
gemeente 

Den Helder 
^ Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 9 juli 2012 

Besluit nummer : RB12.0141 

Onderwerp : Aanbesteding nieuwbouw stadhuis 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0205 van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; 

gelet op artikel 147, lid 2, in samenhang met artikel 108, lid 2, en 169, lid 4, en 160, lid 1 aanhef en onder e., 
Gemeentewet; 

met inachtneming van de opvolgende raadsbesluiten van 16 november 2009 (RB09.0083), 13 december 2010, 
(RB10.0187), en 6 december 2011 (RB11.0167), over de kaders voorde aanbesteding van de nieuwbouw 
stadhuis; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende raadsbrede commissievergaderingen van 31 mei 2012 en 
7 juni 2012; 

besluit: 

A-.—In aanvulling op het in zijn vergadering van 6 december 2011 (kenmerk RB11.0167) vastgestelde 
ambitiedocument nieuwbouw stadhuis de volgende kaders vast te stellen: 
a—bij de ontwikkeling van de nieuwbouw stadhuis ca. 200 m2 bvo commerciële voorzieningen en ca. 55 

m2 bvo technische ruimtes ten behoeve van NS stations en Prorail te realiseren; 
—een gebouwde parkeervoorziening met 150 parkeerplaatsen en een bewaakte fietsenstalling van 660 

stallingsplaatsen op de bouwlocatie te realiseren; 
G-,—70 parkeerplaatsen op maaiveld te realiseren op het zogenaamde KPN torroin; 

3n tot het instellen van een egalisatiereserve stadhuis; 

het saldo van de reserve stadhuis toe te voegen aan de onder 2. genoemde egalisatiereserve stadhuis; 

de verkoopopbrengst van het stadhuis toe te voegen aan de onder 2. genoemde 
egalisatiereserve stadhuis; 

incidentele voordelen in de exploitatie van het huidige stadhuis toe te voegen aan do onder 2. 
genoemde egalisatiereserve stadhuis; 

6r~~—tot het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 500.000, en voor een gelijk 
bedrag te beschikken over de egalisatiereserve stadhuis; 

7-. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 160, lid 1 aanhof en onder e., 
Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te berichten geen wensen of bedenkingen 
te hebben tegen het voorgenomen besluit van het college: 
a—tot verkoop van ca. 200 m2 bvo commerciële en ca. 28 m2 bvo technische ruimten aan NS Stations 

en levering van ca. 27m2 bvo technische ruimten aan ProRoil; 
b-.—om via tussenkomst van Zeestad de voor de realisatie van het stadhuis benodigde gronden van de 

NS Stations te verkrijgen op basis van een erfpachtovereenkomst; 
&—om voor de nieuwbouw en exploitatie van een nieuw stadhuis op basis van do DBFMO de 

aanbestedingsprocedure te starten nadat met NS Stations en ProRail overeenkomsten zijn 
gesJoteni 

& vast te stellen de bij dit besluit behorende wijziging van do programmabegroting 2012 (kenmerkf 
ID12.02298); 
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9. de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van atle commissies ex artikel 82 
Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86, lid 2, respectievelijk 25, lid 2, Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10, lid 2 aanhef en onder b, Wet openbaarheid van bestuur (financiële en 
economische belangen van de gemeente) opgelegde geheimhouding op de daartoe gewaarmerkte 
financiële stukken behorende bij raadsvoorstel RVO12.0205: 

de Rapportage business case PPS Stadhuis Den Helder d.d. 21 mei 2012, en 
het Financieel dekkingsplan exploitatie stadhuis (21 mei 2012) 

a. overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 

Punten 1 tot en met 8 zijn verworpen. Punt 9 is afzonderlijk in stemming gebracht en aanvaard. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 juli 2012. 

7' voorzitter 
Koen Schuiling 

7 t gnffier 
mr. draJM. Huteman 
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