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Initiatiefvoorstel 
cf. artikel 36 van het Reglement van orde gemeenteraad Den Helder. 

Onderwerp: participatie variantenstudie nieuwbouw stadhuis. 

Gevraagd besluit 

Een optie 4 toe te voegen aan de "participatie variantenstudie" welke aan de burgers van Den Helder 
worden voorgelegd. De tekst van optie 4 luidt: "Geen nieuwbouw stadhuis op stationslocatie". 

Publiekssamenvatting 
Met betrekking tot de nieuwbouw van het stadhuis is besloten een aantal varianten voor te leggen aan de 
inwoners van Den Helder, te weten: 
1. Volledige nieuwbouw met geïntegreerd station; 
2. Nieuwbouw met behoud postkantoor; 
3. Nieuwbouw met behoud postkantoor en een losstaand station. 
De fracties van Helder Onafhankelijk!, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en Vrije Socialisten wensen 
hieraan een vierde variant toe te voegen, zijnde: 
4. Geen nieuwbouw stadhuis op stationslocatie; 

Inleiding 
Nu het besluit voor de bouw van een stadhuis op de stationslocatie in een eindfase is beland, waarbij aan de 
burgers een eindoordeel wordt gevraagd is het noodzakelijk om ook het draagvlak voor dit besluit te peilen. 
Dit draagvlak wordt niet duidelijk als er alleen maar gekozen kan worden uit 3 varianten. 
Een 4de variant "geen nieuwbouw stadhuis op stationslocatie" geeft hier wel duidelijkheid over. 

Het is van belang dat bij zo'n belangrijk besluit de mening van de inwoners meegenomen wordt. 
Deze mening kwam voor een groot gedeelte al tot uiting bij de uitslag van de verkiezingen van 2010. 
De nieuwkomer Trots kwam met 5 zetels in de raad, voornamelijk door de beloftes "geen nieuw stadhuis" en 
geen verplaatsing van de schouwburg". Slechts 2 raadsleden die naar andere raadsfracties zijn overgestapt 
(SPDH & HO!), zijn achter hun standpunten blijven staan. 

Daarom is het nu van belang om toch de mening van de burgers nogmaals te horen en deze komt niet tot 
uiting bij de voorgestelde 3 varianten. Mensen die voor de bouw van het stadhuis zijn zullen mee doen aan 
de enquête , mensen die tegen zijn zullen zich niet laten horen. Dit zou een vertekend beeld geven over het 
draagvlak. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Inzicht te verkrijgen in het draagvlak onder de inwoners voor nieuwbouw van het stadhuis op de 
stationslocatie. 
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Kader 
Beslispunt 7 van raadsbesluit RB12.0199 van 29 oktober 2012: 
"De raad draagt het college op om op korte termijn een voorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt 
vastgelegd op welke wijze de uiteindelijke varianten voor het stadhuis op intensieve en actieve wijze met 
geïnteresseerde bewoners van Den Helder zal worden besproken." 

Argumenten 
De gemeenteraad van Den Helder is verdeeld over de mening of de inwoners van de gemeente Den Helder 
wel of niet een nieuw stadhuis wensen op de stationslocatie. Draagvlak van onze inwoners is nodig om tot 
een goed besluit te kunnen komen. 

In de raadsinformatiebrief van 19 juli 2013 (nummer RI13.0118) zijn met betrekking tot nieuwbouw stadhuis 
drie varianten opgenomen: 
1. Volledige nieuwbouw met geïntegreerd station; 
2. Nieuwbouw met behoud postkantoor; 
3. Nieuwbouw met behoud postkantoor en een losstaand station. 

Door het toevoegen van een vierde variant, te weten: 
4. Geen nieuwbouw stadhuis op stationslocatie; 
heeft de gemeenteraad zicht op het draagvlak dat bestaat vooreen nieuw stadhuis op de stationslocatie. 

De gemeenteraad van Den Helder heeft de mogelijkheid terug te komen op eerder genomen besluiten. 
Zeker als inwoners van Den Helder nut en noodzaak niet inzien van een bepaald besluit en zich tegen dit 
besluit verzetten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Naast het gestelde met betrekking tot draagvlak, voert ook de landelijke politiek nog steeds een discussie 
over schaalvergroting van gemeenten naar minimaal 100.000 inwoners. Het is daarom niet zeker of de 
gemeente Den Heidereen zelfstandige gemeente blijft of dat eventuele fusies met andere gemeenten 
volgen en waar het stadhuis van deze eventuele fusiegemeente gewenst is. Een nieuw stadhuis bouwen voor 
minimaal 30 jaar ligt in dit kader daarmee niet in de rede. 

Tenslotte zouden in tijd van financiële crisis, zoals deze in Nederland nu plaatsvindt, burgers voorop dienen 
te staan. Het investeren in grote projecten door lokale overheden, staat in schril contrast met de 
bezuinigingen die onze inwoners van de gemeente hard raken. Onze burgers zijn veel belangrijker dan onze 
eigen huisvesting. 

Maatschappelijk draagvlak 
De coalitiepartijen W D , D66, CDA en Trots zijn van mening dat de burgers van de gemeente Den Helder voor 
nieuwbouw van een stadhuis op de stationslocatie zijn. In tegenstelling tot een groot gedeelte van de 
oppositiepartijen. Deze zijn van mening dat er geen draagvlak is voor nieuwbouw van een stadhuis op de 
stationslocatie. Door de vierde variant toe te voegen aan de "participatie variantenstudie" wordt het 
maatschappelijk draagvlak onder de inwoners van onze gemeente onderzocht. 

Met de toevoeging van een 4de variant krijgt iedereen een stem. 
Het wordt duidelijk waar de voorkeur ligt, dus de discussie zal stoppen en er kan een definitief besluit 
genomen worden waar iedereen zich bij neer moet leggen. 

Duidelijk voor de burger en voor de politiek! 
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Financiële consequenties 
Uit het voorgestelde besluit vloeien geen financiële consequenties voort. 
Het toevoegen van een extra variant betreft een tekstuele wijziging. Een kleine wijziging in de brief aan de 
inwoners van onze gemeente en een kleine wijziging op de website waar de inwoners hun stem kunnen 
uitbrengen. 

Communicatie 

De communicatie blijft hetzelfde, alleen met toevoeging van een extra variant. 

Realisatie 

Bij een positief besluit zal het college van burgemeester en wethouders een extra variant toevoegen aan de 
reeds voorbereide "participatie variantenstudie". De inwoners van Den Helder kunnen dan bij deze 
participatie ook kiezen voor variant 4: 'Geen nieuwbouw stadhuis op stationslocatie", 
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Namens de fracties van Helder Onafhankelijk!, Groen Links, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten, 

4 
Mare Nihot 
Helder Onafhankelijk! 

Nel Dol 
Groen Links 

Paul Koopman 
Stadspartij Den Helder 

Dirk Pastoor 
Vrije Socialisten 
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