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Samenvatting 

Ook in deze tweede halfjaarsrapportage constateert het college dat er door Willemsoord hard wordt 
gewerkt aan het positief beïnvloeden van de exploitatie  door een pakket aan maatregelen:  Terugdringen van de exploitatiekosten door bezuinigingen  Innovatieve oplossingen (energie)  Planmatige onderhoudsprogramma’s  Verhogen van de omzet door verbetering van de huurinkomsten door o.a. het organiseren van 

open dagen, is actief gewerkt aan het verbeteren van de verhuuropbrengst van de gebouwen. 
Het college houdt haar zorgen over de hoge energiekosten. Het initiatief van Willemsoord wordt dan 
ook gewaardeerd om met diverse partijen samen te werken aan modellen om de isolatie van 
verschillende panden op een hoger niveau te brengen.  
 
Het exploitatieresultaat Van Willemsoord BV voor 2012 bedroeg € -560.052. Voor 2013 wordt een 
negatief exploitatieresultaat van € - 517.194 verwacht. De belangrijkste oorzaken voor het dalen van 
het negatieve exploitatieresultaat betreffen:  een besparing op de kosten (kosten onderhoud, kosten beheer 

terrein/infrastructuur/gebouwen, personeelskosten, juridische kosten en algemene 
bedrijfskosten)  een daling van de financiële baten en lasten (door (deel) aflossing van de lening BNG) 
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1. Inleiding 

Hierbij biedt Het college de 2e halfjaarrapportage 2013 over Willemsoord BV aan de gemeenteraad 
aan. Met deze rapportage wordt inzicht geboden in het verwachte negatieve exploitatieresultaat van 
2013, zoals eerder voorspeld in de 1e halfjaarrapportage 2013 en meerjarenbegroting 2013-2017. 
Voor de goede orde wordt hierbij vermeld dat op het voorlopig resultaat nog geen 
accountantscontrole heeft plaatsgevonden. 
 
 
1.1 Doelstelling Willemsoord 

De doelstelling van Willemsoord BV is “het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere 
registergoederen te Den Helder, waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord”. 
 
Met deze activiteiten (verhuren gebouwen en terreinen) wordt beoogd een positief saldo te verkrijgen 
ten gunste van de BV. Vanuit die inkomsten dienen de kosten van de BV te worden gefinancierd. Om 
de aantrekkelijkheid van het gebied te waarborgen wordt het terrein schoongehouden, wat 
gefinancierd wordt uit de inkomsten van het parkmanagement. Verder is het van belang de huurders 
op Willemsoord te ondersteunen in het aantrekken van bezoekers. Hiervoor dienen 
marketingactiviteiten plaats te vinden als evenementen en werving, die Willemsoord als aantrekkelijk 
gebied promoten. 

 
2. Kaders 

De gehanteerde kaders zijn:  Willemsoord BV voert haar taken uit binnen de statuten die voor de BV zijn opgesteld.   Bewaking vindt plaats door de Raad van Commissarissen (RvC) en in de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA).   Het college van B&W is namens de gemeente deelnemer aan de AVA en rapporteert twee 
maal per jaar, volgens afspraak, aan de gemeenteraad. 

 
3. Willemsoord BV 

 
3.1 Ontwikkelingen afgelopen half jaar 

 
Het exploitatieresultaat van het 2e halfjaar 2013, alsmede het voorlopig resultaat voor 2013 laat een 
verbetering zien. In 2013 is hard gewerkt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo is er flink 
bespaard op de personeelskosten, de algemene bedrijfskosten, de kosten beheer 
terrein/infrastructuur/gebouwen en de bijzondere baten en lasten. Verder is in 2013, onder andere 
door het organiseren van open dagen, actief gewerkt aan het verbeteren van de verhuuropbrengst 
van de gebouwen. In de begroting van 2014 is te zien dat de verhuuromzet toeneemt door toename 
van het aantal huurders. De leegstand neemt af.  
 
