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Afwezig
Dhr. M. Huisman
1.
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Wethouder Fritzsche deelt mee dat de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de
financiële stukken van Willemsoord BV binnenkort tegemoet kan worden gezien.
2.
Financiën Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV.
De commissie heeft met wethouder Fritzsche, de heer Groenheide en de accountant gesproken over
het jaarverslag 2008 en de rapportage over het eerste halfjaar van 2009 van Willemsoord BV.
De heer Groenheide geeft een toelichting op het jaarverslag en de voortgang van de ontwikkelingen.
In de jaarrekening is voorts aangegeven dat het exploitatieresultaat over 2008 wordt opgevangen
binnen het vermogen van de BV.
De wethouder geeft aan dat het aangekondigde visiedocument ORW meer tijd vergt dan hij eerder
heeft ingeschat en dat dit naar verwachting tegen het einde van het kalenderjaar ter behandeling kan
worden aangeboden.
De wethouder geeft voorts aan dat het openbaar maken van de jaarrekening van de BV in deze vorm
minder wenselijk is, gelet op de onderhandelingspositie van de BV en de belangen van individuele
ondernemers. Van de zijde van de commissie wordt opgemerkt dat hierover afspraken zijn gemaakt
met de gemeenteraad en dat het aan het college van B&W is om hierover desgewenst andere
afspraken te maken met de gemeenteraad.
3.
Stand van zaken Zeestad.
De commissie heeft met wethouder Fritzsche en de heer Vreugdenhil gesproken over de stand van
zaken bij Zeestad en de informatievoorziening naar de gemeenteraad.
De heer Vreugdenhil geeft aan dat (nog) onzekerheid bestaat over de bekostiging van projecten maar
dat hij geenszins de indruk heeft dat partners afhaken. Het is voor diverse partners op financieel
gebied een lastige periode waarbij keuzes worden gemaakt. Ook de huidige marktontwikkelingen
hebben een effect op de voortgang van projecten. Het is voor de continuïteit van belang dat de
samenwerking met de partners optimaal blijft.
4.
Rondvraag en sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

