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Betreft: Bestuurlijke verantwoording rondom faillissement stichting Triton

Aan de leden van de Gemeenteraad

inleiding.

De curator in het failiissement van stichting Triton heeft een onafhankelijke partij opdracht gegeven
een onderzoek te doen naar de oorzaken van het faiiüssement. Het resultaat van dit onderzoek is
inmiddels beschikbaar. Ook het gemeentelijke handelen is in het onderzoek betrokken. Via het
resultaat van dit onderzoek komt er dus zicht op de wijze waarop de Gemeente Den Helder bestuurlijk
en ambtelijk heeft gehandeld. Toch wiüen wij vanuit onze autonome verantwoordings- en
informatiepiicht aan uw Raad tussentijds, immers het faiilissement van Triton is juridisch nog niet
afgewikkeld, tot een verantwoording komen van ons handelen ten opzichte van stichting Triton. Als
startpunt van de verantwoording hebben wij gekozen voor de maand oktober 2005. In deze maand
vroeg de bestuurder van Triton een gesprek aan mei de manager van OWS met als onderwerp de
financiële situatie van Triton.

Sinds oktober 2005 tot heden zijn er 3 verschillende wethouders als portefeuillehouder
verantwoordelijk geweest voor de activiteiten van Triton. Uiteraard geldt ook in deze omstandigheid
dat bestuur continu is, wij willen op deze plaats er slechts op wijzen dat daar waar in de
verantwoording gesproken wordt over de wethouder dat daar verschillende personen mee bedoeld
worden.

De verantwoording is opgebouwd op basis van een maandindeling. In het geval dat één of meer
maanden geen relevante bestuurlijke informatie genereren, zijn deze niet genoemd. De verdeling in
maanden is toegepast om het verloop van de gebeurtenissen zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Verantwoording.

Oktober 2005
Vanaf oktober 2005 hebben wij ingezet op het behoud van de activiteiten van stichting Triton, bij
voorkeur uit te voeren door de stichting Triton. Bestuurlijk stond het voortzetten van de rechtspersoon
Triton voorop, zij het niet als doelstelling op zichzelf maar als middel om de continuïteit van de
maatschappelijke activiteiten te waarborgen en deze voort te zetten.
Deze houding mag blijken uit onze inzet en de contactfrequentie tussen gemeente en Triton vanaf
oktober 2005.
Het ambtelijke gesprek in oktober 2005 leidde tot een notitie van Triton omtrent het
toekomstperspectief van Triton. Wij stelden op basis daarvan vast dat Triton op dat moment een zeer
ernstig liquiditeitsprobleem had en dat wij ernstige zorgen hadden omtrent de levensvatbaarheid.
Deze zorgen hebben wij omgezet in de opdracht aan Triton om ons inzicht te verschaffen in de
maatregelen die nodig waren om de financiële situatie van Triton op zo kort mogelijke termijn
structureel te zien verbeteren.

December 2005
Wij hebben in december 2005 alle subsidies betaalbaar gesteld die Triton redelijkerwijze op dat
moment kon claimen. Daarnaast spraken wij met de Raad van Toezicht (RvT) van Triton af en
bevestigden dit schriftelijk:
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dat wij de reikwijdte van de maatregelen in relatie tot de omvang van de problemen teleurstellend
vonden;
dat wij de wegvallende ESFsubsidie 2005 (€ 378.000,-) zouden compenseren;
dat daaraan geen verwachtingen konden worden ontleend voor 2006;
dat de subsidies voor 2006 niet verder zouden strekken dan tot de maand juni;
dat bevoorschotting van subsidies zou worden verricht op basis van maandrapportages;
dat wij in januari 2006 een standpunt zouden innemen over de toekomstige invutiing van de
verslavingszorg en de wijze van inkoop van leerwerkplaatsen;
dat wij al een halfjaar in afwachting waren van een bedrijfsplan voor de sector arbeid en scholing;
dat dit bedrijfsplan een roi in de gemeentelijke besluitvorming kon spelen indien het nog in januari
2006 beschikbaar zou komen;
dat alle nadere beslissingen onzerzijds mede gebaseerd zouden worden op de toegezegde begroting
2006 en de toegezegde maatregelen ter versterking van de organisatie.
Zie ook Raadsinformatiebrief nr. 01/2006.
in een schriftelijke reactie steide Triton o.m. dat Triton acuut een financiële injectie nodig had en vroeg
Triton om enig uitstel van de door de gemeente aangekondigde beslismomenten en uitstel van een
vervolgoverleg.

