
Aandachtspunten raadsbrede commissievergadering van 11 oktober 2012 met uitloop op  
16 oktober 2012 (IR12.0306) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Koning, opent de vergadering. 
 
Hij deelt mee dat de raads- en commissieleden zich hedenavond voor het laatst kunnen aanmelden bij 
de griffie voor de regionale themalezing over het democratisch gehalte van samenwerkingsverbanden 
op donderdag 18 oktober 2012 op Texel. 
 
Verder wijst hij op de commissiebehandeling in relatie tot de nieuwe werkwijze. 
 
Wegens de omstandigheid dat het college van burgemeester en wethouders even voor aanvang van 
de vergadering een gewijzigd raadsvoorstel hebben verspreid, vraagt de voorzitter of behoefte bestaat 
aan een leespauze. Dit blijkt niet het geval te zijn.     
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw D. de Vries spreekt namens de bewoners van de Boerhaavestraat in over agendapunt 5, het 
voorstel met betrekking tot de nieuwbouw van het stadhuis. De voorzitter wijst ook op de brief die zij 
heeft gezonden naar de raads- en commissieleden.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Rijnten stelt, onder meer in verband met het late tijdstip van aanleveren van het gewijzigde 
voorstel voor om hedenavond slechts een termijn te behandelen van het voorstel en de vergadering 
vervolgens te schorsen en voort te zetten op dinsdag 16 oktober 2012. Op deze datum is thans nog 
de raadsvergadering gepland voor de behandeling van het voorliggende voorstel. Voor deze 
raadsvergadering dient dan een nieuwe datum te worden gevonden in week 44. 
Het ordevoorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij stemt tegen het voorstel. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot de uitvoering van de motie nieuwbouw stadhuis (nr. 13.3) 

van 9 juli 2012.  
De eerste termijn van het voorstel is behandeld. Vervolgens krijgt de inspreker de gelegenheid voor 
haar tweede termijn van inspreken. Zij maakt daarvan geen gebruik. 
 
De heer Reiff stelt voor het voorstel alsnog sneller te behandelen dan eerder afgesproken. Hij wil de 
tweede termijn van de commissie op dezelfde avond laten volgen door een raadsvergadering ter 
besluitvorming. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. Voor het voorstel is gestemd door de 
fracties van de VVD, het CDA en D66. 
 
De voorzitter deelt mee dat de agendacommissie wordt verzocht een nieuwe datum aan te wijzen voor 
de raadsvergadering in week 44 en schorst vervolgens de vergadering tot dinsdag 16 oktober, 
19.30 uur. 
 
De voorzitter heropent de vergadering op dinsdag 16 oktober 19.30 uur. Hij wijst op het feit dat de 
mediatraining voor de raad op 17 oktober 2012 niet doorgaat wegens een tekort aan deelnemers. 
Voor deze training wordt een nieuwe datum gezocht. 
Tevens verzoekt hij de raadsleden zich deze week op te geven bij de raadsgriffie voor de 
werkconferentie op Walcheren op 9 en 10 november 2012. 
 
De inspreker, mevrouw De Vries, krijgt op haar verzoek van de commissie alsnog de ruimte voor een 
tweede termijn van inspreken.  
 



Na de afronding van de tweede termijn volgt de advisering van de commissie: 
  
De commissie adviseert in meerderheid het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de 
eerstkomende raadsvergadering. 
Als debatpunten zijn de volgende zaken naar voren gebracht (met bij een aantal hiervan 
aangekondigde amendementen): 
ChristenUnie:   de punten 1 (herbevestigen locatie Stationsplein), 4 (onzekerheid over 

realiseren totale eisenpakket), 5 (aantal parkeerplaatsen), 6 (eigen 
financiering), 10 (wijze betrekken bewoners) en 13 (verwerking financiële 
consequenties in de meerjarenbegroting) van het besluit; 

D66:    de risicoparagraaf; 
VVD:    de punten 8 (uitvoering van de aanbesteding) en 10 van het besluit; 
Trots:    het parkeren; 
Behoorlijk Bestuur:  de punten 1, 4, 5 en 6 van het besluit; 
Vrije Socialisten:  het slopen van het stationsgebouw, eventueel een motie van treurnis en de 

punten 1, 4, 5 en 6 van het besluit; 
GroenLinks:  het parkeren; 
PvdA: naast eerder genoemde zaken ook de punten 3 (handhaven programma van 

eisen) en 7 (aanbestedingsaanpak OBO) van het besluit. 
De fractie van het CDA heeft geen debatpunten. De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft vóór 
het inventariseren van de debatpunten de vergadering verlaten. 
   
De voorzitter verzoekt de fracties de amendementen waar mogelijk samen te voegen ten behoeve van 
een overzichtelijk verloop van de raadsvergadering.  
 
5. Sluiting. 
De voorzitter deelt mee dat de agendacommissie heeft bepaald dat de raadsvergadering over dit 
voorstel zal plaatsvinden op maandag 29 oktober 2012. De eerder op die geplande raadsbrede 
commissievergadering is verplaatst naar dinsdag 30 oktober 2012. Vervolgens sluit hij de vergadering. 
 
  
 
 
 
 


