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Den Helder, 9 november 2020
Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het algemeen belang besluit Willemsoord BV (2020-041514)

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij maken wij als leden van de fractie van Behoorlijk Bestuur in de gemeenteraad van Den Helder bezwaar
tegen het op 28 september jongstleden door de raad genomen algemeen belang besluit Willemsoord BV (2020041514). Behoorlijk Bestuur meent dat het desbetreffende besluit niet rechts-geldig tot stand is gekomen,
aangezien belanghebbenden bij Willemsoord in de raad hebben gestemd over het voorstel. Daarnaast meent
Behoorlijk Bestuur dat het genomen besluit onvoldoende is gemotiveerd.
Een algemeen belang besluit kan onder meer worden genomen als een overheidsbedrijf producten of diensten
aanbiedt, in concurrentie met private ondernemingen, tegen een prijs die niet kosten-dekkend is. Welk product of
welke dienst biedt Willemsoord BV in dit verband aan? Volgens het raadsvoorstel zijn de huren op Willemsoord
immers marktconform, waarbij overigens niet wordt vermeld dat die huren momenteel niet worden geïnd hetgeen
duidelijk niet marktconform is. Bij het onderhoud van het (monumentale) vastgoed is Willemsoord BV echter geen
aanbieder/leverancier maar vrager/afnemer. Vanwaar dan een algemeen belang besluit? Is het wellicht om de
horeca-ontwikkeling op Willemsoord te subsidiëren, wat voor Bestuurlijk Bestuur geen algemeen belang vormt!

Overwegende dat, inzake de rechtsgeldigheid van het algemeen belang besluit:

•

de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder sinds medio 2019 onderhands en middellijk (via Willemsoord
BV) een zakelijke ruimte huurt van de gemeente in Gebouw 51 op Willemsoord, in strijd met artikel 15, lid 1,
letter d, ten zevende van de Gemeentewet (verboden handeling);

•

voor die verboden handeling geen ontheffing op grond van artikel 15, lid 2 van de Gemeente-wet is
aangevraagd bij gedeputeerde staten van Noord-Holland;

•

die verboden handeling tot op heden niet door de voorzitter aan het oordeel van de raad is onderworpen,
zoals voorgeschreven in artikel X8, lid 1 van de Kieswet;

•

door de huurders van Gebouw 51 momenteel geen huur wordt afgedragen, hetgeen het persoonlijke belang
van betrokkene bij Willemsoord BV en het algemeen belang besluit onderstreept;

•

betrokkene zich gezien zijn persoonlijke belang op Willemsoord van stemming over het algemeen belang
besluit had moeten onthouden, op grond van artikel 28, lid 1, letter a van de Gemeentewet;

