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1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer C.M. Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 

3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie organisatie en activiteiten KIMO. 

De heer B. Veerman van het KIMO geeft een presentatie over de organisatie en de activiteiten die 
de organisatie tot uitvoering brengt. Hoofddoelstelling van het KIMO is de zeeën in goede conditie 
doorgeven aan toekomstige generaties. 
Het jaarverslag 2014 alsmede een aantal nieuwsbrieven van het KIMO zijn ter vergadering 
uitgereikt. De presentatie wordt digitaal verspreid.  

 
5. Verkenning van de hoofdlijnen voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder. 

Wethouder Van Dongen en de heer W. Stam van de afdeling Ruimte en Economie hebben een 
korte toelichting gegeven op de hoofdlijnen van beleid.  
De commissie heeft de voorkeur uitgesproken voor het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid 
door de raad in de vorm van een compact visiedocument. Vervolgens worden er vóór het 
zomerreces van 2016 twee duurzaamheidcafé’s georganiseerd. Mede aan de hand van een 
evaluatie wordt een nader voorstel aan de raad voorgelegd. 
Vanuit de commissie is aangedrongen op het betrekken van de raadswerkgroep Duurzaamheid bij 
de verdere voorbereidingen.  
De commissie zou graag zien dat het format voor raadsvoorstellen wordt uitgebreid met een kopje 
‘duurzaamheid’ zodat permanente aandacht voor dit aspect wordt ingebed in het bestaande 
instrumentarium. 

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


