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Verzoek tot plaatsing van een voorstel op de agenda van de
raadsvergadering, betreffende locatiebesluit stadskantoor

Datum:

Onderwerp:

Geachte voorzitter,

Hierbij dien ik bij u een verzoek in tot het plaatsen van een voorstel op de agenda van de
raadsvergadering, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008.
Het voorstel betreft een raadsbesluit over de locatie van het Helderse stadskantoor.
Toelichting op het voorstel

Onder verwijzing naar de gemeentelijke Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 doen
wij als initiatiefgerechtigde inwoners van Den Helder het voorstel aan de gemeenteraad om
een besluit te nemen over de locatie van het Helderse stadskantoor. Uw besluit van
25 februari 2019 tot permanente realisatie van een stadhuis op Willemsoord 66 en 72 is door
het college bestuursrechtelijk geherkwalificeerd als de beschikbaarstelling van een
investeringskrediet. Dit kennelijk om bezwaar en beroep door belanghebbenden tegen dat
besluit onmogelijk te maken, hetgeen onzes inziens getuigt van een fundamenteel
ondemocratische houding.
Wij constateren dat het college sinds 25 februari 2019 verschillende uitvoerende handelingen
heeft (laten) verricht(en) in het kader van de realisatie van een stadskantoor op Willemsoord.
Het betreft onder meer de vaststelling van een programma van eisen, selectie van twee
architectenbureaus om met een ontwerp te komen, benoeming van Zeestad CV/BV tot
projectontwikkelaar, uitgave van een stadshuiskrant met een concrete tijdsplanning en
recentelijk het verrichten van bodemonderzoek (sonderingen) op Willemsoord 66 en 72. De
ondertekenaars van dit burgerinitiatiefvoorstel menen dat deze uitvoerende handelingen in
strijd zijn met artikel 124 lid 1 van de Grondwet: het college geeft immers uitvoering aan een
raadsbesluit waarvan het zelf heeft verklaard dat het niet is genomen. De beslissing over de
locatie van het stadskantoor is als autonome bevoegdheid van de gemeente echter
voorbehouden aan de raad.
Wij vragen de raad om alsnog een formeel besluit te nemen over de locatie van het Helderse
stadskantoor, zodat de totstandkoming van dat besluit volgens de gebruikelijke bestuurs
rechtelijke regels kan plaatsvinden.
Bijgevoegd een lijst met ruim 60 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen, als
bedoeld in de artikelen 2 en 5 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008.

Hoogachtend,

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Adres
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