Voor verhuur is in totaal beschikbaar 36.949 m2: hiervan is 5.958 m2 bestemd voor de komst van het 
theater. Onderstaande tabel laat de toename in de verhuur in m2 zien voor de gebouwen, exclusief de 
gebouwen die voor het theater zijn bestemd: 
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Verhuur in m2 2012 2013 2014 2015 

28 137 137 137 137 

29 0 159 1.644 1.644 

30 461 461 461 461 

39 330 580 3.391 3.391 
41 96 96 1.061 1.061 

43 133 133 133 133 

47 0 0 96 96 

51 6.114 6.114 6.114 6.114 

52 297 2.472 2.600 2.600 

56 78 78 78 78 
60AB 1.060 1.060 1.060 1.060 

60G   2.053 2.053 2.053 2.053 

66       24 24 24 24 

72   1.184 1.184 1.184 1.184 

73   1.228 1.228 1.228 1.228 

Totaal verhuurd 13.195 15.779 21.829 21.829 
Totaal leegstaand 17.796 15.212 9.162 9.162 

 
Per 31-12-2013 is de totale leegstand afgenomen naar 15.212 m2. In 2014 loopt dat verder terug naar 
9.162 m2. Hierin is de leegstand ten behoeve van de komst van het theater (gebouw 60C, 60D, 60E, 
60F en 63) niet meegenomen. Voor gebouw 66 geldt dat deze wordt verhuurd ten behoeve van 
evenementen. Deze leegstand is wel meegenomen. 
 
3.1.1 Den helder op de kaart 

Sail 2013 was een groot succes! Door dit evenement hebben we niet alleen Den Helder maar ook 
Willemsoord goed op de kaart weten te zetten. De waddenfondsaanvraag voor de restauratie van de 
Boerenverdrietsluis is gehonoreerd. Met de bouw van de schouwburg is begonnen. De verschillende 
evenement naast Sail werden goed bezocht. Ook de netwerkbijeenkomsten en de nieuwsbrieven 
worden steeds beter bezocht en gelezen. 
 
3.2 Ontwikkelingen komende periode 

In hoofdstuk 5.1 is een prognose van de exploitatie voor de jaren 2014 tot en met 2017 opgenomen. 
Aandachtspunt is het planmatig onderhoud. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor 
zowel de gebouwen als het terrein en de infrastructuur. Omdat in het verleden geen groot onderhoud 
is uitgevoerd, zal voor de komende jaren een inhaalslag gemaakt moeten worden. Er is voor de 
komende jaren 4 à 5 ton per jaar geprognotiseerd. Dit kan mogelijk in het begin hoger uitvallen.  
 
Ook de hoge energiekosten blijven vooralsnog een bron van zorg. Met diverse partijen wordt gewerkt 
aan modellen om de isolatie van verschillende panden op een hoger niveau te brengen. In het najaar 
van 2013 is hiermee gestart en in 2014 zullen de benodigde acties worden genomen om zodoende de 
energiekosten terug te dringen. 
 

In 2014 zal verder worden gewerkt aan het positief beïnvloeden van de exploitatie van Willemsoord 
BV door het aanpakken van de volgende aandachtspunten:  Terugdringen van de exploitatiekosten door te bezuinigen op personeelskosten en inhuur 

externen;  Verhogen van de omzet door verbetering van de huurinkomsten;  Verkoop van gebouw 41 (2014).  Inzetten op mogelijke vestiging van hotel in gebouw 72. 
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4. Financiën  

 
4.1 Verlies- en winstrekening 2013-2017 
 

De verlies- en winstrekening van Willemsoord BV ziet er als volgt uit: 
 

Inkomsten 2012 1
e
 

halfjaar 
2013     

2
e
 

halfjaar  
2013 

Resultaat 
2013 

Prognose 
2014 

Prognose 
2015 

Prognose 
2016 

Prognose 
2017 

 

