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Nr. RV18.0085 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Scenario-
onderzoek stadhuis 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

 

 

Op 13 december 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het scenario-onderzoek stadhuis, het 

antwoord vindt u onder de vraag: 

 

 

 

1. Is onze informatie juist dat gebouw 66 en - wellicht - ook gebouw 72 op Willemsoord 

momenteel  aan een onderzoek worden onderworpen, om als definitieve locatie te dienen 

voor het nieuwe stadhuis? 
 

Gebouw 66 en gebouw 72 maken onderdeel uit van het scenario-onderzoek naar permanente 
vestiging van het stadhuis, zoals ook is toegelicht in raadsbrief RI18.0098. 

 

2. Is onze informatie juist dat er veel ambtelijke capaciteit en inhuurcapaciteit wordt ingezet  

 om een en ander door te rekenen? 
 
Voor het scenario-onderzoek is een budget beschikbaar gesteld van € 95.000,--, zoals vermeld in de 
2

e
 tussenrapportage van 2018. 

 

3. Is het u bekend dat deze variant de historische en maritieme waarden van het gebied ernstig  

 zal schaden? 

 
Een stadhuis op Willemsoord vraagt een zorgvuldige inpassing met respect voor de (directe) 
omgeving.  

 

4. Realiseert u zich dat naast alle andere nadelen ten opzichte van vestiging in het stadshart  

(locatie Halter Bellevue), de gemeente hierdoor 2,5 miljoen euro misloopt bij verkoop van 

het huidige bejaardenhuis aan de drs. F. Bijlweg? 

 
Voor elk van de scenario’s worden de financiële aspecten in beeld gebracht. Overigens betwist het 
college dat een bedrag van € 2,5 miljoen wordt misgelopen bij realisatie van het stadhuis op 
Willemsoord.  
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5. Wat zijn de vorderingen voor wat betreft de vestiging van een tijdelijke locatie van de 

 publieksfuncties in de kantoren of zalen van de schouwburg Kampanje? 
 
Beide varianten, een tijdelijke locatie én huur van zalen in de Kampanje, maken onderdeel uit van het 
scenario-onderzoek voor de tijdelijke vestiging van het stadhuis, zoals is toegelicht in raadsbrief 
RI18.0098. De scenario’s voor de tijdelijke en permanente situatie worden naar verwachting medio 
januari 2019 aan u toegezonden ter behandeling in de commissie Bestuur & Middelen van 4 februari 
2019. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 8 januari 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


