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MOTIE vreemd aan de orde v;
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svergadering:

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 5 o k t c bor 2015Į-
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constaterende dat:

-

er bij motie van de Stadspartij en andere fracties op 6 mei 2014 aan het college is opgedragen om
onderzoek te doen naar de kosten van het aanpassen/renoveren van het huidige gebouw zodanig dat
dit nog 5 a 10 jaar dienst kan blijven doen als stadhuis;
er na bijna anderhalf jaar nog geen resultaat van een dergelijk onderzoek aan de gemeenteraad is
aangeboden;
er geen aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat genoemde motie, althans bullet 6 daarvan,
binnen afzienbare tijd wordt uitgevoerd;
het voorgelegde coalitie akkoord niet in overeenstemming is met de door de raad aangenomen
motie van 6 mei 2014;

overwegende dat:
-

-

de ambtelijke organisatie recht heeft op een werkomgeving die voldoet aan de hedendaagse eisen;
langer uitstel van renovatie van het huidige gebouw de kosten daarvan zal opdrijven;
er geen reden of omstandigheid is die verder uitstel van de uitvoering van genoemde motie, althans
bullet 6 daarvan, rechtvaardigt;
continuïteit en betrouwbaarheid van bestuur ook zichtbaar moet zijn in de uitvoering van beleid;
voor de eventuele uitvoering van een aanpassing/renovatie van het huidige stadhuis middelen in de
begroting van 2016 ev beschikbaar moeten zijn;
een concreet plan derhalve onderdeel moet uitmaken van besluitvorming over de begroting 2016 ev;

draagt het college van burg emeester en wethouders op:
aan de gemeenteraad een plan van aanpak te presenteren met betrekking tot de in de motie van
6 mei 2014 bedoelde aanpassing/renovatie van het huidige gemeentehuis, met inbegrip van de resultaten
van het opgedragen kostenonderzoek, zodanig dat dit in de commissie Bestuur en Middelen op 28 oktober
2015 kan worden besproken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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