Februari 2006
Half februari 2006 volgde opnieuw bestuurlijk overleg. Hierin gaf de wethouder aan dat het
liquiditeitsprobleem van Triton aantoonbaar zijn oorzaak dient te vinden in calamiteiten omdat anders
hij verwacht dat het college niet bereid zal zijn de helpende hand toe te steken. De noodreparatie van
december 2005 (compensatie ontbrekende ESFsubsidie) was wat het college betreft al een uiterste
inspanning. Duidelijk werd gemaakt dat deze compensatie in 2006 niet verwacht mocht worden. Triton
gaf aan het Activeringscentrum, mede vanwege de geringere instroom, anders te kunnen organiseren
of stopzetten waardoor kostenbesparing kon worden gerealiseerd.
Wij bevestigden de afspraken dat Triton vóór het volgende overleg voorstellen zou doen over de wijze
waarop men uit de zeer ernstige financiële situatie zou kunnen raken, inclusief de daarbij horende
opvattingen over de organisatorische consequenties. Wij stelden daarbij dat het zou moeten gaan om
oplossingen waarin werd betrokken de aan de gemeente te betalen vorderingen, de dekking van het
tekort van Triton, het afstoten van het activeringscentrum, een overbrugging van de financiering van
het projectencentrum wegens ontbrekende ESFsubsidies en een reactie op het uitgesproken
voornemen om de verslavingszorgtaak onder te brengen bij de Brijderstichting.

Maart 2006
De maand maart 2006 stond vooral in het teken van het zuiver krijgen van de vorderingen- en
schuldenposities van Triton en gemeente t.o.v. elkaar.

April 2006
In april 2006 troffen wij in de concept-jaarrekening 2005 van de gemeente een voorziening voor een
bedrag van € 229.000,» wegens vermoedelijke oninbaarheid van vorderingen op Triton. In de
paragraaf Weerstandvermogen namen wij de financiële problematiek van Triton op.

Juni 2006
Vanuit het perspectief om Triton als organisatie te behouden hebben wij in de maand juni van 2006
besloten de vordering op Triton, op dat moment € 400.000,-, aan te houden mits Triton zou willen
meewerken aan de vorming van een brede welzijnsorganisatie en een saneringsplan zou opstellen.
Wij besloten tevens om de vraag van Triton om toekenning van een financiële injectie niet te
honoreren omdat Triton zelf verantwoordelijk werd gehouden voor de ontstane financiële situatie.
Later in een gesprek in juni vroeg Triton de gemeente om aanstelling en financiering van een
bewindvoerder. De wethouder gaf aan bereid te zijn deze vraag via het college positief (beide
aspecten) te beantwoorden. Daarbij woog hoofdzakelijk het argument dat de gemeente belang had bij
continuering van de maatschappelijke activiteiten van Triton.

In afwachting van een kwartiermaker die de voorbereidende gesprekken voor de vorming van een
brede welzijnsorganisatie zou kunnen gaan voeren, spraken wij met RvT Triton af dat intern orde op
zaken gesteld zou worden. De kwartiermaker zou als extra taak de financiële bewindvoering van
Triton krijgen. Sanering van kosten zou het oplopen van tekorten moeten ombuigen naar inlopen van
tekorten. Dit lukte niet, zou later blijken.
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Juli 2006
Tegen de zomer van 2006 bracht voortschrijdend inzicht ons tot het besluit om de functie van
kwartiermaker en die van financieel bewindvoerder te scheiden. De dubbelfunctie zou (de start van)
het proces om te komen tot een brede welzijnsorganisatie, waarvan Triton zonder meer een onderdeel
c.q. inbrengende partij zou zijn, ongunstig kunnen beïnvloeden. De ontkoppeling bracht de werving
van een bewindvoerder/toezichthouder in een stroomversnelling. Op basis van een doel- en
taakstelling en op contract van RvT Triton waren wij bereid in de kosten te participeren tot een
maximum van € 27.000,-, exclusief reis- en verblijfkosten en BTW.

Augustus 2006
De RvT Triton stelde vast dat voor dit bedrag geen financieel interim-management gevonden kon
worden. Een verzoek om toekenning van een hoger budget wezen wij af.
Zie ook Raadsinformatiebrief nr 51/2006.

September 2006
Wij stelden in september 2006 de eis dat Triton uiterlijk 1 oktober 2006 met een saneringsplan zou
komen, gericht op structurele verbetering van de financiële positie en met een perspectief op het
terugbetalen van de schulden aan de gemeente. Het antwoord van Triton, gegeven op 28 september
2006, was dat er geen andere uitweg werd gezien dan als RvT de staat van faillissement aan te
vragen. Dit werd, zoals bekend is, op 5 oktober 2006 door de rechtbank te Alkmaar uitgesproken.

De reactie van de Rvt Triton hebben wij gerespecteerd. Wij hebben dus geen invloed op het besluit
van de Rvt uitgeoefend. Ons inzicht in de interne bedrijfsvoering van Triton was bovendien
onvoldoende om, al zouden we dat willen, een gefundeerd oordeel te kunnen geven over de keuze
van de RvT van Triton voor de faillissementsaanvraag.

Direct na de aanzegging van de RvT van het besluit (genomen op vrijdag 29 september 2006) zijn wij
begonnen met het voeren van gesprekken met potentiële kandidaten voor de overname en
voortzetting van de activiteiten van Triton. Onze prioriteit ging daarbij uit naar de voortzetting van de
sector verslavingszorg en de maatschappelijke opvang/woonbegeleiding.

