
gemeente 
Den Helder 

Geamendeeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 4 juli 2011 

Besluit nummer : RB11.0081 

Onderwerp : Vaststellen stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Kooypunt 3 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0069 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 31 mei 2011; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen van 
27 juni 2011; 

besluit: 
1. het stedenbouwkundig plan Kooypunt 3 van 18 april 2011 vast te stellen; 

') 2. de herziene grondexploitatie Kooypunt van 29 april 2011 met verwacht positief resultaat vast te 
stellen; 

3. krachtens artikel 25, lid 3, Gemeentewet met een beroep op de beschermingsgronden van artikel 10, lid 
2 onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur (de economische en financiële belangen van de 
gemeente respectievelijk het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen dan wel van derden) de door het 
college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de grondexploitatie en de toelichting die als 
bijlage deel uitmaakt van dit besluit, te bekrachtigen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 4 juli 2011. 

T 7 
voorzitter 
Koen Schuiling 

griffier 

J mr. drs. M. Huisman 

( 

*) zie amendement van fractie van Behoorlijk Bestuur nr. 12.1 
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AMENDEMENT nr. : / Z / 

datum raadsvergadering: 

Amendement 

\7 aangenomen / verworpen / ingetrokken 

De Raad van de Gemeente Den Helder bijeen op maandag 4 juü 2011, 

Overwegende dat: 

niet is vast te stellen dat een grondexploitatie met zekerheid een positief resultaat 
zal hebben. 
niet besloten kan worden met welke concrete opbrengst een grondexploitatie zal 
worden afgesloten. 

- een besluit dat vast stelt met welk bedrag een grondexploitatie positief zai worden 
afgesloten per definitie leidt tot politieke geschillen, 

Constaterende dat: 

Raadsvoorstel RB11.0081 onder punt 2 besluit: "de herziene grondexploitatie 
Kooypunt van 29 april 2011 met een positief resultaat van Euro 1.630.000 
vast te stellen 

Punt 2 van het raadsvoorstel RB11.0081 te wijzigen in: de herziene grondexploitatie 
Kooypunt van 29 april 2011 met verwacht positief resultaat vast te stellen. 

En gaat verder met de orde van de dag. 

Besluit: 

RTG Prins 

T 

Fractievoorzitter Voor behoorlijk bestuur 


