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Beknopt verslag van de vergadering van de commissie Renovatie stadhuis 2016 van de gemeente  
Den Helder van dinsdag 25 april 2017 aanvang 18.00 uur. 

 

 
Aanwezig: 
- mevrouw T. Biersteker-Giljou en de heren G. Assorgia, A. J. Pruiksma, D.S. Salverda en 
  M.C. Wouters (vz.), leden;  
- de heer P.J.R. Kos, wethouder; 
- de heer J. Westrik, ambtelijke ondersteuning; 
- de heer R. de Jonge, raadsgriffie. 
 

 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering; er zijn geen mededelingen.  
 

2. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststelling vergaderverslag 1 maart 2017. 
De zin: ‘De heer Pruiksma spreekt zijn ongerustheid uit…..te betrekken’ wordt als volgt gewijzigd: 
‘De heer Pruiksma heeft uit de maatschappij het signaal ontvangen dat het lokale bedrijfsleven 
ongerust is over het betrokken worden bij de renovatie.” 
Het verslag van 1 maart 2017 is met deze aanpassing vastgesteld. 
 
4. Voortgang renovatieproces stadhuis.        
Wethouder Kos geeft aan dat de eerste bijeenkomsten met de medewerkers hebben plaatsgevonden.  
Begin mei komen de eerste schetsontwerpen beschikbaar. De scenario’s ‘gefaseerd bouwen’ en ‘het 
pand tijdelijk verlaten’ worden nog nader uitgewerkt. De onderzoeken betreffende de dakbedekking en 
de asbestinventarisatie zijn uitgevoerd. Met betrekking tot asbest vindt nog nader onderzoek plaats. 
 
De wethouder reikt een planning (in A3-vorm) uit, waarop ook de geïnstalleerde (6) werkgroepen zijn 
opgenomen. De rode verticale lijnen staan voor de raadsbesluiten (voorbereidingskrediet en 
uitvoeringskrediet) en de groene verticale lijn staat voor het gunningsbesluit. 
De planning wordt digitaal nagezonden. 
 
Vanuit de commissie wordt gevraagd  
- naar de ervaringen met de besprekingen in de workshops; 
- naar de communicatie binnen de ambtelijke organisatie;  
- waarom er nu niet direct wordt gestart met het vergunningentraject; 
- naar de invoering van het ‘nieuwe werken’. 
 
Wethouder Kos geeft aan dat  
- in de workshops soms stevige discussies worden gevoerd. Het creëren van draagvlak is van 

groot belang maar geeft soms een spanningsveld met de ambitieuze planning; 
- alle teamleiders deel uitmaken van de klankbordgroep en dat zij zorgdragen voor verdere 

communicatie naar hun teams; 
- het vergunningentraject pas kan worden gestart als er een definitief ontwerp ligt; 
- voor het invoeren van het ‘nieuwe werken’ meer tijd benodigd is. Aan de ICT wordt hard gewerkt. 

 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 752.000,- voor de 

renovatie van het stadhuis. 
Wethouder Kos geeft aan dat de raad thans wordt gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te 
stellen dat nodig is om de planning te kunnen realiseren. Het volgende voorstel aan de raad is het 
beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. 
De commissie is content met het voorstel dat geheel in lijn is met de gemaakte afspraken. 
 



6. Volgende vergadering. 
Er is geen datum vastgesteld voor de volgende vergadering. Zodra de wenselijkheid bestaat voor het 
houden van een vergadering, zal deze worden uitgeschreven. Gedacht wordt aan de tweede helft van 
mei. 
 
7. Rondvraag. 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
8. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter (circa 18.40 uur) de vergadering. 


