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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij betreffende 
bedrijfsvoering Willemsoord BV 

 

 
Aan de fractie Stadspartij 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 28 december 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over bedrijfsvoering Willemsoord BV, het 

antwoord vindt u onder de vraag: 

 
1. Worden de werkzaamheden van dhr. Greveling nu wel of niet door vrijwilligers 

overgenomen, zoals door dhr. Broekmeulen aangegeven? 

De bedrijfsvoering van Willemsoord BV is de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij 

wijziging in de personeelsbezetting is het gebruikelijk om te heroriënteren op het beleggen van 

taken. Het niet één op één opnieuw invullen van een vacature betekent niet dat 

werkzaamheden belegd worden bij vrijwilligers. 
 

2. Als het antwoord ja is, hebben wij hier te maken met verdringen van regulier werk. Bent 

u het met ons eens dat dit niet de bedoeling kan zijn bij instellingen die voor 100% 

eigendom van deze gemeente is? 

Er is geen sprake van verdringen van regulier werk. 
 

3. Klopt het dat de technische begeleiding en organisatie van evenementen op het terrein 

voortaan worden uitbesteed aan de schouwburg? 

Willemsoord BV kiest voor samenwerking met schouwburg De Kampanje in de technische 

voorbereiding van sommige evenementen. Wij achten het goede zaak dat Willemsoord BV 

deskundigheid inhuurt en samenwerking zoekt met professionele partijen. 
 

4. Het is bekend dat de schouwburg eerder werkzaamheden heeft uitbesteed aan niet 

Helderse bedrijven.  Hoe groot is de kans dat door deze maatregel deze 

werkzaamheden zullen worden uitbesteed aan niet Helderse bedrijven? 

De bedrijfsvoering van De Kampanje is de verantwoordelijkheid van de directeur. Wij achten 

het wenselijk dat gesubsidieerde instellingen zelfstandig afwegingen maken ten aanzien van 

uitbesteding van activiteiten wanneer dit bijdraagt aan een gezonde en professionele 

exploitatie. 
 

5. Heeft de gemeenteraad kort geleden niet een rapport over de schouwburg behandeld 

waaruit bleek dat er bij de schouwburg vooral geen personeel weg kon? 

Wij verwijzen naar het antwoord bij de vorige vraag. 
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6. Hoe is het dan mogelijk dat de schouwburg deze werkzaamheden er dan nu zo maar 

even bij gaan doen? 

De schouwburg wordt altijd al ingezet in de voorbereiding en uitvoering van (delen van) 

evenementen. 
 

7. Dhr. Broekmeulen stelt dat hij het voorwerk voor deze evenementen zelf doet? Heeft hij 

dan zoveel tijd over in zijn huidige functie? 

Wij verwijzen naar het antwoord op de eerste vraag. 
 

8. Kunt u ons vertellen hoeveel medewerkers Willemsoord nu nog in dienst heeft? 

De heer Greveling is per 31 december 2018 uit dienst gegaan. In de begroting van 

Willemsoord BV zijn de geprognotiseerde kosten voor management en administratief beheer 

niet veranderd.  

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 30 januari 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


