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ChristenUnie 
Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 12 februari 2018; 

Gelezen het raadsvoorstel nummer RV017.0106 over een lening aan Willemsoord BV voor de 
ontwikkeling van het horecakwartier, agendapunt 11; 

besluit: 

het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

De tekst: 
"Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen 
het voorgenomen besluit van het college van B& W om voor de ontwikkeling van de eerste fase van 
het horecakwartier op de Oude Rijkswerf Willemsoord BV€ 850.000,- te lenen (op basis van een 
marktconforme rente), onder de voorwaarden dat: De omgevingsvergunning voor de 
herontwikkeling van gebouw 51 onherroepelijk is." 

Wordt vervangen door de volgende tekst: 
"Op grond van artikel 169. lid 4. Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de 
raad de volgende wens/bedenking heeft over het voorgenomen besluit van het college om voor de 
ontwikkeling van de eerste fase van het horecakwartier op de Oude Rijkswerf Willemsoord BV 
€ 850.000,- te lenen (op basis van een marktconforme rente), onder de voorwaarden dat de 
omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van gebouw 51 onherroepelijk is: 

Geen lening van€ 850.000,- te verstrekken aan Willemsoord BV." 

De fracties van: 

ChristenUnie Vrije Socialisten 
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T. Biersteker-Giljou C. van Driesten 

Beter voor Den Helder 
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Vermooten Gemeentebelangen Den Helder 

M.C.L De Knijf ,~W 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan laat de voorgestelde ontwikkeling van een horecaplein niet toe. De gevraagde 
lening en de voorgestelde huurgewenning zijn een bevoordeling ten opzichte van reeds bestaande 
horecagelegenheden, die hun investeringen zelf hebben bekostigd en met hoge huren hebben te 
maken. De betreffende ondernemers zijn al gecompenseerd voor vertrek uit de Koningstraat en 
dienen zelf te investeren in hun nieuwe locatie. Daarbij is de voorgestelde tijdsduur tot aan 
nieuwbouw bijzonder kort en maakt rendement op de investering niet haalbaar. Er zullen dus andere 
afspraken moeten worden gemaakt. 


