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Nr. RI16.0070 (2016) 
 
Betreft: motie 16 dd. 13 juni 2016 over verbouw stadhuis 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Met motie nr. 16, aangenomen in uw vergadering van 13 juni 2016, heeft u ons opgedragen: 
 

1. uiterlijk 1 augustus 2016 een plan op hoofdlijnen met betrekking tot renovatie van het huidige 
stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg aan de raad ter vaststelling aan te bieden, met inbegrip van:  een aanpassing van het Programma van Eisen waarmee  recht wordt gedaan aan de huidige regionale ontwikkelingen met betrekking tot 

uitvoerende diensten en gemeenschappelijke regelingen;  nadruk wordt gelegd op de duurzaamheid bij de planeisen;  de afdeling Sociaal Domein in het stadhuis wordt gehuisvest;  het benodigde uitvoeringskrediet niet hoger zal zijn dan € 9 mln.  een projectplanning, zodat er medio 2017 een daadwerkelijke start kan worden gemaakt 
met de renovatie; 

2. een nader door de raad in de raadsvergadering van 11 juli 2016 te benoemen commissie van 
7 raadsleden direct te betrekken bij het opstellen van het plan en de nadere uitwerking 
daarvan teneinde de controle op voortgang en inhoud mogelijk te maken en verdere vertraging 
te voorkomen. 

 
 
Op grond van de analyses van de beide bureaus, AT Osborne en ICS Consultants, is het onze 
overtuiging dat renovatie van het huidige stadhuis, met het gegeven budget, betekent dat u veel 
concessies aan het programma van eisen moet doen. Dit temeer omdat het uitvoeringskrediet deels 
gebruikt zal moeten worden voor voorzorgsmaatregelen, omdat:  u, medewerkers van de gemeentelijke organisatie, aanwonenden en de dienstverlening aan de 

inwoners niet of nauwelijks hinder mogen ondervinden van de renovatie;   u, medewerkers en bezoekers van de gemeente geen risico mogen lopen te worden 
blootgesteld aan asbest tijdens de renovatie.  

 
Daarmee is het een opgave om binnen de door u gestelde termijn en het gegeven uitvoeringskrediet 
tot een plan te komen dat voorziet in een adequate en op deze tijdgeest toegesneden huisvesting 
van onze organisatie in het huidige stadhuis. 
Wij zullen dit plan in nauw en frequent overleg met de door u te benoemen commissie uit uw raad 
voorbereiden en daartoe op korte termijn een stappenplan aan u voorleggen. Daarbij is het van 
belang dat u rol en taak van uw commissie beschrijft, waarbij wij ons voorstellen dat de commissie 
voor ons als klankbord fungeert.  
 
Den Helder, 23 juni 2016. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
  


