
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: Raadzaal

Datum: maandag 14 september 2020 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer R.N. Bruin

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de 
instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het 
Waddengebied 2050
Samenvatting:
Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied heeft op 9 juli 2020 ingestemd met de 
ontwerpagenda voor het Waddengebied en deze vrijgegeven voor consultatie. De formele 
internetconsultatie is gehouden van 10 juli tot en met 14 september 2020. In september 
2020 zal de Agenda voor het Waddengebied voor wensen en bedenkingen door de 
colleges van de Waddengemeenten aan de raden worden aangeboden. De Agenda voor 
het Waddengebied wordt in deze periode ook aan de staten van de betrokken 
waddenprovincies en betrokken besturen voorgelegd. Op 18 november van dit jaar is een 
gezamenlijke ondertekening van de Agenda voor het Waddengebied beoogd, in de vorm 
van een Toogdag. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

5 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot herfinanciering 
Willemsoord BV
Samenvatting:
Recent hebben de betrokken bankinstellingen aan Willemsoord BV aangegeven eind 2020 
de bestaande leningen om te willen zetten naar een meer duurzame en bij het vastgoed 
passende financieringsvorm. Dit betekent concreet dat er op dat moment een einde komt 
aan de huidige goedkopere wijze van financieren van Willemsoord BV en er door 
Willemsoord BV een alternatieve financiering moet worden aangetrokken.

De eerste stappen in de samenwerking tussen Willemsoord BV en de stichting Erfgoed 
Den Helder zijn inmiddels gezet. Dit voorstel tot herfinanciering van Willemsoord BV past 
ook in dit proces. Het geeft Willemsoord BV een stabiel financieel uitgangspunt en 
zekerheid in de voorbereiding van de meerjarenbegroting benodigd voor de besluitvorming 
in de volgende stap in de vormgeving van de erfgoedorganisatie. De commissie dient de 
raad te adviseren over het voorstel.

6 Voorstel met betrekking tot algemeen belang besluit Willemsoord BV
Samenvatting:
Willemsoord BV is in samenspraak met de gemeente opgericht ten behoeve van het 
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beheer, behoud en de exploitatie van het rijksmonumentale complex Willemsoord. 
Willemsoord BV wordt gezien als een overheidsbedrijf, waardoor de gemeente haar niet 
mag bevoordelen ten opzichte van andere bedrijven (Mededingingswet). Bevoordeling is 
alleen toegestaan als zij plaats vindt in het algemeen belang. In dit voorstel wordt de raad 
gevraagd een algemeen belang besluit te nemen voor Willemsoord BV. De commissie 
dient de raad te adviseren over het voorstel.

OVERIG

7 Sluiting


