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Registratienummer: 

 

RVO18.0101 Portefeuillehouder: K. Visser 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 

 
Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

A. Brouwer 

14 0223 

a.brouwer@denhelder.nl 

Onderwerp:  Hulpvraag liquiditeitspositie Port of Den Helder NV 

 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, van de Financiële verordening 

gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen 

besluit van het college: 

 

1. Aan Port Of Den Helder N.V, ter overbrugging van het liquiditeitstekort in de periode 2018 en 2019, 

tijdelijk (tot uiterlijk 31 december 2019) een rekening-courantkrediet of kasgeldlening van maximaal € 7 
miljoen ter beschikking te stellen zodat Port of Den Helder tot minimaal eind 2019 aan haar directe 

verplichtingen kan voldoen en op basis waarvan een controle verklaring kan worden afgegeven. 

 

2. Dit onder voorbehoud van instemming van College en Raad met de door Port of Den Helder gevraagde 

financiële bijdragen waarvoor het bedrijfsplan en meerjarenbegroting 2019-2023 de basis vormen. De 

besluitvorming over de financiële bijdragen op basis van het bedrijfsplan van PoDH wordt in november 

2018 (College) en december 2018 (Raad) verwacht. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Op 17 maart 2018 heeft Port of Den Helder ten behoeve van de op 30 april 2018 te houden Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVA) een verzoek aan de gemeente Den Helder als enige aandeelhouder 

gedaan om bij te dragen in het liquiditeitstekort dat in de loop van 2018 zal ontstaan. Dit raadsvoorstel betreft 

een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van de AVA, om aan Port Of Den 

Helder N.V, ter overbrugging van het liquiditeitstekort in de periode 2018 en 2019, tijdelijk ( tot uiterlijk 31 

december 2019) een rekening-courantkrediet of kasgeldlening van maximaal € 7 miljoen ter beschikking te 
stellen zodat Port of Den Helder tot minimaal eind 2019 aan haar directe verplichtingen kan voldoen en op basis 

waarvan een controle verklaring kan worden afgegeven. Als dit tekort niet wordt opgelost zal de accountant van 

PoDH geen goedkeurende verklaring kunnen afgeven. Een ander risico is dat de accountant tot afwaardering 

moet overgaan. PoDH zal in september een bedrijfsplan leveren.  
Aan de Raad wordt voorgesteld om een bijdrage van 7 miljoen beschikbaar te stellen in de vorm van een lening 
aan Port of Den Helder onder de voorwaarde dat het bedrijfsplan voldoende zekerheid biedt voor gezonde 
bedrijfsvoering en continuïteit van de core business van de haven van Den Helder. Wanneer de raad in 
december besluit om te investeren in PoDH wordt opnieuw bezien in welke vorm dit uiteindelijk geschiedt (bv. 
aandelenkapitaal). Tot deze periode betreft het een kasgeldlening. 

 Uiteindelijk zal op grond van het bedrijfsplan een definitief besluit genomen moeten worden (zie beslispunt 2) 

over de bijdrage van de gemeente Den Helder aan Port of Den Helder. 

 

Inleiding 

Dit raadsvoorstel betreft een voorstel van het college van burgemeester en wethouders op verzoek van de AVA, 

om in 2018 op korte termijn een bijdrage te leveren, in beginsel in de vorm van een “letter of support” om het 

liquiditeitstekort van Port of Den Helder op te lossen zodat Port of Den Helder tot minimaal eind 2019 aan haar 

directe verplichtingen kan voldoen en op basis waarvan de accountant van Port of Den Helder een controle 

verklaring kan afgeven. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Continuïteit van de haven van Den Helder is van belang voor de gemeente Den Helder. Op termijn wil Port of 

Den Helder bedrijvigheid rond off shore in het kader van de energietransitie aantrekken. Daarmee wordt Den 

Helder een speler op de markt van de energietransitie. Dit biedt werkgelegenheid en continuïteit van de haven 

van Den Helder. 
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Kader 

- Civiel- militaire samenwerking haven Den Helder 
- Artikel 160 en 169 Gemeentewet 
- Nota gemeentegaranties en geldleningen (2015) 
- Europese wetgeving staatsteun 

 

 

Argumenten 

 

Stand van zaken jaarrekening en ontwikkeling meerjarenbegroting PoDH 

Recentelijk heeft de gemeente Den Helder in haar hoedanigheid van aandeelhouder een eerste concept van de 
jaarrekening 2017 van PoDH ontvangen. In afwijking tot voorgaande jaren vindt de vaststelling van de 
jaarrekening 2017 niet plaats in de eerste zes maanden na afloop van het boekjaar, zoals wettelijk is bepaald, 
maar zal deze pas uiterlijk op 31 oktober 2018 aan de aandeelhoudersvergadering (AVA) ter vaststelling 
worden aangeboden. De reden hiervoor is dat PoDH binnen de wettelijk vastgestelde termijn, op grond van 
(een gebrek aan) continuïteits- en liquiditeitsaspecten, vooralsnog geen goedkeurende verklaring ontvangt van 
haar accountant. Dat de continuïteit en liquiditeit in het geding is wordt veroorzaakt door (onverwacht) hoge 
onderhoudskosten en noodzakelijke nieuwe investeringen in de komende periode bij het havenbedrijf. In 
overleg met de accountant heeft de onderneming vijf maanden uitstel van behandeling/vaststelling van de 
jaarrekening gevraagd aan de AVA, om gedurende deze periode met een oplossing te komen voor de 
geconstateerde problematiek en om een bedrijfsplan te ontwikkelen. 
 
