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Betreft: Aanlevering jaarstukken verbonden partijen 

Aan de leden van de Gemeenteraad 
 
In de op 7 juli 2010 door uw raad aangenomen motie van het CDA over bovengenoemd onderwerp 
heeft u ons college opgedragen “de jaarstukken van verbonden partijen waarin de gemeente voor 
49% of meer deelneemt uiterlijk 15 maart aan de raad aan te bieden, zodat de stukken meegenomen 
kunnen worden in de jaarrekening van de gemeente. Uitvoering van deze motie heeft geleid tot het 
volgende resultaat. 
 
De verbonden partijen, waarin de gemeente voor 49% of meer deelneemt betreffen volgende 
privaatrechtelijke rechtspersonen: Baggerbeheer Den Helder BV, Luchthaven Den Helder BV, 
Willemsoord BV en Zeestad  BV. 
 
Naar aanleiding van ons schriftelijk verzoek aan bovengenoemde verbonden partijen om de 
jaarstukken, in lijn met bovenstaande motie met inachtneming van de voor de aanbieding aan uw raad 
te volgen procedure, vóór 1 februari 2011 aan te leveren, is ons gebleken, dat de betreffende 
verbonden partijen daar niet in zijn geslaagd zijn. Wel werd van Zeestad BV per e-mail op 31 januari 
2011 ten behoeve van de gemeentelijke planning & control cyclus ondermeer een niet van een 
accountantsverklaring voorziene concept-jaarrekening 2010 ontvangen. Uiteraard draagt dit document 
een voorlopige status en kan daarmee niet als vervanging dienen van een vastgestelde jaarrekening 
met accountantsverklaring.  
 
De oorzaken van het niet aanleveren van de jaarstukken vóór de door uw raad gewenste datum zijn 
de volgende: 

(a) Door iedere verbonden partij wordt als regel het boekjaar geëvalueerd in de zin dat de 
exploitatie van het betreffende jaar wordt herzien. Die herziening heeft een bepaalde 
verwerkingstijd nodig; in het algemeen gesteld betreft dat enkele maanden. Daarna dient de 
accountantsverklaring te worden afgewacht en kan vervolgens door het bevoegde orgaan de 
jaarrekening worden vastgesteld. In aansluiting daarop kunnen de jaarstukken aan de 
gemeente worden toegezonden. 

(b) De omgang met de eigen jaarstukken van een privaatrechtelijke rechtspersoon en de daarbij 
in acht te nemen termijnen zijn als regel vastgelegd in de statuten. De in de statuten van 
bovenstaande verbonden partijen op genomen (overigens uiteenlopende) termijnen 
overschrijden om de redenen als onder (a) genoemd de door uw raad wenselijk geachte 
aanleverdatum. 

 
Bovenstaande bevindingen leiden ertoe, dat dat wij de verbonden partijen zullen verzoeken om, 
aangezien 1 februari niet haalbaar is gebleken, de jaarstukken voortaan niet meer medio juni, maar in 
ieder geval vóór 1 mei aan te leveren.  
 
Wij gaan ervan uit u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd.     
 
Den Helder, 8 maart 2011 
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