Verhuuropbrengst 
gebouwen 

824.997 367.675 371.965 739.640 938.620 1.205.312 1.636.125 1.648.840  

Opbrengst 
terrein+evenementen 

37.750 1.414 69.065 70.479 20.000 20.000 20.000 20.000  

Opbrengst 
jachthaven+campers 

71.278 38.659 82.434 121.093 100.000 110.000 120.000 120.000  

Opbrengst dok 2 23.678 25.000 1.502 26.502 25.000 25.000 25.000 25.000  

Overige incidentele 
opbrengsten 

2.691 413 37.439 37.852 40.000 0 0 0  

Bijdrage gemeente DH 
(maatsch.ond) 

550.000 146.500 146.500 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000  

Bijdrage Zeestad 
(leegstand i.v.m. theater) 

0 0 75.000 75.000 75.000 0 0 0  

Totaal inkomsten 1.510.394 579.661 783.905 1.363.566 1.491.620 1.653.312 2.094.125 2.106.840  

          

Uitgaven          

Kosten correctief 
onderhoud 

193.242 39.352 68.265 107.617 90.303 90.303 90.303 90.303  

Kosten beheer 
terrein/infrastructuur/ 
gebouwen 

488.458 272.378 164.780 437.158 346.000 271.000 271.000 271.000  

Kosten jachthaven+ 
camperplaatsen 

126.650 63.212 97.663 160.875 118.500 93.500 93.500 93.500  

Kosten terrein+ 
evenementen 

21.517 14.091 2.939 17.030 5.000 5.000 5.000 5.000  

Kosten exploitatie dok 2 0 0 2.919 2.919 5.000 5.000 5.000 5.000  

Personeelskosten 
management+adm.beheer 

396.215 162.581 169.615 332.196 306.048 291.048 260.000 260.000  

Juridische kosten/ 
accountantskosten 

72.091 34.849 14.403 49.252 47.500 47.500 47.500 47.500  

Algemene bedrijfskosten 168.853 66.921 47.721 114.642 147.500 122.500 122.500 122.500  

Bijzondere baten & lasten 30.110 0 0 0 0 0 0 0  

Afschrijvingen 134.026 92.013 92.013 184.026 184.026 184.026 184.026 184.026  

Totaal uitgaven 1.631.162 745.397 660.318 1.405.715 1.249.877 1.109.877 1.078.829 1.078.829  

RESULTAAT -120.769 -165.736  123.587 -42.149 241.743 543.435 1.015.296 1.028.011  

Planmatig onderhoud 53.455 173.590 13.771 187.361 400.000 400.000 588.000 588.000  

Brim-subsidie 0 0 0 0 -13.429 -8.045 -8.045 -8.045  

Financiële baten & lasten 385.829 115.055 172.629 287.684 300.000 385.000 385.000 385.000  

NETTO-RESULTAAT -560.052 -454.381 -62.813 -517.194 -444.828 -233.520 50.341 63.056  

 
Opmerkingen bij de gepresenteerde cijfers: 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting voor 2014 tot en met 2017 is uitgegaan van een 
realistisch scenario. De raming van verhuur is gebaseerd op een voorzichtig scenario. De verhoging 
van het verhuur die in 2013 heeft plaatsgevonden is pas in de rapportages van 2014 zichtbaar. 
Daarnaast heeft in 2012 nog een afkoop plaatsgevonden voor gebouw 29 wat een vertekend beeld 
geeft op de huuropbrengst. 
Het achterblijven van de uitgaven voor het planmatig onderhoud is het gevolg van de latere 
aanbesteding en uitvoering van het onderhoud. De reden hiervoor is dat Willemsoord BV eerst 
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gewacht heeft op de toekenning van de BRIM gelden. Na de afwijzing van deze gelden voor 2014 is 
de aanbesteding in gang gezet. 
 
