
¥ 
Verzoek agenda 

 

Kenmerk: AV18.00024  

 

 

Agenderen 

 

Onderwerp: renovatie stadhuis 

Te agenderen in :gemeenteraadsvergadering van 12 maart 2018 (ter bespreking). 

 
 
 
Aanleiding:  
Naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief RI18.0023 (2018), waarin het college van burgemeester en 
wethouders over de resultaten van de aanbesteding renovatie stadhuis het volgende zegt:  
‘Het college adviseert in meerderheid om te kiezen voor scenario 1. Gezien de betrokkenheid van de 
raad bij dit onderwerp, en het maximale door u beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet, vindt het 
college het echter niet juist hier zelfstandig een besluit over te nemen. Mocht u ondanks het advies van 
de meerderheid van het college toch kiezen voor scenario 2, dan is het de verwachting van het college 
dat het aanvullen van de huidige financiële overschrijding niet voldoende zal blijken. Verder blijft het 
risico van meerwerk en opdrachtwijzigingen, zoals verwoord inRVO17.0069, onverkort van kracht.’ 

 

Doel van de bespreking: 

Bespreken van de huidige stand van zaken en desgewenst tot besluitvorming komen.  
 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders:  

Inzicht in alle biedingen voor alle 7 kavels in het kader van renovatie stadhuis, met daarbij de argumenten 

waarom niet/wel tot gunning kan worden over gegaan. Totale opsomming van de kosten indien de 7 kavels 

gegund zouden worden, zowel tegen de laagste prijs als conform de uitkomsten zoals gemeld in 

bovenstaande Raadsinformatiebrief; inzicht in de kosten gemaakt door COARE in het kader van 

voorbereiding en begeleiding; inzicht in de kosten en tijd die gemoeid zijn met voorbereiding van een 

renovatie op een andere plek, dan wel nieuwbouw; inzicht in de consequenties voor het personeel o.a. in 

het kader van het nieuwe werken als de renovatie geen doorgang vindt; inzicht in  de (on)mogelijkheid van 

het houden van een referendum (volksraadpleging) in de nieuwe bestuursperiode 

 

Bespreekstukken:  

Alle bovengenoemde informatie 

 

 

 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 

De Raadsinformatiebrief is op 22 februari jl. verschenen en het verzoek voor een extra raad is niet 

gehonoreerd.   

 

 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

Het is de verantwoordelijkheid van dit gemeentebestuur om duidelijkheid te verschaffen zowel naar de 

inwoners als naar het komende bestuur 

 

 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

Een voortslepende kwestie, die de komende bestuurlijke periode mogelijk weer gaat beheersen en 

daarmee wezenlijke onderwerpen ondersneeuwt. 

 

Den Helder, 22-2-2018 

 

Mede namens: Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, GroenLinks, Vrije Socialisten, fractie Vermooten 

De ChristenUnie, Tjitske Biersteker-Giljou 

 


