
 

 

Besluitenlijst auditcommissie van 31 mei en 7 juni 2018. (BSL18.0028) 
Kamer 006, aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
M. Wouters, T. Biersteker-Giljou, J. kanon, E. Saliha, R. Bruin (leden); O.R. Wagner (wethouder);  
J. Olij (Ipa-Acon); T. van der Wees, F. Ruiten, J. van der Weiden (concernstaf), 
M. Huisman, R. de Jonge (griffie);  
 
Afwezig: C. Assorgia, R. Bruin op 30 mei 2018, T. Biersteker op 6 juni 2018 (leden),  
 

 
 
1.  Opening. 

Afgesproken is dat de heer Wouters de rol van voorzitter waarneemt totdat er een nieuwe 
voorzitter is benoemd.  
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

  
2.  Voordracht voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. 

Op aangeven van de griffie wordt de raad voorgesteld de Verordening op de auditcommissie 
zo aan te passen dat de auditcommissie uit haar midden een voorzitter benoemd (in plaats 
van een voordracht aan de raad). 
 

3.  Uitleg werkwijze auditcommissie 
De verordening op de auditcommissie en in het bijzonder artikel 4 (taken en bevoegdheden) is 
met elkaar doorgenomen. 
 

4.  Vergaderschema 2018. 
Besloten is de vergadermomenten te continueren op de donderdagochtend van 09.00 tot 
11.00 uur. 
 

5.  Mededelingen en vaststelling agenda. 
 Er zijn geen mededelingen en de agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

6.  Besluitenlijst auditcommissie van 8 maart 2018. 
 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld en de actielijst is doorgenomen. 
 
 De memo van de concernstaf over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, gedateerd  

15 mei 2018, is besproken. Met de portefeuillehouder financiën is afgesproken dat de memo 
wordt toegevoegd aan de stukken voor de behandeling van de programmarekening 2017. 
 

7.   Jaarrekening 2017 van de gemeente. 
Met de portefeuillehouder en de accountant is gesproken over de programmarekening 2017, 
het concept-Verslag van bevindingen en de reactie van het college van burgemeester en 
wethouders op dit concept-verslag. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest. 
 
Risicoparagraaf – Port of Den Helder 
De raad is in maart en mei 2018 geïnformeerd over de financiële positie bij de Port of Den 
Helder en het verzoek aan de gemeente om een financiële bijdrage. In de paragraaf 
Verbonden Partijen van de programmarekening 2017 wordt ook gesproken over een bijdrage 
van de gemeente tussen de  € 18 -  € 22 mln. Dat kan forse consequenties hebben voor de 
financiële positie van de gemeente.   
De accountant heeft aangegeven het Verslag van bevindingen aan te passen naar aanleiding 
van de discussie in de auditcommissie en het college te adviseren een onafhankelijk 
onderzoek te laten uitvoeren naar de marktwaarde van de onderneming. 

 
Risicoparagraaf – Willemsoord en Luchthaven 
Naast de financiële positie van de Port of Den Helder, zijn er ook financiële risico’s bij andere 
verbonden partijen waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is (waaronder Willemsoord 
BV en de Luchthaven BV).  

  



 

 

Zo blijkt uit de paragraaf Verbonden Partijen dat de huidige reserveringen voor groot 
onderhoud bij Willemsoord ontoereikend zijn (benodigd structureel budget  
€ 993.000,-). De jaarrekening van Den Helder Airport (en in het verlengde daarvan de 
Luchthaven BV) is nog niet officieel aangeboden, maar de portefeuillehouder Financiën heeft 
wel aangegeven dat er sprake is van een aanzienlijk exploitatietekort. 
Tijdens de  controle van de jaarrekening 2017 (in april 2018) kon nog niet worden beschikt 
over de jaarrekeningen van de vennootschappen. 

  De auditcommissie heeft met de portefeuillehouder geconcludeerd dat de raad, het college en 
de ambtelijke organisatie onvoldoende zicht hebben op de actuele financiële positie van de 
verbonden partijen waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is.  
 
Nota Weerstandsvermogen. 

  Eerder is geconcludeerd dat de in 2015 vastgestelde nota op onderdelen niet voldoet. 
 De portefeuillehouder financiën geeft aan dat, als de raad daarom verzoekt, de 

geactualiseerde nota in september 2018 ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden. 
 

Voorstellen resultaatbestemming. 
De auditcommissie heeft eerder geadviseerd dat het college dient aan te geven in hoeverre de 
over te hevelen budgetten vanuit het vorige jaar reeds zijn besteed. Daarmee wordt inzichtelijk 
welke keuzemogelijkheden de raad nog heeft bij de resultaatbestemming.  
De portefeuillehouder Financiën beziet nog of het raadsvoorstel in die zin kan worden 
aangevuld. 
 
Raadsvoorstel. 
Door één ontwerpbesluit met vijf beslispunten aan de raad voor te leggen, kan er een situatie 
ontstaan dat fracties tegen het besluit stemmen omdat zij het niet eens zijn met één of 
meerdere beslispunten. Ten aanzien van het vaststellen  van de programmarekening zou dat 
een minder wenselijke situatie zijn. Mogelijk is het splitsen van de voorstellen in de toekomst 
een betere optie. 

 
8.  Kaderbrief financieel toezicht 2019 Provincie Noord-Holland. 
 De kaderbrief en de memo van de concernstaf hierover is besproken. 

De provincie geeft aan dat de financiële beleidsnota’s niet ouder mogen zijn dan vijf jaar.  
 
In de Financiële verordening gemeente Den Helder, ex artikel 212 Gemeentewet, is 
vastgelegd dat de gewenste beleidskaders minimaal eens in de vier jaar aan de raad ter 
vaststelling worden aangeboden. Dat betekent dat de raad in 2018 nog de volgende nota’s 
tegemoet kan zien:  Nota gemeentelijke garanties en geldleningen;  Treasury beleidsdeel en Treasurystatuut beheersdeel;  Nota grondbeleid. 
Daarnaast heeft het college in februari 2017 aangekondigd dat er een nieuw vastgoedbeleid 
(of vastgoedspelregels) wordt opgesteld. Het onderhoudsplan gebouwen als bedoeld in artikel 
18 lid 4 van de Financiële verordening zal hiervan onderdeel uitmaken. 
 

9.  Rondvraag en sluiting. 
Het openstellen van de vacature Concerncontroller blijkt meer tijd te vergen dan is ingeschat. 
De auditcommissie spreekt haar zorg uit over de gewenste stevige positionering van de 
financiële functie in de organisatie. De concernstaf geeft aan dat de vacature 
Concerncontroller in de week van 11-15 juni 2018 wordt gepubliceerd. 
 
Het voorstel om € 1 mln. te storten in de egalisatiereserve grondexploitatie is niet nader 
toegelicht in de jaarrekening en het raadsvoorstel. De concernstaf geeft een toelichting op de 
achtergrond van dit beslispunt. De portefeuillehouder geeft aan dat het raadsvoorstel in 
toelichtende zin wordt aangepast. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 


