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Publiekssamenvatting:
Op 13 oktober 2020 heeft de gemeente een burgerinitiatief van de heer P.A. Schaap ontvangen waarmee 
de raad wordt verzocht een besluit te nemen over de locatie van het stadskantoor. Het verzoek is door 60 
personen ondersteund met een handtekening. De voorzitter stelt de raad thans voor het burgerinitiatief 
geldig te verklaren en het college van burgemeester en wethouders uit te nodigen binnen zes weken een 
advies aan de raad uit te brengen. Eerst nadat het college een preadvies heeft uitgebracht, wordt het 
initiatief geagendeerd voor een inhoudelijke behandeling in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer 
en de gemeenteraad. De agendacommissie van de raad wordt verzocht het onderwerp in januari 2021 te 
agenderen. 

Geadviseerd besluit
1. het burgerinitiatief van de heer P.A. Schaap betreffende het nemen van een locatiebesluit voor het 
stadskantoor geldig te verklaren
2. het verzoek tot agendering van het burgerinitiatief toe te wijzen
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen binnen zes weken een preadvies te geven 
over een door de raad te nemen besluit.
4. de agendacommissie te verzoeken het burgerinitiatief met het preadvies van het college ter advisering 
te agenderen voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer in januari 2021.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Op 13 oktober 2020 is een brief van de heer P.A. Schaap ontvangen inhoudende een burgerinitiatief 
tot het nemen van een locatiebesluit voor het stadskantoor.

Het verzoek wordt door meer dan 25 initiatiefgerechtigden ondersteund.

Op grond van artikel 2 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008, dient de raad het initiatief 
op de agenda te plaatsen en een uitspraak te doen over de geldigheid van het verzoek. Ongeldig is 
een verzoek dat een onderwerp als genoemd in artikel 4 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 
2008 bevat. In artikel 4 is onder meer het vraagstuk over de bevoegdheid opgenomen: is de raad of 
het college van burgemeester en wethouders het bevoegde orgaan een besluit te nemen.

Als de raad het verzoek geldig verklaart en instemt met agendering van het onderwerp, dan volgt een 
inhoudelijke behandeling van het burgerinitiatief op een nader te bepalen moment eerst nadat het 
college van burgemeester en wethouders binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld 
een preadvies te geven.

Doelen en resultaten
Initiatiefnemer beoogt met het initiatief dat de raad een formeel besluit neemt over de locatie van het 
Helderse stadskantoor. Met het voorliggende besluit geeft de gemeenteraad aan op welke wijze het 
verzoek wordt behandeld.

Kaders en omstandigheden
In de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 zijn procedure afspraken met betrekking tot 
burgerinitiatieven vastgelegd.

Argumenten en alternatieven
Op grond van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 dient de raad eerst een uitspraak te 
doen over de geldigheid van het burgerinitiatief. In artikel 2, lid 2 van deze verordening is bepaald dat 
een verzoek ongeldig is als dat

a. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat;

b. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5;

c. niet door tenminste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund.

De initiatiefnemer is initiatiefgerechtigd, het verzoek is duidelijk omschreven en het initiatief is door 
meer dan 25 personen met een handtekening ondersteund. Daarmee is voldaan aan het gestelde in 
de artikelen 2 onder c. en 5 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008. 

In artikel 4, lid 1 zijn de onderwerpen opgenomen waarop een burgerinitiatief geen betrekking kan 
hebben. Ik heb geconstateerd dat er in ieder geval geen sprake is van onderwerpen als bedoeld in 
artikel 4, lid 1 a t/m e. 

Gelet op het verzoek aan de gemeenteraad een besluit te nemen over de locatie van het stadskantoor 
 stel ik uw raad voor het burgerinitiatief geldig te verklaren en in stemmen met agendering. Zoals te 
doen gebruikelijk bij burgerinitiatieven wordt het college van burgemeester en wethouders dan 
uitgenodigd binnen een redelijke termijn een preadvies uit te brengen. Ik stel voor hiervoor een 
periode van 6 weken aan te houden. Het burgerinitiatief kan dan gezamenlijk met het preadvies van 
het college van burgemeester en wethouders worden geagendeerd voor een inhoudelijke behandeling 
in de commissie en de raad in januari 2021.

Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel is van procedurele aard en bevat geen elementen van bestuurlijke vernieuwing.
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Het voorliggende besluit is niet referendabel op grond van artikel 2 onder c van de 
Referendumverordening 2012 van de gemeente Den Helder omdat het een procedurebesluit betreft.

Duurzaamheid
Dit voorstel is van procedurele aard en bevat geen elementen van duurzaamheid.

Financiële consequenties
Uit het voorliggende besluit vloeien geen budgettaire consequenties voort.

Uitvoering en planning
Als uw raad instemt met het voorgestelde besluit, dan wordt het college van burgemeester en 
wethouders verzocht binnen zes weken een preadvies uit te brengen en volgt een inhoudelijke 
behandeling van het initiatief in de commissie en de raad van januari 2021.

Communicatie
Na uw besluitvorming wordt het initiatiefvoorstel wordt de initiatiefnemer in kennis gesteld van de 
vervolgstappen.

voorzitter
J.J. Nobel
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 2 november 2020

Besluit nummer 2020-060651

Onderwerp Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadskantoor

De raad van de gemeente Den Helder;

Gelezen het raadsvoorstel van de voorziiter van de gemeenteraad van 26 oktober,

besluit:

1. het burgerinitiatief van de heer P.A. Schaap betreffende het nemen van een locatiebesluit voor het 
stadskantoor geldig te verklaren

2. het verzoek tot agendering van het burgerinitiatief toe te wijzen

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen binnen zes weken een preadvies te 
geven over een door de raad te nemen besluit.

4. de agendacommissie te verzoeken het burgerinitiatief met het preadvies van het college ter 
advisering te agenderen voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer in januari 2021.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2020


