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Werkafspraken privaatrechtelijke verbonden partijen. 
In aanvulling op het Beleidskader Verbonden partijen (ID18.00360), door de gemeenteraad 
vastgesteld op 4 juni 2018. 
 
De raad gaat er vanuit dat het college van burgemeester en wethouders een juiste invulling geeft aan 
de actieve en passieve informatieplicht en de uitvoering van het op 4 juni 2018 vastgestelde 
Beleidskader Verbonden partijen. 
Aanvullend acht de raad het wenselijk nadere afspraken te maken over de periodieke 
informatievoorziening betreffende privaatrechtelijke verbonden partijen waarin de gemeente een 
aanmerkelijk belang heeft: de specifieke Helderse vennootschappen die bijdragen aan de 
gemeentelijke doelstellingen, waardoor de aandeelhoudersrol van de gemeente bij deze 
vennootschappen een zwaar inhoudelijk accent heeft.  De volgende werkafspraken voorzien hierin. 

 
1. Het college van burgemeester en wethouders biedt jaarlijks, uiterlijk op 15 maart en  

15 september, aan de raadscommissie Bestuur en Middelen schriftelijke rapportages aan over de 
privaatrechtelijke verbonden partijen waarin de gemeente een aanmerkelijk belang heeft, zoals 
hierboven beschreven. 
Dat geldt momenteel voor de NV Port of Den Helder, Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij 
Willemsoord BV, de Luchthaven Den Helder BV, Zeestad BV/CV en Baggerbeheer  
Den Helder BV. 

2. De informatie wordt voornamelijk afgestemd op de positie van het gemeentebestuur als mede-
eigenaar van de verbonden partij en minder op de rol van opdrachtgever van te leveren 
producten. De productinformatie dient te worden betrokken bij de reguliere planning en control-
instrumenten (waaronder de tussenrapportages). 

3. In de rapportage van maart wordt informatie verstrekt die van belang is voor de jaarrekening en 
de kadernota van de gemeente. Daarbij wordt gedacht aan voorlopige jaarcijfers, risico’s, 
weerstandsvermogen, belangrijke ontwikkelingen en dergelijke (desgewenst onder voorbehoud 
van controle door de accountant van de verbonden partij en vaststelling door de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders).  

4. In de rapportage van september wordt informatie verstrekt die van belang is voor de behandeling 
van de gemeentebegroting. Daarbij kan worden gedacht aan winstwaarschuwingen, een doorkijk 
naar het volgende jaar, financiële meerjaren-prognoses, liquiditeitsposities en dergelijke. 

5. De rapportages over de privaatrechtelijke verbonden partijen worden besproken in daarvoor 
afzonderlijk aangewezen (extra) vergaderingen van de commissie Bestuur en Middelen. 
Het aanvangstijdstip van deze vergaderingen wordt zodanig gekozen dat de ontwikkelingen bij de  
verbonden partijen voldoende aandacht krijgen. 

6. De portefeuillehouder Financiën is bij deze commissievergaderingen aanwezig voor het geven 
van toelichtingen en het beantwoorden van vragen of zorgt voor een adequate vervanging. 

7. Bij de onder ‘5’ genoemde vergaderingen van de commissie Bestuur en Middelen worden, in 
overleg met de agendacommissie, directeur-bestuurders en/of commissarissen uitgenodigd. 
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