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Onderwerp: Rapport onderzoekscommissie Willemsoord 2013 

Gevraagd besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
a. in het eerste kwartaal van 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij Willemsoord BV 

financieel wordt gecompenseerd voor in het verleden gemaakte kosten, genoemd bij de beantwoording van 
de deelvragen 2 en 3 (pagina's 9 t/m 12) in dit rapport; 

b. in 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij de overeengekomen tegemoetkoming 
aan Willemsoord BV in het kader van het maatschappelijk ondernemen met ingang van 2015 vervalt en de 
gemeentelijke subsidies aan de maatschappelijke instellingen evenredig worden verhoogd; 

c. in het eerste halfjaar van 2014 een discussiestuk ter bespreking aan de gemeenteraad te bieden, waarin 
wordt aangegeven welke reële mogelijkheden Willemsoord BV heeft om maatwerk te kunnen bieden bij het 
aantrekken van bedrijven; 

d. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2014 in overleg te treden met Port of Den 
Helder en Willemsoord BV teneinde een voor alle partijen acceptabele oplossing te zoeken voor een 
frequentere bediening van de Zeedoksluis en de gemeenteraad te informeren over de gemaakte 
afspraken; 

e. in het eerste kwartaal van 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij de 
toegangsbrug naar Willemsoord en de brug bij het Boerenverdriet worden opgenomen in het gemeentelijke 
kunstwerken beheerpl a n; 

f. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de resultaten van de aanbesteding van 
het groot onderhoud en de consequenties hiervan voor de exploitatie en de meerjarenbegroting van 
Willemsoord BV; 

g. de begroting van Willemsoord BV, inclusief meerjarenraming en een liquiditeitsprognose, jaarlijks vóór 
1 oktober aan de gemeenteraad aan te bieden, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van 
de programmabegroting van de gemeente. 

Publiekssamenvatting 
De gemeenteraad heeft in maart 2013 een commissie ingesteld voor een onderzoek naar de exploitatie van 
Willemsoord BV. Deze onderzoekscommissie heeft in december 2013 een rapport, getiteld: "Willemsoord, een 
schip van bijleggen?!" uitgebracht. De gemeenteraad wordt voorgesteld de aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie over te nemen en een aantal opdrachten te verstrekken aan het college van 
burgemeester en wethouders. De opdrachten zijn erop gericht Willemsoord BV in staat te stellen binnen enkele 
jaren een sluitende exploitatie te bewerkstelligen. 

Inleiding 
Op 17 december 2012 heeft uw raad een motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur aanvaard met het 
volgende dictum: "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." 
Het contrast tussen de herhaaldelijk gepresenteerde winstverwachtingen en de uiteindelijke jaarlijkse 
exploitatietekorten van Willemsoord BV is hiervoor de aanleiding geweest. 

Ingevolge deze motie is door u op 4 maart 2013 de onderzoekscommissie Willemsoord 2013 ingesteld met de 
volgende leden: de dames T. Biersteker-Giljou en S. Dekker en de heren P. Bakker, F.C. Klut, T. Rijnten en 
M. Wouters. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het rapport van de onderzoekscommissie biedt helderheid over de financiële belasting uit het verleden van 
Willemsoord BV en de betekenis hiervan voor de huidige en toekomstige exploitatie. 
Met de conclusies en aanbevelingen wordt beoogd de gemeenteraad voldoende handvatten te bieden om het 
complex Willemsoord toekomstbestendig te kunnen exploiteren. 

Kaders 
De onderzoekscommissie Willemsoord 2013 is op basis van artikel 82 van de Gemeentewet ingesteld. 
Voorts heeft uw raad op 4 maart 2013 de Verordening onderzoekscommissie exploitatie Willemsoord 2013 
vastgesteld (RB13.0002). 

Argumenten 
De onderzoekscommissie is van oordeel dat het niet reëel is te veronderstellen dat Willemsoord BV zonder 
aanvullende maatregelen door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders binnen een 
periode van vijfjaar een positief exploitatiesaldo heeft. Gezien de ambitie om Willemsoord BV op korte termijn 
in staat te stellen een kostendekkende exploitatie te bewerkstellingen en de financiële risico's voor de gemeente 
te beperken, zijn aanvullende maatregelen van de gemeente noodzakelijk. 

Onder verwijzing naar het rapport van de Onderzoekscommissie Willemsoord 2013, treft u hieronder in het kort 
de belangrijkste argumenten voor de aanbevelingen. 

