
Vragen aan het College van B&W: 

• Voor welk bedrag staan de gebouwen, die in de toekomst door de schouwburg, 
stadshal, het restaurant en eventuele ander gebouwen of delen van gebouwen 
die door de Schouwburg gehuurd worden, op de balans van Willemsoord bv? 

• Hoeveel geld heeft het verplaatsen van Balorig en Rick Niks gekost. 
• Wie heeft de kosten van het verplaatsen, van de in de vorige vraag genoemde 

bedrijven, betaald? 
• Wie heeft de inventaris aangekocht van restaurant de Werf? 
• Wie heeft de goodwill van "de Werf" betaald, en wat was het bedrag van de 

goodwil van "de Werf"? 
• Wat wordt, na het toevoegen van "de Werf", de nieuwe huur die de 

schouwburg gaat betalen aan Willemsoord? 
• Wanneer kunnen wij het aangepaste businessplan tegemoet zien van de 

nieuwe schouwburg? 

Graag vernemen wij op zo'n kort mogelijk termijn de antwoorden op de hierboven 
gestelde vragen. 

Namens de Stadspartij Den Helder, 
Peter Reenders gemeenteraadslid 



Den Helder zondag 5 januari 2014 

Geacht College van B&W: 

Als bijlage treft u hierbij vragen die wij voor een deel al gestuurd hebben naar de 
directeur bestuurder van Willemsoord BV, de heer Broekmeulen. 

Van de heer Broekmeulen kregen wij geen antwoord op onze vragen omdat volgens 
hem deze vragen beantwoord moeten worden door de AVA van Willemsoord BV, 
zijnde het college. 

De Stadspartij Den Helder vindt dit een rare gang van zaken. De directeur bestuurder 
van Willemsoord BV is volgens ons verantwoordelijk voor de financiële gang van 
zaken van Willemsoord BV en had naar ons idee deze vragen gewoon kunnen 
beantwoorden. 

Graag vernemen wij van u ook: hoe liggen de gezags verhoudingen tussen de 
directeur bestuurder, de AVA en de Raad van Commissarissen van Willemsoord BV. 

Graag vernemen wij van Uop zo'n kort mogelijk termijn de antwoorden op de in de 
bijlage gestelde vragen. 

Namens de Stadspartij Den Helder, 
Peter Reenders gemeenteraadslid 



Subsidie Waddenfonds zonder onderwerpen en bedragen uit de geheime stukken. 

Voor de verbouwing / aanpassing van het gebouw De Kathedraal, als onderdeel van het 

schouwburgcomplex op Wil lemsoord, is € 3,1 miljoen geraamd uit het schouwburgbudget plus een 

subsidie van € 2,1 miljoen, aangevraagd bij het Waddenfonds. Die subsidie is niet toegekend. Op 7 

oktober, 4 november en 16 december zijn pogingen ondernomen erachter te komen wat de gevolgen 

zijn van het niet-toekennen van de Waddenfondssubsidie. Nu de vierde. 

Na het vragenkwartïer van 16 december, zijn de feiten op tafel gekomen via de stukken die onder 

geheimhouding bij de griffie ter inzage gelegd zijn gelegd. De geheimhouding is opgelegd omdat er 

een hernieuwde aanvraag bij het Waddenfonds overwogen wordt en dan behoren de exacte cijfers 

voor de diverse onderdelen niet op straat te liggen. Aldus de wethouder. Daarom worden in 

onderstaande vragen noch de onderwerpen,noch de bedragen uit de geheime stukken genoemd. 

Vragen: 

1. In de subsidie-aanvraag van 17 januari 2013 worden op blz. 18 voor de Kathedraal de 

highlights genoemd: Waddenhal: Huis van de Zee en Bezoekerscentrum: Poort naar de Zee. 

In de geheime stukken gaat het daar helemaal niet over, maar worden bouwtechnische 

zaken per gebouw en algemene zaken op een rijtje gezet, die nu niet doorgaan. Dus helemaal 

niet specifiek voor De Kathedraal. Hoe rijmt u dit met de aanvraag die exclusief De 

Kathedraal noemde? Is de subsidievraag aan het Waddenfonds na 17 /01 /2013 gewijzigd ? 

