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De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de programmabegroting 2023 (coalitieakkoord);

constaterende dat:

! de gemeente in eerder stadium aangegeven heeft dat de tribune gesloopt moet worden;
• de tribune ernstig te lijden heeft gehad aan achterstallig onderhoud en de brand;
• met de sloop van de tribune ook de benodigde ruimtes daaronder zullen wegvallen.

van mening zijnde dat:

• de tribune naast af en toe een schilderbeurt, ernstig achterstallig onderhoud had;
• de brand het proces ernstig versneld heeft;
• daardoor de ruimte en tribune niet langer te behouden zijn;
• FC Den Helder hierin niets te verwijten valt;
• de vereniging nu met een voldongen feit wordt geconfronteerd;
• de vereniging qua ruimte voldoende gecompenseerd dient te worden, om te kunnen blijven

voldoen aan de hiervoor gestelde eisen;

• De vereniging naast het sportieve ook een sociaal maatschappelijke taak vervuld;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. het overleg met de FC Den Helder aan te gaan zoekende naar een oplossing voor de ontstane
problemen met de accommodatie;

2. een uiterste inspanning te doen om overeenstemming te bereiken met FC Den Helder over een plan
van aanpak waarin voldoende recht wordt gedaan aan de wensen van de vereniging en van beide
partijen hierin;

3. de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 een plan van aanpak aan te bieden;
4. de financiële consequenties van het plan van aanpak te betrekken bij de kadernota 2024-2027.

Namens de fracties:

Behoorlijk Bestuur v DH&J, Stadspartij DH,

H. van Dongen

CDA, D66, Beter voor Den helder,


