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1. Aanbieding 

Hierbij biedt het college de tussentijdse rapportage 2012 met betrekking tot Willemsoord BV aan. De rappor-
tage is gebaseerd op het rapport “Willemsoord BV, op de kaart en op gezonde eigen benen in een stoere 
stad”. Het rapport is nog niet behandeld in de algemene vergadering van Aandeelhouders, de besluitvorming 
over het rapport is voorzien eind oktober 2012. Het college wil nog met de RVC en de nieuw aangestelde 
directeur nog van gedachten wisselen over de toekomstige ontwikkelingen  
 
Wij bieden u met deze rapportage inzicht in het verwachte negatieve exploitatieresultaat 2012 € 867.000 
(begroot € 269.000) van Willemsoord BV. Daarnaast geven wij u een doorkijk naar de ontwikkeling van de 
exploitatie in de komende jaren. 
 
De rapportage volgt het door u voorgeschreven format voor Zeestad en Willemsoord. De voor Willemsoord 
niet-relevante paragrafen zijn uit het format gelaten. 
 
 
2. Inleiding 

 
2.1.  Doelstelling Willemsoord 
De doelstelling van Willemsoord is; 
 
“het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere registergoederen te Den Helder, 
waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord”. 
 

Met deze activiteiten (verhuren gebouwen en terreinen) wordt beoogd een positief saldo te verkrijgen ten 
gunste van de BV, door het aangaan van marktconforme huren. Vanuit die inkomsten dienen de kosten van 
de BV te worden gefinancierd. Om de aantrekkelijkheid van het gebied te waarborgen wordt het terrein 
schoongehouden, wat gefinancierd wordt uit de inkomsten van het parkmanagement. 
 
2.2.  Toelichting in algemene zin op de exploitatie Willemsoord 
Onderstaande grafieken laten de (netto)omzetontwikkeling en de ontwikkeling van het exploitatieresultaat 
van Willemsoord in de tijd zijn. Na de opleving in 2009 lopen zowel omzetontwikkeling als resultaten terug. 
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Ontwikkeling resultaat Willemsoord
Periode 2003-2012
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Om de vergelijking zuiver te houden is het resultaat van 2012 weergegeven inclusief de gemeentelijke bij-
drage voor het maatschappelijk ondernemen van € 458.000. 
 
2.3.  Status en opbouw van de rapportage 
 
De door Willemsoord opgeleverde rapportage wordt eind oktober besproken in de AVA Willemsoord. Wij 
geven u in deze rapportage inzicht in de financiële ontwikkelingen. De rapportage volgt waar mogelijk de 
opbouw van het door u voorgeschreven format voor Willemsoord. 
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3. Samenvatting 

 
3.1. De belangrijkste ontwikkelingen, risico’s en consequenties 
In 2012 wordt een verslechtering van het resultaat verwacht ten opzichte de begroting (van negatief  
€ 269.000 naar negatief. € 867.000). Zonder de compensatie voor het maatschappelijk ondernemen vanuit 
de gemeente zou het resultaat nog € 458.000 negatiever zijn en uitkomen op € 1.325.000. De inkomsten 
blijven achter als gevolg van hogere leegstand dan geraamd. De exploitatiekosten zijn hoger dan verwacht 
ondermeer door extra kosten van juridische ondersteuning. 
Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat Willemsoord niet reserveert voor (toekomstig) groot onderhoud 
terwijl deze kosten wel gaan komen. Er zou op basis van het meerjarenonderhoudsplan minstens € 400.000 
per jaar opzij gezet moeten worden om het toekomstig groot onderhoud te kunnen betalen. 
 
Het oplopen van de leegstand is de belangrijkste reden van de verslechtering van de resultaten. Met een 
leegstandspercentage van 60% procent is het schrijven van zwarte cijfers onmogelijk. 
Om hier verandering in aan te brengen zijn diverse maatregelen mogelijk. De volgende oplossingsrichtingen 
worden ingezet en/of onderzocht:  aanpak met meerdere landelijke makelaars  in samenwerking met de belangenvereniging op zoek gaan naar mogelijke huurders 
 
Het niet wegwerken van de leegstand is meteen één van de grootste risico’s. Een ander groot risico zit in het 
financierbaar krijgen van het (toekomstig) groot onderhoud van gebouwen, bruggen en kades. Willemsoord 
redt dit niet alleen en is hierin afhankelijk van subsidiegelden. 
Er blijft het risico op vooral de droge saneringskosten. Bij verkoop van gebouwen zal saneren mogelijk ver-
plicht zijn. De natte sanering is opgepakt door de gemeente en deze zorgt voor de verdere afwikkeling. 
 
