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¥ 

Advies Auditcommissie 
Datum vergadering: 5 februari 2009 

Nummer advies: IR09.0063 

Onderwerp: Advies over het voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en 
bedenkingen ten aanzien van de toekomst van Willemsoord B.V. 

 
 
In haar vergaderingen van 15 januari 2009 en 5 februari 2009 heeft de Auditcommissie het in onderwerp 
genoemde voorstel besproken. 
 
In deze vergaderingen heeft de commissie met de portefeuillehouder en de directeur-bestuurder van 
Willemsoord B.V. van gedachten gewisseld over de (door het college voorgestelde) ontwikkelingen met 
betrekking tot Willemsoord B.V en de financiën daarvan. In de vergadering van 15 januari 2009 heeft de 
Auditcommissie een aantal vragen gesteld. Deze vragen, die op 19 januari 2009 op schrift aan het college zijn 
voorgelegd, zijn op 29 januari 2009 door het college beantwoord. 
 
De Auditcommissie is van mening dat de jaarrekening 2007 van Willemsoord B.V., vanuit governance oogpunt 
dient te worden geagendeerd voor een commissievergadering met verantwoording door het college aan de raad 
als doelstelling van de behandeling. De jaarrekening dient vergezeld te gaan van een (directie)verslag/ 
toelichting danwel een analyse. Voorts is de Auditcommissie van mening dat de doelstellingen met betrekking 
tot de ontwikkeling van Willemsoord moeten worden vastgelegd in een door de raad vastgesteld 
(visie)document. 
Duidelijkheid over concrete doelstellingen voor de komende jaren, de motivering daarvoor alsmede inzicht in 
actuele en verwachte financiële informatie is naar de mening van de Auditcommissie een vereiste om een 
zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de toekomst van Willemsoord B.V. 
 
Gelet op het vorenstaande adviseert de Auditcommissie de gemeenteraad 
 
1a.  het college op te dragen de jaarrekening 2007 van Willemsoord B.V. te voorzien van een verslag en 

deze ter behandeling aan de raad aan te bieden; 
1b  de agendacommissie te verzoeken de jaarrekening 2007 van Willemsoord B.V. te agenderen voor de 

commissie Bestuur en Middelen met als doelstelling het afleggen van verantwoording door het college 
aan de raad; 

2.  het college op te dragen een visiedocument, waarin de doelstellingen met betrekking tot Willemsoord  
  zijn vastgelegd, ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 
3.  een raadsvoorstel over de toekomst van Willemsoord te behandelen, eerst nadat de raad beschikt over  
  het visiedocument, de voorlopige rekeningcijfers over het jaar 2008, een actuele begroting 2009 en de  
  financieringsstratagie voor de komende jaren. 
 
Den Helder, 5 februari 2009. 
 
 De auditcommissie, 
 
 
 ir. R.T.G. Prins , voorzitter 
 
 
 
 R. de Jonge  , secretaris. 
 