Oktober 2006
D e gesprekken leidden op vrijdag 20 oktober 2006 tot een persbericht waarin wij melding maakten
van een vijftal intentieverklaringen met evenzovele organisaties die delen van Triton overnamen vanat
de eerste helft van november 2006.
Het resultaat hiervan was dat bijna alle activiteiten ononderbroken konden worden voortgezet.
Zie ook Raadsinformatiebrief nr. 73/2006 en de bijlage (persbericht) 73A/2006.
Voor twee onderdelen lukte overname niet: het begeleid groepswonen aan de Huikstraat en het
stedelijk jongerencentrum aan het Koningsplein. De wijkcentra voor tieners gingen onvermijdelijk even
dicht Van de zes wijkcentra zijn er inmiddels vier weer open. Over de voortzetting van de andere twee
onderhandelen wij nog met de opvolgende partij Bureau Jeugdzorg evenals over de voortzetting van
het stedelijk jongerencentrum.

November 2006
Mede op basis van het advies van SDTO besloten wij op 10 november 2006 de functie aan de
Huikstraat niet langer te ondersteunen. Een ongewijzigde voortzetting werd door SDTO
als inadequaat en onverantwoord omschreven. Verbeteringen van de bedrijfsvoering zouden
onevenredig hoge kosten vergen. Dit vonden wij niet verantwoord omdat bleek dat de bewoners van
de Huikstraat in aanmerking konden komen voor vervangende huisvesting via de reguliere
aanbieders. . ...
De cliënten van Triton die ondersteund werden in het beheer van hun inkomen en hulp ontvingen bij
het saneren van hun schulden, werden, indien zij dit wensten, via bureau schuldhulpverlening van
afdeling W!Z doorverwezen naar een bewindvoerder. Via dit bureau is een aantai cliënten in een
hulptraject ondergebracht bij een particuliere dienstverlener.

Een apart onderdeel betreft de 28 werkplekken bij Triton die bezet werden op basis van
gesubsidieerde arbeid onder titel van in- en Doorstroombaan. Ook deze werknemers ontvingen
ontslag nadat Triton in staat van faiflissement was verklaard. Per 18-11 kregen 22 l/D-werknemers
een tijdelijk (12 maanden) arbeidscontract aangeboden bij Noorderkwartier NV. Via deze werkgever
wordt alle l/D-werknemers een reintegratietraject aangeboden met als doe! doorstroming naar regulter
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werk. Na afloop van de arbeidsovereenkomst volgt een ontslagprocedure en eventueel een uitkering
op basis van WW.
De Brijderstichting nam 3 l/D-ers in dienst, waarvan 1 op basis van een reguliere arbeidsplaats.
Drie personen doorlopen de ontslagprocedure en komen eventueel in aanmerking voor een WW-
uitkering.

De werkzaamheden die Triton via een dienstverleningsovereenkomst verrichte voor de HVBWS
(salarisadministratie e.d.) en waarvoor Triton de subsidiemiddelen ontving, zijn beëindigd per
faillissementsdatum en teruggegeven aan de HVBWS.

December 2006 / Januari 2007
De curator gaf in december 2006 aan het voornemen te hebben een onderzoek te laten doen naar de
oorzaken van het failiissement. Wij stelden vast dat de curator vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de
positie van de schuldeisers opdracht zal geven dit onderzoek te doen uitvoeren. Wij hebben belang bij
de uitkomst voor zover daaruit verbeterpunten zijn te destilleren voor het onderhouden van onze
subsidierelaties. Dit belang rechtvaardigt een bijdrage in de kosten van het onderzoek dat breder van
opzet zal zijn. Daartoe hebben wij inmiddels besloten.
Ook besloten wij om aan de Brijderstichting, Bureau Jeugdzorg, Regionaal Opleidingscentrum en
Stichting Dak- en thuisloze nop vang management- en transitiekosten te vergoeden. De effecten van
deze besluiten in financieel opzicht zijn inmiddels verwerkt in de jaarrekening 2006.

Tot slot.

Deze bestuurlijke verantwoording bieden wij u aan tezamen met de uitkomsten van het in opdracht
van de curator uitgevoerde onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Triton. Wij doen dit
vanuit onze actieve informatie- en verantwoordingsplicht. Daar hoort ook bij dat u de gelegenheid
heeft om verhelderingsvragen te stellen en dat u eventueel andere aan u toebedeelde
bestuursrechtelijke middelen gebruikt. Het lijkt ons wel zinvol om de afhandeling door uw Raad van
deze verantwoording te doen plaatsvinden als de uitkomst van het onderzoek ook bekend is. U kunt
de informatie uit dit onderzoek dan immers bij uw vraagstelling betrekken waardoor wordt voorkomen
dat u en wij tweemaal een gelijksoortige discussie over onze verantwoording voeren.
Ook het derde document, de financiële verantwoording die wij hebben vastgesteld in onze
vergaderingen van 31 oktober 2006 en 30 januari 2007, treft u bij deze bestuurlijke verantwoording
aan.

Den Heider, 19 juni 2007.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

, burgemeester
S. Hulman

secretaris
H. Raasing
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