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Onderwerp:  Aanvraag voorfinanciering Willemsoord BV i.v.m. kosten Boerenverdrietsluis 

 

Gevraagd besluit: 

 Een overbruggingskrediet  van € 900.000 te verstrekken aan Willemsoord BV voor de renovatie van de 

Boerenverdrietsluis op de Oude Rijkswerf Willemsoord. 

 

Publiekssamenvatting 

De Boerenverdrietsluis wordt momenteel gerenoveerd. Willemsoord BV neemt als opdrachtgever de kosten van 

de renovatie voor haar rekening en declareert deze (deels) achteraf bij diverse subsidieverstrekkers zoals o.a. 

het Waddenfonds en de Provincie NH. Hierdoor ontstaat tijdelijk een liquiditeitsprobleem van ca € 9 ton. 
Willemsoord BV verzoekt de gemeente als gevolg van deze vertraagde uitkering van de subsidie om een 

overbruggingskrediet voor een periode van ca 8 maanden waarmee de resterende renovatiefacturen kunnen 

worden voldaan.  

 

Inleiding 

Willemsoord BV renoveert momenteel de Boerenverdrietsluis. De kosten van de renovatie bedragen in totaal 

ca. € 4 miljoen en kunnen vrijwel volledig worden gedeclareerd bij diverse subsidie instanties zoals het 
Waddenfonds en de Provincie NH. De toegekende subsidie wordt voor ca. 80% op voorschotbasis aan 

Willemsoord uitgekeerd die hiermee de kosten van renovatie van de sluis grotendeels bekostigd. Het 

resterende subsidiedeel á 20% (in totaal ca € 9 ton afgerond) wordt pas aan Willemsoord uitgekeerd na 

indiening van de eindafrekening bij de diverse subsidie instanties. Hierdoor ontstaat een periode van 8 

maanden tussen het moment waarop facturen moeten worden betaald en het moment waarop de 

subsidieafrekening wordt ontvangen. Willemsoord is niet in staat om deze periode financieel te overbruggen en 

heeft de gemeente verzocht om, als enige aandeelhouder, de kosten gedurende deze periode voor te 

financieren. Na ontvangst van de subsidieafrekening ad € 9 ton medio september 2018 wordt het 

voorgefinancierde bedrag aan de gemeente teruggestort. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de renovatie van de Boerenverdrietsluis wordt de directe verbinding van de voormalige van Willemsoord 

met de Waddenzee in ere hersteld. Deze directe ontsluiting van Den Helder (Willemsoord) vanaf het wad leidt 

ertoe dat het aantal schepen vanaf het wad zal groeien, waarmee de levendigheid op Willemsoord (nog meer) 

wordt vergroot.  

 

Kader 

 Treasurystatuut 2014 gemeente Den Helder; 

 Beleidsnota geldleningen en garantstellingen gemeente Den Helder. 

 

Argumenten 

De kosten van renovatie van de Boerenverdrietsluis bedragen ca. € 4 miljoen. Willemsoord BV is niet in staat 
om, gelet op de huidige liquiditeitspositie, de kosten in zijn geheel voor te financieren. Een bedrag van ca € 9 
ton dient gevonden te worden in de vorm van een overbruggingskrediet. In verband met de beperkte 

liquiditeitspositie van dit moment en de verwachte beperkte positieve exploitatieresultaten in de komende jaren 

is Willemsoord vooralsnog niet in staat om, zonder gemeentegarantie, zowel een tijdelijke als een vaste  

financiering bij een bankinstelling te verkrijgen. Om te voorkomen dat derden (w.o. aannemers) de dupe worden 

van het achteraf verrekenen van subsidie verzoekt Willemsoord BV aan de gemeente om dit bedrag voor een 

periode van ca 8 maanden voor te financieren. Na ontvangst van de subsidieafrekening ad medio september 

2018 door Willemsoord BV wordt het voorgefinancierde bedrag van € 9 ton aan de gemeente teruggestort. 
Omdat sprake is van een kortlopend voorschot en niet van een (langlopende) lening of garantstelling waar, 

conform de beleidsnota “gemeentelijke geldleningen en garantstellingen” , zekerheden tegenover moeten staan 
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is niet gekozen voor de, op grond van deze nota verplichte, wensen en bedenkingenprocedure maar om de 

raad afzonderlijk hierover te informeren.    

 

Maatschappelijke aspecten 

N.v.t. 

 

Financiële consequenties 

Aan het tijdelijk voorfinancieren door de gemeente van € 9 ton zijn geen rentekosten verbonden wanneer deze 

uit de aanwezige (kas) middelen wordt bekostigd.  Deze zijn ruimschoots voldoende en leveren sinds de gelden 

van de gemeente bij het rijk worden gestald   geen rente inkomsten op. Het risico voor de gemeente is, gelet op 

de toegezegde subsidiebedragen  door het Waddenfonds en provincie NH,  nihil. 

 

Communicatie 

In overleg met Willemsoord BV is dit raadsvoorstel/besluit tot stand gekomen.  

 

 

Realisatie 

Z.s.m.  

 

 

Den Helder, 19 december 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


