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Motie van wantrouwen 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 4 juni 2012 

Verklaart: 

Geen vertrouwen in de wethouder meer te hebben vanwege het in strijd handelen met het 
bestemmingsplan bij de bouw Lyceumhof en het ruim baan geven aan Woningstichting Den 
Helder; hoeveel waardering deze instelling ook geniet bij ons, ook zij vallen onder de 
vastgestelde regels. 

Overwegende de irritatie over het handelen van deze wethouder die is gegroeid door: 

© De flexibele manier waarop de wethouder met bestemmingsplannen omgaat, dat wil 
zeggen: elke afwijkende aanvraag honoreren tot er zienswijzen worden ingediend, 
terwijl je volgens ons bij hoge uitzondering zou moeten afwijken van een 
bestemmingsplan; 

* De manier waarop de wethouder, inzake de ontwikkelingen rondom het Lyceumhof, 
de uitspraak van de rechter interpreteert en het doorgaan van de bouw gewoon 
gedoogd; 

* Haar publieke uitspraken over de omstreden woningbouw op Willemsoord; 
« De invulling die de wethouder geeft aan het begrip burgerparticipatie en dit delegeert 

naar projectontwikkelaars en Zeestad, terwijl burgerparticipatie toch bij uitstek een 
taak van de gemeente is; 

«» Haar premature uitspraken over de bouw van het stadhuis; 
© Het draagvlakonderzoek van de Helderse Courant dat aangeeft dat de bewoners van 

onze stad een nieuw stadhuis, in de beoogde vorm, niet zien zitten; 
* De wijze waarop de wethouder hierop reageert, door te stellen dat zij het dan 

kennelijk nóg beter moeten uitleggen, zonder op de gedachte te komen dat het 
college het misschien verkeerd ziet; 

o De financiële onderbouwingen voor het stadhuis die véél te optimistisch zijn en 
waarbij de jaarlijkse financiële last véél te hoog wordt; 

o De wijze van communicatie vanuit deze wethouder die buitengewoon onaangenaam 
is: niet luisteren, weinig kennis van zaken en arrogant. 

Stelt vast dat: 

De positie van de wethouder onhoudbaar is geworden. Derhalve verzoeken wij de 
gemeenteraad van Den Helder wethouder P. Bruin van haar taken én van haar 

Stadspartij Den Helder 

bevoegdheden te ontheffen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

r & fa 

s 
/ 

r 


