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Onderwerp: Instellen van de onderzoekscommissie Willemsoord. 

Gevraagd besluit: 

1. tot het instellen van een commissie ad hoe ex artikel 82 Gemeentewet voor een onderzoek naar de 
exploitatie van Willemsoord; 

2. tot het beschikbaar stellen van een budget van € 25.000,- voor het eventueel inhuren van externe 
expertise en in de dekking te voorzien door te beschikken over de algemene reserve; 

3. tot het vaststellen van de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2013. 

Publiekssamen vatting 
Op 17 december 2012 is besloten onderzoek te doen naar de exploitatie van Willemsoord. 
Hiervoor wordt een tijdelijke raadscommissie ingesteld op grond van artikel 82 van de Gemeentewet. 
Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken aspecten van belang zijn voor de exploitatie van Willemsoord. 

Inleiding 
Uw raad heeft op 17 december 2012 een motie aangenomen waarbij u het volgende besloten heeft: 
"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." 
In het verlengde van deze motie hebben wij u de 'Verordening op de commissie van onderzoek naar de 
exploitatie van Willemsoord 2013' ter vaststelling aangeboden. In artikel 3 van deze verordening is opgenomen 
dat de onderzoekscommissie uit vijf leden bestaat. 
Ter uitvoering van de motie stellen wij u thans voor een onderzoekscommissie in te stellen bestaande uit vijf 
leden. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met de instelling van de onderzoekscommissie wordt beoogd de op 17 december 2012 aangenomen motie uit 
te voeren. 

Kader 
In artikel 82 e.v. van de gemeentewet zijn bepalingen opgenomen over de bevoegdheden en samenstelling van 
raadscommissies. In de 'Verordening op de commissie van onderzoek naar de exploitatie van Willemsoord 
2013' zijn voorts nadere regels opgenomen over de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de 
commissie. 

Argumenten 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de Christenunie, D66, de PvdA en de Stadspartij Den Helder hebben 
kandidaten (met plaatsvervangers) voor de onderzoekscommissie aangemeld. De namen van de kandidaten 
zijn opgenomen in het bij dit voorstel gevoegde ontwerp-besluit. 
Op grond van de verordening op de onderzoekscommissie dient de commissie uit vijf personen te bestaan en er 
zijn vijf kandidaten (met plaatsvervangers) aangemeld. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Het voorstel is ter uitvoering van de op 17 december 2012 
aangenomen motie. 
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Financiële consequenties 
Aan het instellen van de onderzoekscommissie zijn geen directe financiële consequenties verbonden. 
Aan de uitvoering van het onderzoek zijn wel kosten verbonden. Het is echter nog niet mogelijk een raming van 
de onderzoekskosten te maken omdat er nog geen plan van aanpak voorhanden is. De hoogte van het 
benodigde budget is in belangrijke mate afhankelijk van het al dan niet inschakelen van externe expertise. 

Om het onderzoek spoedig te kunnen opstarten, wordt voorgesteld een budget van € 25.000,- voor het 
eventueel inhuren van externe expertise beschikbaar te stellen. Als de onderzoekscommissie van mening dat 
het budget verhoogd dient te worden, dient hiertoe een voorstel aan de raad te worden voorgelegd. 

In de programmabegroting 2013 is geen budget opgenomen voor raadsonderzoeken. 
Voorgesteld wordt het budget van € 25.000,- te dekken vanuit de algemene reserve. 

Communicatie 

Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet dient het voorgestelde besluit gepubliceerd te worden. 

Realisatie 
Met het instellen van de onderzoekscommissie, het vaststellen van de verordening op deze 
onderzoekscommissie en het beschikbaar stellen van het werkbudget, kan de onderzoekscommissie het 
onderzoek starten. 

Den Helder, 28 januari 2013. 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling r 

/ r 
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