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Geachte, 
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Bij brief van 3 april 2019, door ons ontvangen op 4 april 2019 (kenmerk: AI19.00870) maakte u bezwaar 
namens Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw 
bezwaarschrift. 

Besluit waartegen uw bezwaar zich richt 
Uw bezwaarschrift richt zich tegen ons raadsbesluit van 25 februari 2019 over het scenario-onderzoek 
stadhuis Den Helder (kenmerk: RB19.0004). Hiermee heeft de gemeenteraad onder meer een aantal 
financiële besluiten genomen met betrekking tot gemeentelijke huisvesting, waaronder het beschikbaar 
stellen van een investeringskrediet van afgerond 15,8 miljoen euro voor de permanente realisatie van een 
stadhuis voor de backoffice, frontoffice en het bestuursdomein op Willemsoord 66 en 72.  

De kern van uw bezwaar is dat hiermee feitelijk de bouw van een nieuw stadhuis op Willemsoord mogelijk 
wordt gemaakt. Om diverse redenen bent u het hiermee oneens. 

Advies van de bezwaarschriftencommissie over uw bezwaar 
Uw bezwaarschrift is in handen gesteld van onze bezwaarschriftencommissie. De 
bezwaarschriftencommissie adviseert ons inhoudelijk over de behandeling van uw bezwaarschrift. 

Op 29 mei 2019 heeft de bezwaarschriftencommissie ons geadviseerd om uw bezwaarschift (kennelijk) 
niet-ontvankelijk te verklaren en niet inhoudelijk te behandelen. Uw bezwaarschrift is namelijk niet gericht 
tegen een besluit waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Omdat aan deze formele eis niet is voldaan, 
heeft de commissie besloten om geen hoorzitting te houden, maar om direct over te gaan tot advisering.   

De commissie overweegt dat geen bezwaar kan worden gemaakt tegen het raadsbesluit van 25 februari 
2019, specifiek het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van afgerond 15,8 miljoen euro voor de 
permanente realisatie van een stadhuis voor de backoffice, frontoffice en het bestuursdomein op 
Willemsoord 66 en 72. Het investeringskrediet is een financieel besluit dat enkel is gericht op de interne 
financiële huishouding van de gemeente. Dit is een interne machtiging van de gemeenteraad aan het 
college dat is bedoeld om de beoogde definitieve gemeentelijke huisvesting verder te doen ontwikkelen en 
het daartoe beschikbaar stellen van financiële middelen. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. 

Voor de volledige motivering van de bezwaarschriftencommissie verwijzen wij u naar het bijgevoegde 
advies van deze commissie.  



Kenmerk: AU19.05408 
 
 
 

Onze beslissing op uw bezwaarschrift 
Wij kunnen ons vinden in het advies van de bezwaarschriftencommissie en nemen dit advies over. Uw 
bezwaarschrift verklaren wij niet-ontvankelijk.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gemeenteraad van Den Helder, 
 

Koen Schuiling 
voorzitter 

 
 
 mr. drs. Menno Huisman 

raadsgriffier 

 

 

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief?  
Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocht hebben, dan kunt u ons altijd voor een verdere 
toelichting bellen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze brief. 
 
Het instellen van beroep gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief 
vermelde dag waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. In het beroepschrift moet het volgende staan: 

 uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer); 

 de dagtekening; 

 het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt een kopie van het 
besluit (deze brief) meesturen); 

 de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn; 

 uw handtekening. 

Het indienen van een beroepschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent 
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken 
belangen een beslissing op uw beroepschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw beroepschrift de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te 
treffen om de werking van het besluit voor de duur van uw beroepschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de 
rechtbank hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl. 

  

http://www.rechtspraak.nl/

