
gemeente 

Den Helder 
Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. 14 mei 2012 

Besluit nummer RB12.0117 

Onderwerp garantstelling schouwburg 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV012.0167 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 24 april 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 7 mei 2012; 

besluit: 

Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, aanhef en onder b, van de 
financiële verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten 
*) dat het de wens van de raad is dat garantstelling van € 6 miljoen door Willemsoord BV ten behoeve 
van haar rendabele investering in de nieuwe schouwburg de maximale garantstelling is ten behoeve van 
de ontwikkeling van de schouwburg op Willemsoord. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 14 mei 2012. 

/' voorzitter 
Koen Schuilmg 

griffier 
mr. dis. M. Huisman 

*) zie amendement 9.1 van de fractie van Christenunie. 
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AMENDEMENT 

•tij fltti Zoti-

Betreffende agendapunt 9: Garantstelling Schouwburg 

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 14 mei 2012; 
gelezen het raadsvoorstel nummer RV012.0167 van het college van burgemeester en wethouders 
van Den Helder van 24 april 2012; 
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 7 
mei 2012; 

Besluit: 
Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, aanhef en onder b, van 
de financiële verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te 
berichten dat het de wens van de raad is dat de garantstelling van € 6 miljoen door Willemsoord BV 
ten behoeve van haar rendabele investering in de nieuwe schouwburg de maximale garantstelling is 
ten behoeve van de ontwikkeling van de Schouwburg op Willemsoord. 

Toelichting: 
Uitgegaan wordt van een totale investering van € 23 miljoen, waarbij het onrendabele deel van € 17 
miljoen door Zeestad CV/BV wordt geïnvesteerd. Omdat van feitelijke uitvoering van dit plan nog 
geen sprake is, zijn er verschillende onzekere factoren die mogelijk deze investeringskosten onder 
druk zetten, zoals de inrichting van de buitenterreinen tot evenemententerreinen of de oplossing 
voor het parkeren. Het plan verkeert nog in de ontwerpfase, wat ook tot afwijkingen kan leiden. Dit 
kan ook gedurende de uitvoering van het project nog aan de orde zijn. Het is de wens van de raad 
dat iedere afwijking of overschrijding op andere wijze gefinancierd wordt dan via leningen met 
gemeentelijke garantstelling. Dit om verdere (indirecte) risico's voor de gemeentelijke begroting te 
vermijden. 

Bij de nadere uitwerking van de besluitvorming over verhuizing van de Schouwburg (Uitwerkingsplan 
2008) is besloten dat Zeestad CV/BV € 17 miljoen investeert en Willemsoord € 6 miljoen. Dit bedrag 
commercieel uitzetten, maakt de lening duurde^, dus indirect ook groter risico en vraagt om 
onderpand op Willemsoord ter grootte van het * e lenen bedrag, wat als onwenselijk wordt gezien. 

Namens de fractie van de Christenunie, 

W. Kor 