Ad a. Financiële compensatie. 
In het verleden zijn bepaalde kosten voor rekening van Willemsoord BV gebracht in de veronderstelling dat 
deze kosten op termijn vanuit de exploitatie zouden worden terugverdiend. Daarbij wordt ondermeer gedoeld op 
de renovatiekosten die niet voor 100% gedekt zijn uit de subsidiegelden en de huurmatigingen in het kader van 
het maatschappelijk ondernemen. De commissie oordeelt dat Willemsoord BV hierdoor in het verleden 
onevenredig financieel is belast. 

Ad b. Maatschappelijk ondernemen. 
De gemeente compenseert Willemsoord BV vanaf 2012 voor de lagere huren die zijn overeengekomen met de 
maatschappelijke instellingen. De commissie oordeelt dat dit een weinig transparante subsidiëring van de 
maatschappelijke instellingen is en dat dit heeft geleid tot een ongewenste rol van Willemsoord BV als 
subsidieverstrekker. 

Ad c. Bestemmingsplan Willemsoord. 
Het bestemmingsplan Willemsoord beperkt de mogelijkheden voor het vestigen van een diversiteit aan 
bedrijven. De commissie is van mening dat dit de ontwikkeling van Willemsoord belemmert bij het aantrekken 
van bedrijven en het afstoten van niet monumentale panden. 

Ad d. Exploitatie jachthaven. 
De commissie is van mening dat een goede exploitatie van de jachthaven alleen mogelijk is als de toegang tot 
de jachthaven via de Zeedoksluis wordt verbeterd. 

Ad e. Onderhoud bruggen. 
Bij de overname van de positie van Libéma is besloten het onderhoud van de toegangsbrug en de brug bij het 
Boerenverdriet onder te brengen bij Willemsoord BV. Dit is een zeer bijzondere situatie en afwijkend ten 
opzichte van andere civiele kunstwerken in de openbare ruimte. De commissie is van oordeel dat het 
onderhoud van de bruggen niet alleen door de gebruikers van Willemsoord dienen te worden bekostigd. 

Ad f. Groot onderhoud panden. 
Het groot onderhoud aan de panden is nog een onzekere factor. In de meerjarenraming wordt rekening 
gehouden met een structureel benodigd budget van € 588.000,- (inclusief de schouwburg). Willemsoord BV is 
voornemens het groot onderhoud per project aan te besteden. Bij de beoordeling van de offerten moet blijken in 
hoeverre dit budget voldoende is om de kwaliteit van de gebouwen te kunnen behouden c.q. verbeteren. 
De commissie is van mening dat de raad goed geïnformeerd dient te worden over de voortgang en de financiële 
consequenties. 

Ad g. Begroting Willemsoord. 
De commissie is van mening dat de begroting van Willemsoord, inclusief meerjarenraming en 
liquiditeitsprognose, tijdig beschikbaar dient te worden gesteld, zodat de gemeenteraad deze kan beoordelen in 
relatie tot de behandeling van de programmabegroting van de gemeente. 

Met de door ons voorgestelde aanbevelingen wordt beoogd Willemsoord BV in staat te stellen op korte termijn 
een kostendekkende exploitatie te realiseren. 
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Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak van de aanbevelingen is niet onderzocht, omdat het opdrachten aan het college 
van burgemeester en wethouders betreffen die nog nader uitgewerkt moeten worden. Dit is ook de reden 
waarom het voorstel zich niet leent voor een referendum. 
Ten aanzien van de openingstijden van de Zeedoksluis (ad d.) kan nog wel worden opgemerkt dat er sprake is 
van tegengestelde belangen tussen de havenbedrijven enerzijds en Willemsoord als exploitant van de 
jachthaven anderzijds. 

Financiële consequenties 
Aan het verstrekken van de opdrachten aan het college van burgemeester en wethouders zijn geen directe 
financiële consequenties verbonden. De nadere voorstellen van het college zullen naar verwachting wel 
financiële gevolgen hebben. Voor zover een beroep wordt gedaan op de algemene middelen, kan dit worden 
betrokken bij de Kadernota 2015-2018. Om deze reden is bij enkele aanbevelingen het eerste kwartaal van 
2014 als termijn gesteld. 

Communicatie 

Willemsoord BV wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 

Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering. 
Op grond van artikel 6 van de Verordening onderzoekscommissie exploitatie Willemsoord 2013 wordt de 
commissie geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarin de gemeenteraad een 
besluit heeft genomen over het onderzoeksrapport. Uw raad dient verder toe te zien op uitvoering van de 
opdrachten. 

Den Helder, 9 december 2013. 

De onderzoekscommissie Willemsoord 2013, 
namens deze, 

/ 

Giljou, 
voorzitter 
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