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Geacht college, 

Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van 16 oktober 2017 is een motie aangenomen. Deze 
motie treft u als bijlage bij deze brief aan. 

In de motie van de fractie van de PvdA, samen ingediend met andere partijen (nr. M 10.1 ), wordt uw 
college opgedragen: 

te onderzoeken of er bedrijven of instellingen geïnteresseerd zijn tot koop of huren van het onbenutte 
deel van het stadhuis na de verbouwing; 
bij de geïnteresseerden te melden dat de uitstraling van de buitenkant van het gebouw aangepast 
wordt aan een in harmonie zijnde uitstraling met de rest van het pand; 
over de hierboven genoemde opdrachten uitslag te geven in het eerste kwartaal van 2018. 

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, 
de raadsg 'ffier van Den Helder, 

' ,. 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl telefoon 14 0223 
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Motie 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 oktober 2017, 

constaterende dat: 
bij verbouw van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg een deel van het gebouw 
onbenut blijft; 
het onbenutte deel van het stadhuis misschien voor hergebruik benut kan 
worden; 

van mening zijnde dat: 
het onbenutte deel van het stadhuis door verkoop of verhuur nog kan zorgen 
voor een financieel gunstige bijdrage; 

draag het college van burgemeester en wethouders op: 
- te onderzoeken of er bedrijven of instellingen geïnteresseerd zijn tot koop of 

huren van het onbenutte deel van het stadhuis na de verbouwing; 
bij de geïnteresseerden te melden dat de uitstraling van de buitenkant van het 
gebouw aangepast wordt aan een in harmonie zijnde uitstraling met de rest 
van het pand; 
over de hierboven genoemde opdrachten uitslag te geven in het eerste 
kwartaal van 2018. 
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