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Afhandeling aangenomen mode raadsvergadering 6 mei 2014 

Geacht college, 

Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van 6 juli 2014 is een motie van de Stadspartij Den 
Helder (M. nr. 20), ondersteund door andere facties, aangenomen. Deze motie treft u als bijlage bij deze 
brief aan. 

In de bovengenoemde motie wordt uw college opgedragen: 

• per direct alle activiteiten rond de geplande nieuwbouw van het stadhuis aan de stationslocatie met zo 
min mogelijk kosten te stoppen en geen verplichtingen meer aan te gaan in dit kader; 

• zo spoedig mogelijk te komen met een nieuw bestemmingsplan; 
• per omgaand een raadsvoorstel voor te bereiden waarbij het nieuwe bestemmingsplan Stationslocatie 

2014 zodanig wordt aangepast dat: 
de rooilijn van de huidige bebouwing niet verandert en er daardoor geen onnodige dure 
verplaatsing van de ondergrondse infrastructuur nodig is; 

• te komen met een plan tot de herinrichting van de stationslocatie in nauw overleg met de omwonenden 
waarbij het huidige postkantoor en het NS station behouden blijft; 

• voor 1 juli 2014 een compleet overzicht te geven van de uitgaven en de aangegane verplichtingen die 
tot nu toe zijn gedaan voor de nieuwbouw van het stadhuis ten laste van het voorbereidings- en 
uitvoeringskrediet; 

• Onderzoek te doen naar de kosten van het aanpassen/renoveren van het huidige gebouw, zodanig dat 
dit nog 5 a 10 jaar dienst kan blijven doen als stadhuis. 

Uw college wordt verzocht uitvoering te geven aan de bovengenoemde motie. Indien uw college 
voornemens is de motie geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, dan verzoek ik u de gemeenteraad 
hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen. 

Hoogachtend, 

Drs. F. Bijlweg 20 
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Motie vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 mei 2014, 

van oordeel zijnde dat: 

• het grootste deel van de Helderse burgers geen nieuw stadhuis wil; 
• het grootste deel van de Helderse burgers vindt dat het dan ook niet het 

moment is geld te steken in een nieuw stadhuis, 

kennis genomen hebbende dat: 

• de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid heeft gegeven 
over hoe de Helderse bevolking over een nieuw stadhuis denkt, 

draagt het college van burgemeester en wethouders opK 
per~ciïrëct allê'acftviteïtën rond de geplande nieuwbouw van het stadhuis aan 
de stationslocatie met zo min mogelijk kosten te stoppen en geen 
verplichtingen meer aan te gaan in dit kader; 
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• per omgaand een raadsvoorstel voor te bereiden waarbij het nieuwe 
bestemmingsplan Stationslocatie 2014 zodanig wordt aangepast dat: 
- de rooilijn van de huidige bebouwing niet verandert en er daardoor geen 

onnodige dure verplaatsing van de ondergrondse infrastructuur nodig is; 
• te komen met een plan tot de herinrichting van de stationslocatie in nauw 

overleg met de omwonenden waarbij het huidige postkantoor en het NS 
station behouden blijven; 

• voor 1 juli 2014 een compleet overzicht te geven van de uitgaven en de 
aangegane verplichtingen die tot nu toe zijn gedaan voor de nieuwbouw van 
het stadhuis ten laste van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet, 

• Onderzoek te doen naar de kosten van het aanpassen/renoveren van het 
huidige gebouw, zodanig dat dit nog 5 a 10 jaar dienst kan blijven doen als 
stadhuis 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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