). Ook de
vertrouwensbasis is hierbij genoemd.
Bij de stelling die betrekking had op deskundigheid/empathie is onder meer aangegeven dat van het ambtelijk
apparaat vooral flexibiliteit wordt verwacht (denken in kansen/oplossingen).
Over het ruimtelijk aanbod zijn onder meer opmerkingen gemaakt over de situatie rond de haven (ontwikkeling,
arsenaal kade en uitruil kade Harssens, o.a. in relatie tot de windenergie), Kooyhaven (windenergie) en
Kooypunt (bereikbaarheid, m.n. voor vrachtwagens). Ten aanzien van dit laatste is ingegaan op de relatie met
de nieuwe TESO-haven.
Tot slot is de veiligheid/woonomgeving aan de orde gesteld, waarbij hierbij de verantwoordelijkheid hiervoor bij
de gemeente is neergelegd.
Mede op basis van deze input zegt de wethouder in het eerste kwartaal een voorstel inzake het
ondernemersklimaat aan de raad aan te bieden.
Voor een uitgebreide weergave van deze bijeenkomst kan worden verwezen naar de geluidsopname.
Overig
6.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 18 augustus 2008.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
7.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

