
Helder Onafhankelijk! 
Den Helder,12 november 2013 

Betreft; Vragen raadbrede commissievergadering Stadhuis van 12 november'12 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

Hierbij de vragen, die zojuist gesteld zijn in de L E termijn van deze vergadering 

1. Kan het college van burgemeester en wethouders voor vrijdag 15 november een lijst aanbieden met 
de specificatie van het voorbereidingskrediet tot en met november 2014. Het gaat dan om z'n zelfde 
lijst met specificaties zoals in juli dit jaar is overhandigd aan een van de omwonenden van de 
Boerhaavestraat. 

2. Waarom is het college van Burgemeester en Wethouders van mening dat ze het vastgestelde 
maximum var» 2,1 miljoen per jaar zomaar mogen verhogen naar 2,3 miljoen per jaar. Kunt u een 
document overleggen aan de gemeenteraad, waarin staat dat dit vastgestelde bedrag mag worden 
geïndexeerd. 

3. Wat heeft de hele campagne rond het motiveren van de burger om toch vooral te stemmen voor 
een van de drie varianten van het stadhuis de gemeente Den Helder in totaal gekost? 

Tevens zouden wij voor vrijdag 15 november de vraag ook gespecificeerd willen ontvangen van; 
a. Kosten voor het opstellen, verspreiden en verwerken van de brieven met unieke code 
b. Kosten voor de inhuur van externen, voor het promoten van de campagne via onder meer 

facebook en twitter 
c. Kosten van de inzet van ambtenaren 
d. Kosten voor het maken en onderhouden van de speciale website stadhuisdenhelder.nl 
e. welke kosten zijn gemaakt voor het laten plaatsen van advertenties en advertorials en 

andere artikelen in de (lokale) media? 
En Kunt u daarbij duidelijk aangeven welke uitgaven zijn besteed aan: 

I. Helderse Courant / HDC Media 
II. Dichtbij / Helders Weekblad 

III. Zondagskranten 
IV. Den Helder Actueel 
V. Picture 

VI. lokale Omroep Stichting 
VII. Overige media 

4. Was een referendum over het onderwerp stadhuis niet veel goedkoper geweest? 

Namens Fractie Helder Onafhankelijkl, 

Mare Nihot 
Raadslid Helder Onafhankelijk! 

www.helderonafhankelijk.nl 


