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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 14 maart 2016; 

kennis genomen hebbende van: 
» de raadsinformatiebrief nr. RI16.0016 (2016) over leegstand in de binnenstad; 
* uitingen van leden van het college van burgemeester en wethouders in verschillende media omtrent 

voorgenomen maatregelen om leegstand in de binnenstad terug te dringen, 

constaterende dat: 
» het college stelt dat gezien de leegstand in de binnenstad "aanpakken noodzakelijk is"; 
» het college diverse maatregelen voorstelt die direct ingrijpen in het beleid dat eerder door de raad is 

goedgekeurd, zoals Visie op ontwikkeling/bestemmingsplan Willemsoord, Detailhandelsnota, beleid 
met betrekking tot handhaving, bestemmingsplan binnenstad etc; 

» het college de maatregelen richt op de binnenstad waardoor een onderscheid ontstaat in het beleid 
met betrekking tot andere detailhandelscentra in de gemeente; 

» het college voorafgaande aan en/of gelijktijdig met het uitbrengen van de genoemde 
raadsinformatiebrief de maatregelen communiceert via de media en daarin laat blijken de 
maatregelen voornamelijk te bespreken met ondernemersverenigingen, 

overwegende dat: 
» het binnen een stelsel van vertegenwoordigende democratie gebruikelijk is om voorafgaande aan 

besluitvorming het voornemen tot wijziging van beleid met de raad te bespreken; 
* het ongewenst is dat een verschillende beleidsbenadering ontstaat ten aanzien van verschillende 

detailhandelscentra in de gemeente; 
» wordt onderschreven dat maatregelen nodig zijn om leegstand van panden, bedoeld voor 

detailhandel, wordt teruggedrongen maar dat daarbij zorgvuldigheid moet worden betracht, 

draagt het college op: 
1. besluiten van het college, zoals gebruikelijk, in eerste instantie te communiceren met de 

raad via een besluitenlijst, toegelicht met raadsinformatiebrieven; 
2. indien een voorgenomen aanpak een wijziging van diverse onderdelen van beleid 

noodzakelijk maakt, dit per beleidsterrein met de raad te bespreken en de wijzigingen 
successievelijk ter besluitvorming aan de raad voor te leggen; 

3. bij het voornemen van maatregelen nadrukkelijk te voorkomen dat daarbij de indruk kan 
ontstaan dat ten aanzien van fundamenteel beleid onderscheid wordt gemaakt op basis van 
locatie in de gemeente. 
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