Afrekening subsidie rijk en provincie laat tekort zien van € 1,5 miljoen. Een deel van de gemaakte kosten is 
als niet-subsidiabel aangemerkt en is daarom niet in de definitieve subsidieafrekening meegenomen. Deze 
afrekening uit oude jaren is al door de gemeente voorzien. 
 
3.2. Een blik naar de toekomst 
In hoofdstuk 5.1 is ook een prognose van de exploitatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 opgenomen. 
In deze prognose is zowel het groot onderhoud (vanaf 2013) als het effect van de komst van de nieuwe 
Schouwburg (vanaf 2016) opgenomen. 
In 2013 wordt een verlies voorzien van bijna € 900.000, dit verlies loopt in 2016 terug naar € 500.000. 
Dit betekent dat er een structureel gat in de exploitatie van Willemsoord zit van € 500.000.  
Hierbij is in de exploitatie van Willemsoord wel al rekening gehouden met de € 150.000 gemeentelijke bij-
drage in het onderhoud van de openbare ruimte en ongeveer € 300.000 voor huurcompensatie met betrek-
king tot maatschappelijk ondernemen. 
Als de gemeente als 100% aandeelhouder het gat moet dichten draagt de gemeente direct en indirect in 
2013 € 1.350.000 bij aan Willemsoord en in 2016 nog € 950.000. 
  
Bijdrage gemeente in WO 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Bijdrage onderhoud buitenruimte*) 
Bijdrage maatschappelijk ondernemen*) 
Bijdrage tekort in exploitatie 
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Totaal bijdrage gemeente 1.475**) 1.350 1.250 1.050 950 

*) opgenomen in programmabegroting 2013-2016 
**) opgenomen in tussentijdse rapportage programmabegroting 2012 
 
De cijfers gevan aan dat er structureel tussen de 500.000 euro en 1.000.000 euro extra (bovenop de ver-
goeding voor het onderhoud in de buitenruimte en de compensatie voor maatschappelijk ondernemnn) nodig 
is om Willemsoord in de zwarte cijfers te laten komen. 
 
De Kernvragen die aan de orde komen als het gaat om het positief beïnvloeden van de exploitatie van Wil-
lemsoord zijn:  De financiering van de rente- en aflossingsverplichtingen;  De financiering van het planmatig onderhoud;  Risico beheersing indien BNG de lopende lening met aantrekkelijk rentepercentage omzet in vaste 

rente op huidig nominaal niveau. 
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4. Kaders 

Willemsoord voert haar taken uit binnen de statuten die voor de BV zijn opgesteld. Bewaking vindt plaats 
door de Raad van Commissarissen en in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Het college 
van B&W is namens de gemeente deelnemer aan de AVA. 
 
 
5. Financiën 

5.1. Samenvatting financiën op hoofdlijnen  
 
Verlies- en winstrekening 2012-2016  
De Verlies- Winstrekening van Willemsoord ziet er als volgt uit: 
 
  2012 2012 2013 2014 2015 2016 

 Begroot Verwacht Begroot Begroot Begroot Begroot 

Baten:       

Verhuur 1.127.000 738.000 898.000 1.006.000 1.231.000 1.711.000 

Bijdrage MO 550.000 458.000 234.000 144.000 144.000 144.000 

Overige 232.000 71.000 95.000 100.000 105.000 105.000 

Incidenteel     395.000       70.000  35.000   

Totaal baten 1.909.000 1.267.000 1.622.000 1.320.000 1.515.000 1.960.000 

Totaal lasten -1.724.000 -1.679.000 -1.656.000 -1.286.000 -1.205.000 -1.384.000 

saldo 185.000 -412.000 -34.000 34.000 310.000 576.000 
Rentelasten -454.000 -455.000 -455.000 -455.000 -535.000 -705.000 

Resultaat -269.000 -867.000 -489.000 -421.000 -225.000 -129.000 

Onderhoud     -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 

Nettoresultaat -269.000 -867.000 -889.000 -821.000 -625.000 -529.000 
 
 
Opmerkingen bij de gepresenteerde cijfers: 
Bij de baten is de ambitie opgenomen en verwerkt dat in de komende jaren in toenemende mate de nog 
vrijstaande ruimten worden verhuurd. Hiervoor is echter geen garantie. Gezien de nog steeds voortdurende 
recessie zal dit veel aandacht vergen. 
 
