
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 15 september 2008. 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

De voorzitter stelt de commissie voor na de openbare vergadering van de commissie in 
beslotenheid verder te vergaderen over de uitwerkingsnotitie beheer en exploitatie 
parkeergarages. De commissie stemt hiermee in. 

 
2. Spreekrecht burgers. 
 De heer H. van Leeuwen van de H.O.B. spreekt in ten aanzien van punt 5. 
 Inspreker geeft aan dat op verschillende suggesties van de HOB niet is gereageerd en dat 
 een financiële paragraaf bij de parkeervisie ontbreekt. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over de  
 parkeertarieven en stelt voor een (tijdelijk) vast overleg in te stellen tussen de gemeente,  
 Zeestad en ondernemers. 

De commissieleden wordt in overweging gegeven de inspraakreactie te betrekken bij de 
behandeling van agendapunt 5. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Stand van zaken betreffende het op afstand zetten van de afvalinzameling. 

Het college is voornemens de afvalinzameling per 1 januari 2009 over te dragen aan de HVC. 
De heer C. van Kruining van de afdeling Stadsbeheer licht de stand van zaken aan de hand 
van een presentatie toe. De vragen van de commissieleden worden beantwoord door 
wethouder Boskeljon en de gemeentesecretaris. Toegezegd is dat de ‘handouts’ van de 
presentatie worden toegezonden. 

 
5. Parkeervisie Den Helder. 

De wethouders Boskeljon en Fritzsche geven aan dat zij, bij afwezigheid van de 
portefeuillehouder en diens vervanger, vragen van technische aard beantwoorden en dat zij 
de overige vragen meenemen naar het college. Gelet op de doelstelling van dit agendapunt, 
namelijk informatieoverdracht en gedachtenwisseling met het college over de parkeervisie, 
acht een meerderheid van de commmissie een behandeling van de parkeervisie zonder 
inhoudelijke inbreng van de zijde van het college niet zinvol. Op aangeven van de voorzitter 
besluit de commissie in meerderheid de behandeling van de parkeervisie op te schorten en de 
verdere behandeling voor te leggen aan de agendacommissie. 
 

6. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 1 september 2008. 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 
7. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de openbare vergadering. 
 
 


