
Helder 

Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 16 mei 2011 

Besluit nummer : RB11.0088 

Onderwerp : Nota "Afstoten gemeentelijke vastgoed (2011-2014)" 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0107 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 26 april 2011; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer; 

besluit: 

*) de nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed (2011-2014)" gewijzigd vast te stellen en wel door in de bijlage 
bij de nota onder de kop "te behouden vastgoed" bunkers op te nemen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 16 mei 2011. 

voorzitter 
Koen Schuiling 

griffier 
N mr. drs. M. Huisman 

*) zie amendement 21.1 van de fractie van Christenunie 

Raadsbesluit^^"— Pagina 1 van 1 



AMENDEMENT nr.: 2L I 

C H R I S T E N U N I E 

datum raadsvergadering: 

aangenomen*verworpen / ingetrokken 

A M E N D E M E N T bij agendapunt 21, voorstel tot het vaststellen van de nota Afstoten 
gemeentelijk vastgoed 2011-2014 

Den Helder, 16 mei 2011 

De fractie van de ChristenUnie stelt voor om de nota gewijzigd vast te stellen en wel door in 
f~6e bijlage bij de nota onder de kop "te behouden vastgoed" lil hot militnirr nrfflnnrilop te 

nemen. "i^-nUcrf 

Toelichting 
Op dit moment ontbreekt in de nota een inventarisatie van het militaire erfgoed, waaronder 
bunkers in Julianadorp enz. 
Als de inventarisatie heeft plaats gevonden kan overwogen worden om dit militaire erfgoed 
over te dragen aan de Stichting Stelling 



Stadspartij Den Helder ^2 

Motie 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

imiCTroKKcn ! aunuehouden 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 16 mei 2011 

Overweaende dat 

met de verkoop van onroerend goed van de gemeente Den Helder het om vele 
miljoenen Euro's gaat. 

de gemeenteraad een controlerende functie heeft en die naar behoren moet kunnen 
Ui tvoeren 

De gemeenteraad vroegen in de gesloten leeskamer inzicht had over de aankopen 
van de gemeente 

Draagt het college op de aan- en verkoopprijs van elk pand afzonderlijk en wie 
jTdle koper is aan de gemeenteraad)in de gcolotan loockamor bokond to twakenj . 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder, 

Pieter Bakker J?eter R. Reenders, Paul Koopman 
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