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¥        IR16.0108 

 
 
Beknopt verslag van de vergadering van de commissie Renovatie stadhuis 2016 van de gemeente  
Den Helder van vrijdag 15 juli 2016. 
 
 
Aanwezig: 
- mevrouw T. Biersteker-Giljou en de heren G. Assorgia, A. Pruiksma, D.S. Salverda en  
 M.C. Wouters, leden;  
- de heren F.V.A. Hoogervorst en R. de Jonge, raadsgriffie; 
- de heer P.J.R. Kos, wethouder; 
- mevrouw H. Kaag-van der Boon, ambtelijke ondersteuning. 
 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De heer Wouters opent de vergadering. Hij deelt mee dat de commissie eerder een werkoverleg heeft 
gehad, waarin een aantal afspraken zijn gemaakt. In dit overleg is afgesproken dat hij de voorzitter van 
de commissie zal worden en dat mevrouw Biersteker de verslaglegging van de werkoverleggen voor haar 
rekening zal nemen. De verslaglegging van de vergaderingen van de commissie worden door de griffie 
verzorgd. 
De heer Wouters meldt dat brieven zijn ontvangen van de benoemde commissieleden Kostelijk en  
Van Deutekom, waarin zij aangeven geen zitting in de commissie te nemen. De commissie zal als gevolg 
hiervan uit 5 leden bestaan.  
 
2. Benoemen voorzitter van commissie. 
De commissie benoemt de heer Wouters tot haar voorzitter. 
 
3. Taken commissie en planning werkzaamheden. 
De voorzitter geeft in het kort de context weer van het ontstaan en de werkzaamheden van de 
commissie. Deze vindt zijn basis in de ontevredenheid van de raad over de voortgang van de 
vernieuwing van het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg en de rol van het college van burgemeester en 
wethouders daarin. De commissie respecteert de bevoegdheden van de raad en het college, en kan niet 
treden in deze bevoegdheden. De planning dient te voorzien in een plan van aanpak op hoofdlijnen en 
een aanpassing van het programma van eisen vóór 1 augustus 2016. Als blijkt dat de medewerking van 
het college niet conform de verwachting is, dan zal de commissie dat rapporteren aan de raad. Hierbij 
wordt geen rekening gehouden met het zomerreces, en desgewenst een extra raadsvergadering belegd.  
 
Ter bespreking 
 
4. Concept-Plan op hoofdlijnen. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een “projectopdracht plan op hoofdlijnen renovatie 
stadhuis” ingebracht. De commissie heeft hiervan kennis genomen. Naar aanleiding van de 
projectopdracht merkt de voorzitter op dat de commissie geen behoefte heeft aan 3 sessies en dat de 
tijdsplanning ontbreekt in de opdracht. Hij zegt dat in de komende 2 weken het plan van aanpak op 
hoofdlijnen en een aanpassing van het programma van eisen gereed moeten zijn. Hiervoor heeft hij een 
tijdschema ontwikkeld in een tweetal documenten. De documenten zijn ter vergadering uitgereikt. In deze 
documenten wordt voorzien in een aanvang van de verbouwing vanaf de zomer van 2017, ruim voor de 
gemeenteraadsverkiezing.  
Wethouder Kos zegt dat hij namens het college aanwezig is in de vergaderingen van de commissie en 
dat hij als gevolg hiervan zaken eerst met het college dient te bespreken voordat hij kan reageren.  
De commissie begrijpt dit, maar stelt in dit verband wel dat het college dan extra in vergadering bijeen 
moet komen omdat wegens de tijdsdruk niet altijd op de vaste dinsdag kan worden gewacht.  
De commissie wenst de reactie van het college aanstaande maandag 18 juli 2016 te vernemen. Hiertoe 
schrijft de commissie een volgende vergadering uit op deze datum, aanvang 20.15 uur. 
De voorzitter reageert namens de commissie ook op het door het college beschikbaar gestelde 
asbestbeheersplan en constateert dat de situatie wat dit betreft beheersbaar is. Desgevraagd deelt 
wethouder Kos naar aanleiding van een brief van de Ondernemingsraad mee dat er geen situaties zijn 
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die strijdig zijn met de Arbo-regelgeving. Wel is een risico-inventarisatie opgesteld. De gedeelten hiervan 
die betrekking hebben op de huisvesting worden voor de volgende vergadering van de commissie 
beschikbaar gesteld.  

 
5. Bekostiging externe ondersteuning ten behoeve van de commissie. 
De wethouder zegt dat hij positief staat ten opzichte van de gevraagde bekostiging van de externe 
ondersteuning, maar dat hij hierover pas echt wat kan zeggen als hiertoe een plan wordt ingediend.  
De commissie zegt toe voor de komende vergadering een opzet in te dienen.  
 
6. Volgende vergaderingen. 
De volgende vergadering is op maandag 18 juli 2016, aanvang 20.15 uur. 
 
7. Rondvraag. 
Wethouder Kos vraagt aan de commissie hoe de organisatie dient te worden betrokken in het proces. 
De voorzitter antwoordt dat de commissie openstaat voor contact met de Ondernemingsraad, maar laat 
de vorm waarin dit zou moeten gebeuren - gelet op de bevoegdheden - over aan het college van 
burgemeester en wethouders. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