2. Zo j a , hoe ziet de subsidievraag er dan nu uit ? 

3. Als de subsidievraag niet is gewijzigd, dan zou u niet in overeenstemming met de subsidie

vraag hebben gehandeld. U was dan van plan te schuiven met het geld zonder medeweten 

van de subsidiegever Waddenfonds. Dat zou bestuurlijk onjuist zijn geweest en bovendien 

zou de gemeente een groot risico hebben gelopen dat de rekening achteraf niet betaald zou 

worden door het Waddenfonds. Het voorgaande geldt ook voor een eventuele hernieuwde 

aanvraag. Welke argumenten heeft u gehad om het zo te plannen? 

4. De nu geschrapte bouwtechnische zaken zijn bepaald niet allemaal luxe en komen natuurlijk 

binnenkort alsnog aan de orde. Hetzij via schuiven in het onderhoudsprogramma van 

Wil lemsoord, hetzij via een extra kredietaanvraag bij de gemeente, of wellicht alsnog via het 

Waddenfonds. Het risico dat de gemeente er direct of indirect voor opdraait, is ons inziens 

groot. Dat is onze zorg. Hoe denkt u daarmee om te gaan? 

T. Rijnten, PvdA. 12 /01 /2013 



Vragenkwartier 

Den Helder,13 januari 2014 

Helder Onafhankelijk! S 
IÉHI 

cf. ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad Den Helder [ | ] , f ' y . f ' l i J j D l I l 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

De directeur van Zeestad, heeft naar aanleiding van schriftelijke vragen van Behoorlijk Bestuur een reactie 

gegeven in het NoordHollands dagblad. Op zich al opmerkelijk, gezien de vragen waren gesteld aan het 

college. 

Helder Onafhankelijkl heeft zich dan ook erg verbaasd over een citaat uit de krant; 

Stopzetting van het project heeft desastreuze gevolgen voor Den Helder, weet Zeestad directeur 

Vreug-denhil. Om te beginnen financiële: er is al anderhalf miljoen euro uitgegeven aan 

voorbereidingskosten. Dat geld is dan over de balk gegooid. Daarnaast zullen de aannemer en de 

hoofdinstallateur met miljoenen-claims komen. „Zij hebben al kosten gemaakt, materiaal besteld en zouden 

bij stopzetting inkomsten mislopen." 

De voorbereidingskosten is hoe dan ook weggegooid geld. Immers hadden we dit nooit moeten uitgeven, 

omdat de vestiging van de schouwburg op Willemsoord altijd al een slecht plan is geweest. 

Maar het gaat ons vanavond meer om de claims die de directeur van Zeestad benoemd in de krant. Wij 

willen vanavond dan ook graag de volgende vragen stellen aan het college; 

• Zijn alle gerechtelijke procedures tegen de vestiging van de schouwburg en bestemmingsplan 

afgerond, en is het termijn van eventueel daarop volgend beroep ook verstreken? 

o Zo niet, staan er in alle contracten die getekend zijn door de betrokken partijen clausules om 
schadeclaims te voorkomen, 

o Is het college bereid als (mede) aandeelhouder van de betrokken partijen, de contracten 

waar mogelijke schadeclaims uit kunnen volgen (onder geheimhouding) ter inzage te leggen 

aan de gemeenteraad. 

Namens Fractie Helder Onafhankelijk!, 

Mare Nihot 
Raadslid Helder Onafhankelijkl 

www.helderonafhankelijk.nl 



Helder Onafhankelijk! 
Den Helder, 13 januari 2014 

Vragenkwartier 
cj. ex artikel AO Reglement van Orde gemeenteraad Den Helder ONAFHANKELIJK! 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Naar aanleiding van de motie van HOI mbt de huishoudelijke zorg de volgende vragen: 

1. wanneer kunnen we als raad het toegezegde protocol verwachten? 

2. Hoe ver is de wethouder met het uitvoeren van het eerste punt van de motie? 

3. Zijn de herindicaties inmiddels opgeschort? 

4. Hebben mensen die al geherindiceerd waren inmiddels bericht gekregen van het feit de deze 

indicaties vervallen. 

Namens Fractie Helder Onafhankelijk!, 

Rachel Post 
Raadslid Helder Onafhankelijk! 

www.helderonafhankelijk.nl 