De hoge rentelasten  in combinatie met de onderhoudskosten zorgen voor een negatieve begroting, zeker 
met nog niet volledige verhuur van de gebouwen. Het is van het groot belang maatregelen te treffen die de 
rentelasten verminderen en beheersbaar maken. 
Daarnaast zal alles in het werk gesteld moeten worden om de BRIM gelden binnen te halen. Hier is nog 
geen rekening mee gehouden in de gepresenteerde exploitatie opzet. 
 
De (toekomstige) onderhoudskosten van bruggen en kades zijn NIET in de cijfers verwerkt. 
Er zijn geen bedragen opgenomen voor (vervangings)investeringen, deze zijn er echter wel. 
Er moet vanaf 2013 rekening worden gehouden met een hogere OZB-last welke niet in de cijfers is verwerkt. 
 
 
Vermogenspositie 2012  
Willemsoord heeft een feitelijk negatief eigen vermogen van € 4.750.000. Met het verwacht verlies van  
€ 867.000 zal het negatieve vermogen oplopen naar € 5.617.000. 
Deze negatieve positie zorgt voor hogere rentelasten binnen de BV, de verliezen in de afgelopen jaren zijn 
gefinancierd met vreemd vermogen. 
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5.2. Globale beschouwing opbrengsten  
De inkomsten zijn in 2012 veel lager dan begroot (€ 1.267.000 ten opzichte van € 1.909.000). De hoge leeg-
stand, welke is opgelopen naar 60 % is de hoofdoorzaak. 
 
5.3. Globale beschouwing kosten 
De kosten in 2012 laten slechts een geringe afwijking zien. De kosten voor onderhoud, beheer en algemene 
bedrijfskosten vallen € 45.000 lager uit en de rentekosten zijn nagenoeg gelijk aan de raming. 
 
5.4. Globale beschouwing investeringen 
In de tussentijdse rapportage van Willemsoord zijn geen investeringen in 2012 opgenomen. Investeringen, 
met uitzondering van die van de schouwburg van € 6 miljoen, worden nog niet voorzien. Hiervoor moeten 
eerst de businesscases rond zijn. Een voorbeeld van een mogelijke investering is die in de Boerenverdriet-
sluis. Hiervoor moeten echter eerst diverse subsidies worden verkregen om de investering ook economisch 
verantwoord te laten zijn. 
 

6. Risicoparagraaf 

De risico’s vloeien voort uit de onderwerpen die in deze rapportage zijn opgenomen. Het gaat om:  Het wegwerken van de leegstand van panden en de daarmee gepaard gaande huurderving.  Het zorgen voor onderhoudsgelden voor het (toekomstig) onderhoud, er is de afgelopen jaren niet 
gereserveerd voor dit onderhoud waardoor feitelijk sprake is van achterstallig onderhoud.  Zorgen dat de niet in de exploitatie opgenomen lasten als onderhoud van bruggen en kades, (ver-
vangings)investeringen en OZB terugverdiend worden of via subsidies worden afgedekt.  Nieuwe investeringen beoordelen op hun economische haalbaarheid; bijvoorbeeld kosten Boeren-
verdrietsluis of damwand in relatie met extra havengelden ligplaatsen.  Risico op (droge)saneringskosten: bij verkoop van gebouwen zal saneren( mogelijk)verplicht zijn  Natte sanering is opgepakt door de gemeente en deze zorgt voor de verdere afwikkeling.  Mogelijke kosten voor saneringskosten van de grond bij gebouw 39.  Afrekening subsidie rijk en provincie laat tekort zien van € 1,5 miljoen. Een deel van de gemaakte 
kosten is als niet-subsidiabel aangemerkt en is daarom niet in de definitieve subsidieafrekening 
meegenomen. Deze afrekening uit oude jaren is al door de gemeente voorzien. 
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