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Oproep voor de gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente Den Helder op 
woensdag 20 juni 2012 om 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  A.A.J. Jellema 
Commissiegriffier:  M. Versteeg 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen.  
 
002 Vaststelling agenda. IR12.0221 
 
Ter advisering 
 
003 Voorstel tot wijziging van het ambitiedocument nieuwbouw stadhuis en het al 

dan niet kenbaar maken van wensen of bedenkingen over het voornemen 
de aanbestedingsprocedure op basis van het DBFMO te starten. 
 
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de kaders en condities die 
noodzakelijk zijn om de aanbesteding nieuwbouw stadhuis op basis van 
DBFMO te kunnen starten. De aanpassing van de kaders heeft betrekking 
op de integratie van de stationsvoorzieningen en de realisatie van 220 
parkeerplaatsen.  
Het DBFMO-contract omvat het ontwerpen, bouwen, inrichten, leveren van 
facilitaire diensten, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van 
een nieuw stadhuis voor de contractperiode van 30 jaar.  
Het betreft een voortzetting van de beraadslagingen over dit onderwerp in 
de gecombineerde commissievergadering van 7 juni 2012. Om die reden 
wordt direct begonnen met de tweede termijn. 
De commissies dienen de raad hierover te adviseren. 

RVO12.0205 

 
004 Spreekrecht burgers ten aanzien van agendapunt 5.  
 
De voorzitter heeft de vergadering geschorst na agendapunt 4. De agendacommissie heeft besloten 
deze voort te zetten op 27 juni 2012 om 19:30 uur. Om die reden vangt de vergadering aan bij 
agendapunt 5. 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Stationslocatie 

2012, waarin de stedenbouwkundige uitgangspunten en beeldkwaliteitseisen 
voor de stationslocatie staan beschreven. 
 
Voor de herontwikkeling van de stationslocatie is op basis van de ambities 
en uitgangspunten van het Uitwerkingsplan een stedenbouwkundig plan 
opgesteld. De raad wordt voorgesteld het stedenbouwkundig plan, inclusief 
het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen. 
De commissies dienen de raad hierover te adviseren. 

RVO12.0201 

 
006 Besluitenlijst gecombineerde commissievergadering van 7 juni 2012. IR12.0220 
 
006 Sluiting.  
 


