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Instellen commissie Renovatie stadhuis 2016

Gevraagd besluit:
1. tot het instellen van een commissie Renovatie stadhuis 2016, ex artikel 82 Gemeentewet, met de volgende
taken:
a) de commissie voert overleg met het college van burgemeester en wethouders over de voorbereiding en
uitvoering van de renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20;
b) de commissie bewaakt de uitgangspunten die zijn opgenomen in de op 13 juni 2016 aangenomen motie
over de renovatie van het stadhuis (M16.00024);
c) de commissie adviseert op voorstellen van het college van burgemeester en wethouders voor het
inzetten van derden;
d) de commissie kan ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders betreffende
de bewaking van de geformuleerde uitgangspunten en het inzetten van derden;
e) de commissie voert periodiek overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder(s) en andere
betrokkenen;
2.

de volgende zeven raadsleden te benoemen in de commissie Renovatie stadhuis 2016:
………………………
………………………
………………………

3.

dat de vergaderingen van de commissie Renovatie stadhuis 2016 besloten zijn, tenzij de commissie anders
beslist.

Publiekssamenvatting
Op 13 juni 2016 heeft de raad een motie aangenomen over renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg
20. Daarmee is besloten een door de raad in de raadsvergadering van 11 juli 2016 te benoemen commissie van
zeven raadsleden direct te betrekken bij het opstellen van het plan en de nadere uitwerking daarvan teneinde
de controle op de voortgang en inhoud mogelijk te maken en verdere vertraging te voorkomen.
Deze commissie bewaakt de geformuleerde uitgangspunten voor de renovatie en kan desgewenst actie
ondernemen naar het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De start van de renovatie
is medio 2017 voorzien.
Inleiding
Op 13 juni 2016 heeft uw raad een motie aangenomen over de renovatie van het stadhuis aan de
Drs. F. Bijlweg 20. Daarmee zijn een aantal uitgangspunten voor de renovatie vastgesteld en heeft uw raad
bepaald dat op 11 juli 2016 een commissie van zeven raadsleden wordt ingesteld die direct wordt betrokken bij
het opstellen van het plan en de nadere uitwerking daarvan teneinde de controle op de voortgang en inhoud
mogelijk te maken en verdere vertraging te voorkomen. Dit voorstel is een nadere uitwerking van de
aangenomen motie.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het beoogd maatschappelijk resultaat van het voorgestelde besluit is niet onderzocht. Het voorgestelde betreft
een nadere uitwerking van een eerder aangenomen motie.
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Kader
Gemeentewet: In artikel 82, eerste lid, is bepaald dat de raad commissies kan instellen die besluitvorming van
de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen.
Argumenten
Wij zijn van mening dat de opdracht aan de commissie, zoals die in de motie is verwoord, nadere uitwerking
behoeft. Daarom hebben wij ervoor gekozen een nadere invulling van de taken en bevoegdheden in dit voorstel
op te nemen.
Uw raad heeft aangegeven een strakke regie op tijd en inhoud te voeren bij de uitvoering van het project
renovatie stadhuis. Deze strakke regie krijgt onder andere invulling doordat de commissie, indien zij daar
aanleiding toe acht, adviezen kan geven aan het college van burgemeester en wethouders die binnen de
context van het project renovatie stadhuis en het mandaat van de commissie passen. Dit kan zowel naar
aanleiding van voorstellen van het college als op eigen initiatief van de commissie.
Navraag naar de intentie van de taken van de in te stellen commissie bij een vertegenwoordiging van de
initiatiefnemers van de motie heeft opgeleverd dat zij van mening zijn dat de adviezen aan het college van
burgemeester en wethouders over de geformuleerde uitgangspunten en het inzetten van derden (beslispunten
1c en 1d) een bindend karakter dienen te hebben. Het geven van bindende adviezen is echter is in strijd met de
dualistische verhoudingen, zoals die zijn verankerd in de Gemeentewet. Immers, het college is aan de raad (en
niet aan een commissie) verantwoording verschuldigd over door hem gevoerd bestuur.
Het college van burgemeester en wethouders is opgedragen een plan op hoofdlijnen met betrekking tot de
renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Het college
betrekt de commissie Renovatie stadhuis actief bij de keuzes die daarbij worden gemaakt. Het college betrekt
de commissie ook direct bij de nadere uitwerking van het plan.
Voor het project zijn de volgende uitgangspunten opgenomen in de motie van 13 juni 2016:
1. er wordt recht gedaan aan de huidige regionale ontwikkelingen met betrekking tot uitvoerende diensten en
gemeenschappelijke regelingen;
2. er wordt nadruk gelegd op de duurzaamheid bij de planeisen;
3. de afdeling Sociaal Domein wordt in het stadhuis gehuisvest;
4. het benodigde uitvoeringskrediet zal niet hoger zijn dan € 9 mln.;
5. het college van burgemeester en wethouders neemt het project voortvarend ter hand;
6. medio 2017 kan er een daadwerkelijke start worden gemaakt met de renovatie
De commissie bewaakt deze uitgangspunten en informeert de gemeenteraad als zij van mening is dat aan één
of meerdere uitgangspunten niet wordt voldaan.
De commissie benoemt op voordracht van de leden van de commissie uit haar midden een voorzitter.
De voorzitter legt namens de commissie in de raad verantwoording af over de werkzaamheden van de
commissie.
De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, omdat de aan de taken van de commissie gerelateerde
financiële belangen van de gemeente (in het kader van de planvoorbereiding) hiermee het beste gediend zijn en
de besluitvorming in de raad plaatsvindt.
De commissie wordt ambtelijk ondersteund vanuit de griffie.
Maatschappelijk draagvlak
Op grond van artikel 2, lid c. (gemeentelijke procedures) en i. (benoeming van personen) van de
Referendumverordening 2012 kan geen referendum worden gehouden over het voorliggende besluit.
Duurzaamheid.
Het voorliggende besluit heeft geen consequenties in het kader van duurzaamheid.
Financiële consequenties
Uit het instellen van de commissie vloeien geen financiële consequenties voort.
Communicatie
De voorzitter van de commissie is belast met alle woordvoeringen namens de commissie.
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Realisatie
Voorzien is dat het plan op hoofdlijnen direct na het zomerreces van 2016 wordt geagendeerd voor behandeling
in de commissie Bestuur en Middelen en de gemeenteraad.
Voordat tot daadwerkelijke realisatie van de renovatie wordt overgegaan, biedt het college van burgemeester en
wethouders de raad een voorstel aan tot het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet, na bespreking met
de commissie Renovatie stadhuis.

Den Helder, 4 juli 2016
Het presidium van de gemeente Den Helder,

voorzitter
Koen Schuiling

raadsgriffier
mr. drs. M. Huisman
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