
¥ 
Verzoek agenda 

 

 

Kenmerk: AV16.00124 / Griffie 

 

 

Agenderen 

 

 

Onderwerp: Renovatie stadhuis 

 

Te agenderen in: raadsvergadering van op 19 december 2016. 

 
 
 

Aanleiding:  De raadsinformatiebrief RI16.0149 over renovatie stadhuis. 

 

Doel van de  

bespreking:  Inzicht te verkrijgen in het besluitvormingsproces in het college met betrekking tot 

dit onderwerp en de argumentatie van het uitblijven van een raadsvoorstel. 

  
 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders:  

Toelichting van  de portefeuillehouders renovatie stadhuis 

 

 

Bespreekstukken:  

  Raadsinformatiebrief nr. RI16.0149 (2016), 
inclusief alle bijlagen;  Beantwoording raadsvragen van de VVD, D66 
en CDA over renovatie stadhuis,  
nr. RV16.0089 (2016);  Aangenomen motie van 13 juni 2016 over 
renovatie stadhuis;  Aangenomen motie Stadspartij Den Helder  
6 juni 2014 over stoppen geplande 
nieuwbouw;   Den Helder Perspectief Bestuursakkoord  
2015 -2018   Uitwerkingsplan Stadshart.  
 
 
 

 

 

 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 

 

De raadsinformatiebrief met bijlagen en de beantwoording van de raadsvragen zijn pas recentelijk 

ontvangen, en het uitblijven van een raadsvoorstel van de zijde van het college van burgemeester en 

wethouders.  

 

 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

 

Het niet kunnen uitvoeren van een motie en het verder uitblijven van agenderingsinitiatieven kan leiden  

tot een onzorgvuldig besluitvormingsproces en maatschappelijke onrust.  

 

 



Kenmerk: AV16.00124 

 

 

 

 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

 

Het is aannemelijk dat er in de raadsvergadering van 19 december 2016 een motie vreemd aan de orde 

van de dag wordt ingediend over dit onderwerp. Met alleen een motie bestaat de kans dat in de dan te 

voeren discussie niet alle aspecten voldoende aan de orde kunnen worden gebracht en de argumenten 

van het college waarom de eerder aangenomen motie niet uitvoerbaar is onderbelicht blijft. Dit is tevens de 

reden dat de agendering niet kan plaatsvinden in de commissie Bestuur en Middelen van 12 december 

2016. Ook is in dit verband door het college op 15 december 2016 een technische toelichting 

georganiseerd over de renovatie van het stadhuis. Het zou niet logisch zijn het onderwerp te agenderen 

vóór deze toelichting.      

 

 

 

Den Helder, 9 december 2016 

 

 

De fractie van de VVD, het CDA en D66, 

namens dezen, 

 

J.K. Visser 

 

 


