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MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

aangenomen / verwerpen 
ingetrokken / aangehouden 2..2 

Motie Onderzoek Port of Den Helder. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op woensdag 21 juli 2021; 

gelezen de op 25 mei 2021 unaniem door de raad aangenomen motie, waarmee het college van 
burgemeester en wethouders is verzocht: 
1. een onderzoek gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie, 

ten aanzien van de N.V. Port of Den Helder uit te laten voeren; 
2. de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 1 november 2021 met de raad te delen; 
3. kansen en potenties te herijken op basis van informatie uit het verleden; 

kennis genomen hebbende van: 
o de mededeling van de Raad van Commissarissen van Port of Den Helder, waarin in de door de 

RvC opgestelde 'Observaties na één jaar van een nieuwe RvC' is aangeven dat hij geen kans 
ziet de organisatie effectiever en efficiënter in te zetten; 

o de reactie - opgenomen in de Raadsinformatiebrief van 15 juli 2021, nummer 2021-029485 - van 
het college van burgemeester en wethouders op de motie, dat de wens om een bedrijfsscan goed 
te begrijpen is en dat er geen eigen onderzoek wordt aangekondigd; 

constaterende dat: 
o in het Helders Akkoord voor het onderhoud van de haven een bedrag van€ 2 mln. 

opgenomen is; 
o De N.V. Port of Den Helder in 2019 een bedrijfsplan met een meerjarenbegroting voor de periode 

2020-2028 heeft aangeboden; 
o KPMG daarbij een rapportage heeft uitgebracht over de financiële vooruitzichten en de te 

verwachten solvabiliteit en liquiditeit van de N.V. Port of Den Helder; 
o de raad op 16 september 2019, mede op basis van dit bedrijfsplan, een bedrag van€ 17,4 mln. 

beschikbaar heeft gesteld voor de onderhoudsopgave in de periode 2020-2028 en de laatste 
tranche van de Kooyhaven; 

o het college van burgemeester en wethouders hierbij heeft aangegeven dat de N.V. Port of Den 
Helder hiermee in staat moet worden geacht de haven voorlopig zelfstandig te exploiteren en te 
onderhouden; 

o de N.V. Port of Den Helder recentelijk een verzoek heeft gedaan voor een extra financiële 
tegemoetkoming van€ 5,6 mln. voor projecten in 2021 en 2022; 

o in de rapportage verbonden partijen maart 2021 over de N.V. Port of Den Helder wordt 
aangegeven dat urgente zorg bestaat omtrent de liquiditeit en dat bij stagnatie of niet doorgang 
van projecten 'ruimte in de haven' het zicht op een gezond verdienmodel verdwijnt; 

o het college van burgemeester en wethouders in de kadernota 2022-2025 voorstelt - gezien de 
liquiditeitspositie van de N.V. Port of Den Helder - dat een extra bijdrage van€ 500.000, 
onvermijdelijk wordt geacht; 

o het college van burgemeester en wethouders in de kadernota 2022-2025 aangeeft dat in 2022, 
als de ontwikkelingsrichting zich uitkristalliseert, duidelijk moet worden op welke wijze een 
duurzame bedrijfsvoering mogelijk wordt; 

overwegende dat: 
o de N.V. Port of Den Helder in 2012 is ingesteld om het havengebied effectief en efficiënt te 

beheren en te ontwikkelen; 
o de raad heeft uitgesproken dat een onderzoek naar visie, structuur, personeel, financiële 

prognose en marketingstrategie van de N.V. Port of Den Helder op korte termijn gewenst is; 



o het in het belang van de gemeente is dat het onderzoek door een onafhankelijke partij wordt 
uitgevoerd; 

o de raad bij nader inzien zelf het initiatief wil nemen tot begeleiding van het onderzoek, genoemd 
in de motie van 25 mei 2021; 

o de raad hiervoor een commissie ex artikel 82 Gemeentewet kan instellen; 
o in de Gemeentewet voldoende wettelijke waarborgen zijn opgenomen over de samenstelling en 

het functioneren van een dergelijke commissie, waaronder regels op het gebied van 
geheimhouding; 

er vanuit gaande dat: 
o de N.V. Port of Den Helder en het college van burgemeester en wethouders volledige 

medewerking verlenen aan het onderzoek; 
o de rapportage van bevindingen inzake het onderzoek zo snel mogelijk en in ieder geval conform 

globale planning (zie bijlage) nog in deze bestuursperiode in de raad wordt behandeld; 

van mening zijnde dat: 
o de raad niet eerder een besluit kan nemen over het ontvangen verzoek van de N.V. Port of Den 

Helder voor een financiële bijdrage aan de projecten in 2022 en verder dan nadat er nader inzicht 
is ontstaan over de mogelijkheden en bedreigingen over een gezonde op continuïteit gerichte 
bedrijfsvoering van de N.V. Port of Den Helder en de mate waarin c.q. de wijze waarop de 
gemeente Den Helder haar rol als aandeelhouder hierbij kan of moet vervullen; 

besluit: 

1. het op 25 mei 2021 gedane verzoek aan het college van burgemeester en wethouders een 
onderzoek uit te laten voeren gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en 
marketingstrategie van de N.V. Port of Den Helder in te trekken; 

2. de griffier namens het presidium opdracht te geven voor te bereiden: 
a. een voorstel tot het instellen van een Begeleidingscommissie Onderzoek Port of Den Helder 

ex artikel 82 Gemeentewet die wordt belast met het onderzoek als bedoeld onder punt 1; 
b. een verordening op de Begeleidingscommissie Onderzoek Port of Den Helder; 
c. een nadere planning van het onderzoek naar de N.V. Port of Den Helder, zodanig dat de 

rapportage van bevindingen in deze bestuursperiode van de raad behandeld kunnen worden; 
d. een budgettoewijzing ter uitvoering van het onderzoek naar de N.V. Port of Den Helder. 

Namens de fracties van 

Beter voor Den Helder, G. Assorgia 
CDA, H.M. Krul 
VVD, P .T. Bais 
PvdA, P. Blank 
Stadspartij Den Helder, H. van Dongen 
ChristenUnie, J.P. van Donkelaar 
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, S. Hamerslag 
Gemeentebelangen, N. List 



Bijlage 1 

Globale planning 'Raadsonderzoek Port of Den Helder ex artikel 82 Gemeentewet' 

De globale planning ten aanzien van het Raadsonderzoek Port of Den Helder (hierna PoDH 
genoemd) ex artikel 82 Gemeentewet is als volgt: 

21 juli 2021: 

28 juli 2021: 

augustus 2021: 

september 2021: 

oktober 2021: 

december 2021: 

Januari 2022 

februari 2022: 

Extra raadsvergadering: 
Opdracht voorbereiden instellen Raadscommissie 'Onderzoek ex 
artikel 82 PoDH'; 
Opdracht opstellen verordening met betrekking tot onderzoek ex 
artikel 82 PoDH; 

Extra raadsvergadering: 
Vaststellen verordening op de raadscommissie; 
Instellen en benoemen raadscommissie; 
Bepalen focus onderzoek, vraagstelling in hoofdlijnen; 
Beschikbaarstelling budget. 

Uitwerken van de vraagstelling door de begeleidingscommissie 
Selectie onderzoeksbureaus; 
Offerte uitvraag. 

Beoordeling offertes, 
Gunning; 
Voorbereiding onderzoek (PvA). 

Aanvang uitvoering onderzoek. 

Afronding onderzoek, rapportage 

Reactie college op rapport van bevindingen 

Bestuurlijke behandeling: commissie en aansluitend raad . 


