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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Concept rapport Het huis van de Democratie en 

een huis om in te werken (ID12.04173) 
• Motie 13.3 (ID12.04174) 
• Begrotingswijziging (ID12.04178) 
• 

Onderwerp: Uitvoering motie betreffende de nieuwbouw stadhuis 

Gevraagd besluit: 
1. Te herbevestigen dat de locatie Stationsplein de geëigende plaats is voor nieuwbouw van het stadhuis Den 

Helder; 
2. Dat het maximale budget dat jaarlijks mag worden besteed aan de lasten verbonden aan de nieuwbouw 

van het stadhuis opnieuw wordt vastgesteld op € 2.100.000 prijspeil 1 jan. 2012. 
3. Dat de aan het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van 9 juli 

2012 ten grondslag liggende kwaliteitseisen en het programma van eisen gehandhaafd worden; 
4. Dat het niet zeker is of het totale eisenpakket te realiseren is binnen het onder ad 2 genoemde budget. 
5. Dat om die reden en om een acceptabele woonomgeving te behouden voor de bewoners van de 

Boerhaavestraat, de gemeenteraad niet uitgaat van 200 parkeerplaatsen maar van het aantal dat de raad 
heeft bepaald bij de nota Bouwen en Parkeren (raadsbesluit april 2011) te weten 100 parkeerplaatsen. Van 
deze plaatsen zullen er ca. 80 in de vorm van een ingepakte groene parkeerhof op maaiveld worden 
aangelegd op het terrein tegenover de Boerhaavestraat. Het resterende aantal van 20 plaatsen wordt bij 
voorkeur gerealiseerd door middel van half verdiept parkeren onder het nieuwe stadhuis; 

6. Dat op basis van de nu bekende gegevens inzake het verschil tussen marktrente en gemeentelijke 
omslagrente, een model van aanbesteding dat uitgaat van eigen gemeentelijke financiering de voorkeur 
verdient; dat de eventueel hiermee gepaard gaande risico's die in een marktfinancieringsmodel worden 
geacht te zijn gedekt, bij eigen financiering kunnen worden opgevangen omdat bij meer beperkte 
parkeerkosten binnen de gemeentelijke dekkingsmogelijkheden kan worden gebleven en omdat uit de 
stadhuis/egalisatiereserve voor gewone dekking niets gebruikt (uitgezonderd de bij raadsbesluit 
aangepaste/aan te passen voorbereidingskosten) hoeft te worden zodat deze reserve overigens geheel als 
risicoreserve beschikbaar blijft. 

7. Dat het college van burgemeester en wethouders de opdracht krijgt om op basis van de 
aanbestedingsaanpak Ontwerp, Bouw en Onderhoud de aanbesteding voor te bereiden, vorm te geven en 
tot uitvoering te brengen binnen de hiervoor onder ad 1 t/m 6 genoemde randvoorwaarden. 

8. Dat in de aanbestedingsvorm wordt vastgelegd dat de de aanbieders de keuze hebben uit twee 
mogelijkheden, te weten één ontwerp dat uitgaat van sloop van het voormalig postkantoor en/of huidig 
station en één ontwerp dat uitgaat van handhaving waarbij voor de aanbieders duidelijk moet zijn dat naast 
het criterium "de meest economische aanbieding" ook een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing van 
het project een criterium is dat het college van burgemeester en wethouders zal meewegen bij haar besluit 
welke aanbieder het werk wordt gegund. 

9. Draagt het college van burgemeester en wethouders op om, met inachtneming van de overige in de motie 
van 9 juli jl. genoemde relevante zaken, de aanbesteding op zo kort mogelijke termijn te doen plaatsvinden. 

10. Vast te stellen de bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting 2012 ten behoeve van het 
voorbereidingskrediet van €500.000 (kenmerk ID12.04178). 

11. Draagt het college op in een wijzigingsvoorstel op de meerjarenbegroting 2014-2018 de uit dit besluit 
voortvloeiende financiële consequenties te verwerken op basis van de uitwerking van beslispunt 7. 
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Toelichting 
In uw vergadering van 9 juli 2012 heeft u een voorstel tot nieuwbouw van het stadhuis verworpen en bij motie 
nader onderzoek gelast met als leidend punt dat er, onder in de motie geformuleerde voorwaarden, besloten is 
tot nieuwbouw van een stadhuis op het Stationsplein. 
In de motie is verder vastgelegd dat een onafhankelijke deskundige dient te worden aangesteld om het 
gevraagde onderzoek te verrichten en daarover te rapporteren. 
Wij hebben in overleg met de fractievoorzitters van uw raad de motie vertaald naar een opdracht aan externe 
deskundigen en die als volgt geformuleerd: 

Naar aanleiding van de motie nr. 13.3 van 9 juli 2012 en gehoord de gesprekken met de ondertekenaars van 
deze motie, krijgt de onafhankelijk deskundige de opdracht het gemeentebestuur uiterlijk in september 2012 
inzicht te geven in 
1. Andere aanbestedingsvormen, zoals traditioneel en Design & Build, naast die van DBFMO, waarbij alle 

aanbestedingsvormen zo veel als mogelijk eenduidig met elkaar zijn vergeleken. 
Daarnaast zijn risico's (o.a. financiële en juridische) van deze aanbestedingsvormen in beeld gebracht 
alsmede de doorvertaling daarvan in de gemeentelijke begroting; 

2. De aanbestedingsvorm die op de breedst mogelijke steun binnen de gemeenteraad kan rekenen. 
In geval van een andere aanbestedingsvorm (traditioneel of Design & Build) dan DBFMO wordt voorts 
inzicht gegeven in de nieuwbouwkosten van een stadhuis met en zonder behoud van het oude postkantoor 
en/of stationsgebouw; 

3. Varianten voor de benodigde parkeerbehoefte. 

Als onafhankelijk deskundigen belast met de hiervoor bedoelde opdracht zijn per 1 augustus 2012 heren F. 
Asselbergs en J. Feijtel aangesteld. 
De heren F. Asselbergs en J. Feijtel zijn na intensief overleg met de fracties uit uw raad tot een voorstel 
gekomen voor een vernieuwde aanpak van het project nieuwbouw stadhuis. Het resultaat daarvan is 
neergelegd in het bijgevoegd rapport. Wij stellen u voor hierover te besluiten conform bijgevoegd voorstel. 

Den Helder, 5 oktober 2012. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
Koen Schuiling 

/ 

/ 

/ 
-seBretarrs loco-sesretarfs 

H. Kaag - van der Boon 
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