
BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN 4 JUNI 2007  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Blank, opent de vergadering. Hij deelt mee dat vanaf 1 juni 2007 de vergoedingen voor de 
commissieleden, niet zijnde raadsleden, niet meer op declaratiebasis, maar op basis van de presentielijsten 
worden uitgekeerd.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Schmitz stelt voor agendapunt 5 van de agenda af te voeren. De commissie stemt hier niet mee in.  
De agenda is hiermee ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel voor een bestuursopdracht voor het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid 
 van een nieuw te bouwen stadhuis. 
Na overleg met de commissie wordt voor de raadsbehandeling van het voorstel een punt aan het besluit 
toegevoegd, inhoudende het college opdracht te geven voor het zomerreces van 2007 de mogelijkheden en 
beperkingen te onderzoeken van vestiging van delen van het bestuur en van het ambtelijk apparaat in het pand 
Kerkgracht 1, vooruitlopend op de haalbaarheidsstudie. 
Vanuit de fracties zijn diverse meningen naar voren gebracht: De fractie van D66 heeft zich uitgesproken voor 
het voorstel, maar wenst hiervoor niet € 100.000,-- beschikbaar te stellen. De fractie vindt het geen goede zaak 
als onderzoek naar de mogelijkheden van de Kerkgracht naar voren wordt geschoven. De fractie van het CDA is 
tegen een onderzoek door een extern bureau naar de haalbaarheid van een nieuw te bouwen stadhuis, maar 
kan zich vinden in een onderzoek naar de mogelijkheden van de Kerkgracht. De fractie van de Stadspartij Den 
Helder is tegen het voorstel. De fractie van de VVD is positief over zowel het voorliggende voorstel als een 
onderzoek naar de mogelijkheden van de Kerkgracht. De fractie van KiesKees.nl wil de eerder gedane uitspraak 
dat het stadhuis in het stadshart gevestigd moet worden bevestigd zien. Daarnaast wijst de fractie op de 
mogelijkheid van een huurconstructie. De fractie van de PvdA zegt op dit moment geen behoefte te hebben aan 
het onderzoek, mede in relatie tot de boxendiscussie. De fractie wil zich ook niet pinnen op de Kerkgracht.  
De fractie van PRINS-voor behoorlijk bestuur is tegen het voorstel wegens het gemis aan goede argumenten. 
De fractie van GroenLinks is tegen het haalbaarheidsonderzoek wegens de onderzoeken die hieromtrent in het 
verleden al zijn gedaan. De SP is tegen het voorstel, maar staat achter het onderzoek naar de mogelijkheden 
van de Kerkgracht.  
 
De commissie stelt voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 11 juni 2007. 
 
5. Onderzoek SGBO naar de nieuwbouw van de brandweerkazerne. 
De commissie onderschrijft in grote meerderheid (evenals het college) de conclusies en aanbevelingen van 
SGBO. Ook de commissie vindt het een ernstige zaak. In aanvulling op de raadsinformatiebrief zegt de 
burgemeester toe dat de schriftelijke rapportages over lopende projecten binnen een half jaar - al dan niet 
gefaseerd - aan de raad worden aangeboden. Met betrekking tot het vervolgtraject wordt besloten dat zodra de 
cijfers definitief zijn, het college komt met een eindvoorstel rond de dekking van het tekort. Op basis van dit 
voorstel kan de discussie verder worden gevoerd. Dit voorstel zal vlak na het zomerreces worden aangeboden. 
Tevens moet dan de rol van de raad in het kader van de bestuurlijke verantwoordelijkheid aan de orde komen. 
  
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 21 mei 2007.  
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Actiepuntenlijst. 
De punten 4 tot en met 8 worden van de actiepuntenlijst geschrapt. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


