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Motie 3 Decern SeC 2&&-_ 
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 3 december 2012; 

overwegende dat: —"*-' — — — 
© de aanleg van een verbinding tussen de Van Foreestweg en de Langevliet, de zgn. verlengde Breewijd, al jaren 

een hoge prioriteit heeft bij alle politieke partijen; 
o het tot nu toe niet mogelijk was daarvoor voldoende financiële middelen vrij te maken; 

van mening zijnde dat: 
o het kruispunt Veul daardoor sterk wordt ontlast en verkeersveiliger wordt; 
o de verbinding tussen het centrum en Julianadorp door de verlengde Breewijd verbeterd wordt; 

constaterende dat: 
o de huisvestingskosten voor de huidige drie stadhuisgebouwen aan de Bijlweg op allerlei plekken in de 

begroting staan voor in totaal € 1,6 miljoen { zie bijlage 1); 
o er vanaf 01/01/2013 een extra bedrag gereserveerd is in de begroting van € 0,5 miljoen voor 

huisvestingskosten stadhuis, waarmee het totale budget op € 2,1 miljoen uitkomt; 
o in het raadsbesluit van 29 oktober 2012 ( zie bijlage 2)) bij punt 11a gesproken wordt over een in te boeken 

efficiencyvoordeel van één gebouw t.o.v. de huidige huisvesting door het hebben van 1 balie, 1 kantine, 1 
bewaking, enzovoorts; 

B in het raadsvoorstel van 16 november 2009 dit efficiencyvoordeel conservatief werd ingeschat op 0,2 
miljoen; 

o er geen relatie is van het efficiencyvoordeel met de aanbesteding; 
© ook als het stadhuis niet gerealiseerd zou worden, de begrotingsruimte van 0,5 miljoen vrijvalt; 
o een investering in de wegen van € 4.000.000,- leidt tot een jaarlast van € 202.094,- (afschrijvingsmethode 

annuïtair; afschrijvingsperiode 40 jaar conform de in 2011 vastgestelde Nota Afschrijvings- en rentebeleid; 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen in het eerste kwartaal van 2013 een voorstel tot het 
beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van de verlengde Breewijd aan de raad voor te leggen waarbij de 
jaarlijkse lasten worden gedekt door verlaging van de stelpost 'Huisvesting stadhuis' (programma Algemeen Bestuur 
en Middelen, product 943), e»~ c W r u c ^ t f - e^e^ku&d uJV eu-^ere. vu&<Mét^„ 

rente 4%); 

besluit: 

en gaat over tot de orde van de dag 
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