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aangehouden O ' 

V O O R B E H O O K U K B E S T U U R 

one 
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 22 april 2013; 

overwegende dat 

© de voorstellen in de startnotitie Noorderhaaks (verlengde Breewijd) niet in alle opzichten 
voldoen aan de door de raad geformuleerde wens in de motie, ter zake, van 3 december 2012; 

® het college in de startnotitie Noorderhaaks voorstelt te wachten met een beslissing tot de 
aanbesteding van een eventueel nieuw te bouwen stadhuis heeft plaatsgevonden; 

© het betrachten van zorgvuldigheid bij een groter project evident is maar dat dit, gelet op de 
benoemde dekking , in onderhavige geval niet de financiering als zodanig betreft; 

o de raad, bij herhaling, heeft besloten en bevestigd dat de jaarlasten van een eventueel nieuw te 
bouwen stadhuis niet meer mogen zijn dan euro 2,1 milj . , daarbij alles inbegrepen en dat 
mogelijke overschrijding zal leiden tot beëindiging van het project nieuwbouw stadhuis; 

® de raad in genoemde motie als dekking voor de aanleg van de verlengde Breewijd heeft 
aangegeven, de beschikbare gemaakte fondsen, die in een eerder voorstel aangaande een 
nieuw te bouwen stadhuis waren bestemd voor de financiering van het deel dat boven de euro 
2,1 mil j . op jaarbasis uit kwam; 

© deze dekking, die in feite het in 2016 beschikbare deel van het zogenaamde egalisatiefonds 
betreft, voldoende lijkt te zijn voor de aanleg van de verlengde Breewijd; 

van oordeel zijnde dat 

o de aanleg van de verlengde Breewijd onverminderd van groot belang is voor de 
verkeersveiligheid en de noodzakelijke verdere ontsluiting van het stadsdeel Julianadorp; 

o alleen argumenten, duidend op gewijzigde omstandigheden, door het college kunnen worden 
aangevoerd als reden voor heroverweging; 

s de benoemde financiële dekking voor de aanleg van de verlengde Breewijd, gegeven de 
gestelde kaders en gelet op bovenstaande, inmiddels geen enkele relatie heeft met de 
aanbesteding van de bouw van een eventueel nieuw stadhuis; 



draagt het college op 

de grootst mogelijke voortvarendheid te betrachten bij het voorbereiden en verder concretiseren 
van voorstellen ter realisatie en financiële dekking van de aanleg verlengde Breewijd, conform het 
gestelde in de motie van 3 december 2012 en daarbij geen enkel verband te leggen met de 
aanbestedingsprocedure, zowel in tijd als financieel, van een eventueel nieuw te bouwen stadhuis; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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