
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 14 september 2017 

Aan: Leden van de gemeenteraad 

Van: College van burgemeester en wethouders 

Onderwerp: Toelichting informatieavonden over renovatie stadhuis 

 

Geachte leden van de raad, 

De besluitvorming rond de renovatie van het stadhuis gaat een laatste periode in.  Het is daarom 

belangrijk elkaar goed te informeren, zodat u in oktober een afgewogen raadsbesluit kunt nemen. 

Vandaar dat wij u komende week  twee keer uitnodigen voor een informatieavond over dit onderwerp. 

Maandag 18 september willen wij u informeren over de huidige stand van zaken.  De ontwerpfase is 

afgerond en de aanbestedingsprocedure is voorbereid. U heeft als raad het kader meegegeven dat er 

gegund moet worden voor het eind van het jaar. Om dat te kunnen halen, is het noodzakelijk de 

aanbestedingsprocedure volgende week te starten. Dat is dus vóór u als raad een besluit heeft genomen 

over het investeringskrediet. Niet de gebruikelijke weg, maar het kan wel, door in de 

aanbestedingsprocedure ontbindende voorwaarden op te nemen.   

Voordat het college deze stap zet, leek het ons verstandig  deze keuze en de vraagstukken waar het 

college voor staat, mondeling toe te lichten.  Dat helpt u in oktober goed geïnformeerd een besluit te 

nemen, u kunt direct vragen stellen én u kunt ons eventueel nog iets meegeven richting de 

besluitvorming in het college de dag erna. 

Want dinsdag 19 september neemt het college het besluit over het raadsvoorstel Renovatie Stadhuis.  

Onderdeel van dit besluit is natuurlijk ook het Definitief ontwerp. Dit zal nog diezelfde dag aan het 

personeel worden gepresenteerd. 

Op woensdag 20 september presenteren wij samen met Coare dit Definitief ontwerp ook aan u. U heeft 

hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

Daarna bent u aan zet. Op 2 oktober behandelt u het raadsvoorstel in de Commissie Bestuur & Middelen. 

En op 16 oktober in de raad. Als alles volgens planning verloopt, kan dan eind van dit jaar tot gunning 

worden overgegaan.  

Wij hopen u maandag en woensdag te ontmoeten.  

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 

 


