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Afhandeling motie raadsvergadering 23 april 2012 

Geacht college, 

Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van 23 april 2012 is een motie aangenomen, die 
verband houdt met het gebruik van het dorpshuis in Huisduinen door de vereniging Huisduiner Belang. 

In de motie van de fractie van de PvdA {nr. 12.1) draagt de raad u op in overleg te treden met het bestuur 
van de Vereniging Huisduiner Belang met als uitgangspunt vervreemding tegen de WOZ-waarde. 
Daarnaast is besloten een kettingbeding op te nemen in de overeenkomst, waarbij de gemeente als eerste 
koper wordt aangemerkt tegen boekwaarde bij vervreemding in de toekomst en de resultaten van het 
overleg tussen u en de vereniging Huisduiner Belang te communiceren met de gemeenteraad, 

Uw college wordt verzocht uitvoering te geven aan de bovengenoemde motie. Indien uw college 
voornemens is de motie geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, dan verzoek ik u de gemeenteraad 
hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen. 

Hoogachtend, 
de raadsgriffier van Den Helder, 

ian 
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De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 23 april 2012; 

constaterende dat; 
de Vereniging Huisduiner Belang al decennia lang gebruik maakt van het Dorpshuis 
in Huisduinen; 
deze vereniging, mede gelet op het aantal leden, niet in staat is het pand 
tegen een marktconforme prijs te verwerven; 
de vereniging wel bereid en in staat is het pand tegen de WOZ-waarde te verwerven; 
de WOZ-waarde hoger is dan de boekwaarde; 

overwegende dat: 
bij de bespreking van de notitie Actualisatie Nota Grond- en Vastgoed in de 
commissie Bestuur en Middelen op 16 april 2012 duidelijk naar voren is gekomen dat 
het maatschappelijk effect dient te worden meegewogen; 
continuering van het gebruik van het dorpshuis van levensbelang is voor de 
Vereniging Huisduiner Belang; 
het maatschappelijk effect dat wordt bereikt door het afstoten van het Dorpshuis 
tegen de marktwaarde ongewenst is; 

van mening zijnde dat: 
de Vereniging Huisduiner Belang voorziet in een belangrijke maatschappelijke 
functie; 

besluit: 

1. het college van burgemeester en wethouders op te dragen in overleg te treden met 
het bestuur van de Vereniging Huisduiner Belang met als uitgangspunt vervreemding 
tegen de WOZ-waarde; 

2. een kettingbeding op te nemen in de overeenkomst, waarbij de gemeente als eerste 
koper wordt aangemerkt tegen boekwaarde bij vervreemding in de toekomst; 

3. de resultaten van dit overleg te communiceren met de gemeenteraad, 

en gaat over tot de orde van de dag. J r 
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