4.2 Vermogenspositie 2013 

Het eigen vermogen van Willemsoord BV bedraagt per 1-1-2013 € 10.199.458. De langlopende- en 
kortlopende schulden bedragen per 1-1-2013 € 15.700.000. In 2013 is dit saldo door het aflossen van 
een deel van de langlopende schuld bij de BNG  verminderd door de voorziening van  
€ 5.558.000 die door de gemeente ter beschikking is gesteld. De langlopende- en kortlopende 
schulden bedragen per 31-12-2013 € 11.600.000. 
 
4.3 Globale beschouwing opbrengsten 

De inkomsten zullen vanaf 2014 stijgen door de toename van de verhuur van de panden op 
Willemsoord. In 2014 zullen alle gebouwen nagenoeg geheel gevuld zijn, met uitzondering van de 
gebouwen die bestemd zijn voor de komst van het theater en gebouw 66 en 72.  
 
4.4 Globale beschouwing kosten 

In 2013 is hard gewerkt aan het terugdringen van de kosten, en ook in 2014 zal deze lijn worden 
voortgezet.  
 
4.5 Globale beschouwing investeringen 
In 2013 zijn de volgende investeringen gedaan: 

 
Investeringen Bedrag 
Renovatie Boerenverdrietsluis € 15.000 (€ 3.900.000 kosten project) 
Investering gebouw 52ABCD € 109.272 
Investering gebouw 28+29+39 (toekomstige 
huurders) 

€ 70.000 

Investering terrein 
Investering gebouw 51 (isolatiemaatregelen) 

€ 15.156 
€ p.m. (nader uit te werken, wordt nog 
onderzocht) 

 
 

5 Risicoparagraaf 

De risico’s vloeien voort uit de onderwerpen die in deze rapportage zijn opgenomen. Het gaat om: 

 

Risico’s Maatregelen 

Risico op (droge) saneringskosten bij verkoop 
van niet-monumentale gebouwen 

In overleg met koper kosten ondervangen en 
zien te voorkomen door aanpassing functie van 
gebouwen 

Risico is de rentestijging van de lening van € 6 
miljoen voor de bouw van de schouwburg. 

Het continu monitoren van de rentepercentages 
voor kort en langlopende leningen. 
 

Risico is het hoger uitvallen van de kosten voor 
achterstallig onderhoud. 

Compenseren binnen de totaal beschikbare 
middelen voor het uitvoeren van 
grootonderhoud.  

Risico is de stijgende kosten van energie, die 
zwaar weegt op exploitatie huurders 

In overleg treden met energieleveranciers voor 
mogelijke oplossingen hiervoor, zoals 
bijvoorbeeld isolerende maatregelen. 

 
Bovenstaande risico’s zijn een mix van kwalitatieve en kwantitatieve risico’s. Indien risico’s zich 
voordoen worden deze verwerkt in de verschillende documenten die onderdeel zijn van de planning- 

en controlcyclus van de gemeente Den Helder. De financiële gevolgen voor de gemeente als 

aandeelhouder zijn € 565.000,- in de periode 2014-2017. Dit bedrag is opgenomen in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeente Den Helder. 

Het uit deze 2
e
 halfjaarrapportage voortkomende verlies voor 2013 van € 517.000 wordt verwerkt in de 

jaarrekening 2013 van de gemeente Den Helder. 
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Bijlage: 

Om genoemde taken en werkzaamheden uit te kunnen voeren is de organisatie van Willemsoord BV 
als volgt opgebouwd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Raad van 
Commissarissen 

(RvC) 

Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders 

(AvA) 

 
Directeur/bestuurder 

1 fte (40 uur) 

 
Controller/PR 

0,8 fte (33 uur) 

 
Secretariaat 

0,75 fte (30 uur) 

Bouwkundig 
beheerder 

1 fte (40 uur) 

 
Havenmeester 

1 fte (32 uur) 

Onderhoudsmensen 
terrein 

1,8 fte (72 uur) 

Assistent-
havenmeester 

(inhuur in het seizoen) 
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