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Raadsvergadering d.d.  : 16 oktober 2017 

 

Besluit nummer   : RB17.0056 

 

Onderwerp   : Renovatie stadhuis 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0069 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 19 september 2017; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op  

2 oktober 2017; 

 

besluit: 

 

1.  het definitief ontwerp (ID17.03647) vast te stellen; 

2.  een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 8,15 miljoen1
 (excl. BTW), als volgt opgebouwd: 

 -  Realisatie stadhuis op basis van PVE € 7,3 miljoen 

 - Aanvullende eisen t.o.v. het PVE € 0,4 miljoen1
 

 - Aanvullende wensen t.o.v. het PVE € 0,25 miljoen1
 

 -  Tijdelijke huisvesting € 0,85 miljoen; 

3. een investeringskrediet van 0,50 miljoen excl. BTW beschikbaar te stellen voor de sloop van het 

 resterende gedeelte van de Drs. F. Bijlweg 20;
2
 

3.  een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,4 miljoen (excl. BTW) voor aanvullende  eisen 

ten opzichte van het programma van eisen voor 30 extra werkplekken;
1
 

4. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,2 miljoen3
 (excl. BTW) voor aanvullende 

 wensen ten opzichte van het programma van eisen voor een crisisruimte en extra 

 vergaderruimte;
1
 

5.  een krediet van € 0,65 miljoen (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor het treffen van maatregelen  voor de 

bewoners van appartementencomplex Zuyderhorn; 

6.  een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 2,2 miljoen2
 (excl. BTW) voor niet-gebouw 

 gebonden kosten;
1
 

7. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,8 miljoen (excl. BTW) inclusief de 
 bouwkundige kosten als investering voor de klimaatplafonds;

2
 

8. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 73.000 (excl. BTW) voor het verwijderen van de 

balkons aan de buitenzijde van het gebouw;
3
 

9.   de bijbehorende begrotingswijziging (BGW17.0012) vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 16 oktober 2017. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  

                                                      
1
 Amendement A10.3 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, e.a. 

2
 Amendement A10.1 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, e.a. 

3
 Amendement A10.2 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, e.a. 


