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Datum: 4 april 2019 
Bijlagen: - 
Betreft: Bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 25 februari 2019, nummer RB 19.0004. ;( 

Geacht college, 

In zijn vergadering van 25 februari 2019 heeft de gemeenteraad onder nummer RB 19.0004 besloten tot een 
'Scenario-onderzoek stadhuis Den Helder' en daarvoor onder meer een investeringskrediet beschikbaar te 
stellen van afgerond 15,8 miljoen euro voor de permanente realisatie van een stadhuis voor de backoffice, 
frontoffice en het bestuursdomein op Willemsoord 66 en 72 (scenario 3 - permanent). 

In het artikel 'Groen licht voor stadhuis Willemsoord' op de gemeentelijke voorlichtingspagina in weekblad 
Den Helder op Zondag van 3 maart 2019 geeft u er evenwel blijk van, dat de raad op 25 februari 2019 heeft 
besloten om het stadhuis van Den Helder permanent te vestigen in de gebouwen 66 en 72 op de voormalige 
Rijkswerf Willemsoord. Dit komt overeen met wat wij de raad op 25 februari 2019 met onze inspreeknotitie al 
voorhielden. Namelijk, dat met het tijdens ons inspreken nog voorliggende ontwerp-raadsbesluit met nummer 
RB 19.0004 niet alleen de raad, maar ook de belanghebbende burgers van Den Helder een rad voor ogen 
werd gedraaid in de vorm van het misleidende onderwerp van dit ontwerp-raadsbesluit. Met dit onderwerp 
wordt gesuggereerd, als zou met dit besluit het startsein worden gegeven van het 'Scenario-onderzoek 
stadhuis Den Helder'. In werkelijkheid waren die scenario-onderzoeken voorafgaande aan de 
raadsvergadering van 25 februari 2019 reeds uitgevoerd en is toen uit die uitgevoerde scenario-onderzoeken 
gekozen voor scenario 3: 'Permanente vestiging van het stadhuis op Willemsoord in de gebouwen 66 en 72'. 
Met uw stelling 'Groen licht voor stadhuis Willemsoord' op de gemeentelijke voorlichtingspagina in weekblad 
Den Helder op Zondag van 3 maart 2019 heeft u deze werkelijke gang van zaken alleen maar bevestigd. 
Met deze bevestiging heeft u het raadsbesluit van 25 februari 2019, nummer RB 19.0004, onzes inziens 
publiekelijk verklaard tot een voor beroep vatbaar besluit. 

Het vorenstaande is voor ons daarom reden om bij deze bezwaar te maken tegen het raadsbesluit van 
25 februari 2019, nummer RB 19.0004, met de volgende motivering: 

1. Met het vermelden van het onderwerp 'Scenario-onderzoek stadhuis Den Helder' op het 
aanvankelijke ontwerp-raadsbesluit nummer RB 19.0004, heeft uw college op 25 februari 2019 
zowel de raad als - in uw voorafgaande publiekelijke bekendmakingen - belanghebbende burgers 
van Den Helder feitelijk misleid, door de indruk te wekken als zou met dit raadsbesluit het startsein 
worden gegeven tot het instellen van een scenario-onderzoek. 

2. Met het vestigen van het stadhuis op Willemsoord wordt voorbijgegaan aan de wens van de burgers 
van Den Helder om het stadhuis op een centraal in deze gemeente gelegen locatie te vestigen. 
De genoemde locatie voor het stadhuis op Willemsoord is daarentegen verre van centraal gelegen, 
in het bijzonder voor de bewoners van Julianadorp. 

3. Wij kunnen aantonen en zullen dit bij de behandeling van ons bezwaarschrift dan ook doen, dat met 
het op Willemsoord vestigen van het stadhuis vele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld onnodig 
worden uitgegeven. In deze gemeente zijn namelijk meerdere geschikte en vooral centraler gelegen 
panden voor het daarin vestigen van de gemeentelijke organisatie voorhanden tegen aanzienlijk 
lagere kosten. 
Wij merken het vestigen van het stadhuis op Willemsoord daarom aan als het verbrassen van 
gemeenschapsgelden. 

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie, 
namens de bovengenoemde burgerinitiatiefgroep, 

Stuknummer: Al19.00898 
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Den Helder, 19 april 2019. 

De Commissie Bezwaarschriften Algemene Kamer, 

t.a.v. Mevrouw Mr. A Holtjer. 

Drs. F. Bijlweg 20. 

1784 MC Den Helder. 

Stuknummer: Al19.01036 

11111111111111 111111111 
Kenmerk: 1.19.077 .001 / Al 19.00898. 

Geachte mevrouw Holtjer, 

Naar aanleiding van uw schrijven dd. 12 april jl. deel ik u mede dat het 
ingediende bezwaarschrift dient te worden beschouwd als een bezwaarschrift 
van de prive-persoon  

Ik verzoek u dan ook dit bezwaarschrift als zodanig verder te behandelen. 

Overigens zij opgemerkt dat u ongetwijfeld zult begrijpen dat vele personen 
- gewoon als betrokken burgers - de verdere behandeling van de ingediende 
bezwaarschriften met belangstelling zullen volgen. 

Met vriendelijke groet, 
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