Voorgaande constatering heeft eerder bij PoDH in maart 2018 geleid tot opnieuw een verzoek aan de 
aandeelhouder (gemeente Den Helder) om uiterlijk medio oktober 2018 een bedrag van vooralsnog € 7 miljoen 
aan PoDH beschikbaar te stellen om de gevraagde liquiditeit en de continuïteit binnen de onderneming tot 31 
december 2019 te kunnen garanderen. Met het voldoen aan deze (harde) eis van de accountant wordt 
voorkomen dat er geen goedkeurende controle verklaring wordt verstrekt en de accountant een zogenaamde 
“impairment test” zal afdwingen. Deze test wordt gebruikt om de waarde van de onderneming te bepalen en 
vergelijkt de boekhoudkundige balanswaarde van de activa met de feitelijke (markt)waarde; het 
accountantsrapport 2017 van de gemeente heeft dezelfde boodschap. Een substantieel lagere waarde kan 
mogelijk leiden tot het moeten afwaarderen van activa op grond van een duurzaam lagere marktwaarde van de 
investeringen bij de PoDH (en dus waarschijnlijk ook voor de waardering van de gemeentelijke aandelen). Met 
een kapitaalinjectie van € 7 miljoen wordt dit vooralsnog voorkomen en is de accountant bereid om alsnog een 
goedkeurende controle verklaring af te geven.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

De civiel militaire samenwerking is erop gericht de haven te ontwikkelen als economische motor voor de regio 

en hiermee op termijn werkgelegenheid te genereren. 

 

Duurzaamheid 

De ontwikkeling van het civiele deel van de haven is erop gericht om PoDH in staat te stellen duurzaam te 

ondernemen en in te spelen op de markt van onderhoud en logistiek in de offshore wind industrie en andere 

offshore ontwikkelingen van de energietransitie. 

 

Referendabel 

Het voorstel leent zich, volgens de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012, voor het houden van 

een referendum. Gezien de termijn die betrekking heeft op de besluitvorming raden wij een referendum af.  

 

Financiële consequenties 

Het binnen PoDH ontstane liquiditeitsprobleem beslaat zowel een korte termijn als een lange termijn aspect. Op 

dit moment vraagt PoDH een oplossing voor de korte termijn. Port of Den Helder heeft aangegeven dat in het 

najaar van 2018, na bekend worden van de totale meerjarige financieringsbehoefte binnen PoDH, een tweede 

aanvraag zal volgen. Om een integrale afweging te kunnen maken ten aanzien van de totale 

financieringsbehoefte van PoDH in de komende jaren en het gevraagde bedrag van € 7 miljoen op (zeer) korte 
termijn beschikbaar dient te komen lijkt een tijdelijke oplossing het meest voor de hand te liggen. Deze 

oplossing dient te passen binnen de door PoDH (en accountant) gevraagde “letter of support” en de 

financieringsbehoefte van PoDH te dekken in de jaren 2018 en 2019.  

 

Voorgesteld wordt om aan PoDH, ter overbrugging van het liquiditeitstekort in de periode 2018 en 2019, tijdelijk 

(tot uiterlijk 31 december 2019) een rekening-courantkrediet of kasgeldlening van maximaal € 7 miljoen ter 

beschikking te stellen. Dit bedrag van 7 miljoen maakt deel uit van een grotere investeringsvraag van Port of 

Den Helder. Ter onderbouwing van deze investeringsvraag heeft de RVC van Port of Den helder op 5 

september 2018 een bedrijfsplan en meerjarenbegroting 2019-2023 vastgesteld en deze op 10 september aan 

de aandeelhouder aangeboden. Dit bedrijfsplan zal een basis moeten bieden voor efficiency, continuïteit en 

effectiviteit.  De totale  investeringsvraag zal ter besluitvorming voor de raadsvergadering van 17 december 

2018 aan uw Raad worden aangeboden.  
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Uitgaande van het korte termijn aspect van de voor 2018-2019 gevraagde bijdrage van € 7 miljoen wordt 
voorgesteld deze in de vorm van een kasgeldlening te verstrekken voor een periode van maximaal een jaar (tot 

31-12-2019). In verband met staatssteun is hiervoor een marktconforme vergoeding verschuldigd die op grond 

van de huidige rentepercentages voor kort geld kan op lopen tot ca. € 100.000 over de gehele periode tot 31-

12-2019, of tot aan het moment waarop de raad definitief besluit over het toekennen van een financiële bijdrage 

aan PoDH (bv. in de vorm van aandelenkapitaal).  
.  

Communicatie 

Persbericht: nee 

 

Realisatie 

In de periode mei tot en met september 2018 ontwikkelt Port of Den Helder mede ter onderbouwing van hun 

hulpvraag in nauwe samenspraak met de gemeente Den Helder een bedrijfsplan en meerjarenbegroting. De 

inspanningen zijn gericht op effectiviteit en efficiency: hoe met een zo laag mogelijke extra bijdrage een beter 

(maatschappelijk) rendement te halen.  

 

 

Den Helder, 4 september 2018 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


