
VOOR BEHOORLIJK BESTUUR 7> 

Motï© (vreemd aan de orde van de dag) 

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op maandag 
17 december 2012; 

gelezen de op 7 november 2012 aangenomen motie, nummer 6.1, betreffende een 
onderzoek naar de exploitatie van Willemsoord; 

overwegende dat, bij nader inzien, 
« de op 7 november 2012 aangenomen motie, nummer 6.1, inzake de 

exploitatie van Willemsoord aanpassing behoeft; 
© een onderzoek volgens artikel 155a Gemeentewet een onnodig zwaar middel 

is om het gewenste inzicht te verkrijgen; 
© artikel 82 Gemeentewet voldoende mogelijkheden biedt tot het uitvoeren van 

het gewenste onderzoek; 

1. het dictum van motie 6.1 van 7 november 2012 te laten vervallen en 

2. een nieuw dictum vast te stellen dat als volgt luidt: 

Alvorens concrete opdrachten voor het college te formuleren een in te 
stellen tijdelijke commissie ex artikel 82 Gemeentewet onderzoek te laten 
doen naar alle facetten en randvoorwaarden die met betrekking tot de 
exploitatie van Willemsoord van belang zijn. 

en gaat verder met de orde van de dag. 

besluit: 
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De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 7 november 2012, 

gelezen de conceptbegroting 2013 en de meerjarenraming 2014 - 2016, 

constaterende dat: 

1. de exploitatie van Willemsoord, in tegenstelling tot de door het college van 
burgemeester en wethouders toegezegde winst, blijvend onvoorziene extra 
verliezen oplevert; 

2. het college, verblind door een vooringenomen positivisme, de raad bij 
herhaling heeft voorgehouden dat het ombuigen naar winst een reële 
propositie is; 

3. hetgeen recent bekend is geworden betreffende de exploitatie van 
Willemsoord geen aanleiding geeft om te veronderstellen dat op redelijke 
termijn winst zal worden gemaakt; 

4. dat ook op langere termijn op basis van de bestaande situatie en plannen 
geen vooruitzichten zijn op een sluitende exploitatie, laat staan op winst; 

5. dat, gelet op het bestuurlijk handelen van het college tot nu toe, in dit stadium 
niet meer verwacht kan worden dat hij met redelijke voorstellen tot verbetering 
van de situatie zal komen; 

overwegende dat: 

o een financieel gezonde gemeente een conditio sine qua non is; 

o de instandhouding van Willemsoord van groot belang is, ook voor het aanzien 
van de stad als geheel; 

besluit: 

Alvorens concrete opdrachten voor het college te formuleren een onderzoek volgens 
artikel 155a van de Gemeentewet te doen naar alle facetten en randvoorwaarden die 
met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord van belang zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Voorzitter van de fractie Behoorlijk Bestuur 


