
stuur 

AMENDEMENT 

AMENDEMENT nr.: /ft.' 
datum raadsvergadering: 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 juni 2018; 
gelezen het raadsvoorstel nummer RV018.0016 over het 'Beleidkader Verbonden Partijen' 
(agendapunt 11); 

besluit: 

aan beslispunt 2 van het ontwerpbesluit (RB18.00168) het volgende toe te voegen: 

, met dien verstande dat 

1. de tekst op bladzijde 28 onder 'commissievergaderingen': 
"De vakwethouder bespreekt in de rol van klant/opdrachtgever actualiteiten in dec 
commissievergaderingen. Zo krijgt de raad snel informatie over wat speelt en kan hij er direct op 
in gaan. Het college kan hierbij ook schriftelijke informatie aanbieden om het gesprek te 
ondersteunen." 

wordt gewijzigd in: 
"De vakwethouder bespreekt zo vaak hij dat nodig acht doch tenminste in mei en in september 
de rol van klant/opdrachtgever actualiteiten in de commissievergaderingen. Het college dient 
daarbij zorg te dragen dat er schriftelijke informatie beschikbaar is die inzicht biedt in de 
financiële situatie van de vennootschappen." 

2. aan Deel Ill Privaatrechtelijke verbonden partijen, paragraaf 4.1, onder 'Instrumenten vanuit dit 
beleidskader', de volgende tekst wordt toegevoegd: 
"Voor verbonden partijen waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is geldt de eis dat de 
concept-jaarstukken voor 1 april beschikbaar zijn van de accountant van de gemeente. 
Zodat deze laatste inzicht kan geven in de gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. 
Voor verbonden partijen waarvan de gemeente mede aandeelhouder is geldt ter zake voor het 
college een inspanningsplicht." 

Behoorlijk Bestuur ff!)g___-- 
Michiel Wouters~ 

Toelichting: 
Dit beleidskader zoals dit voorligt is verre van compleet en is er onvoldoende op gericht de raad in de 
besluitvormende- en controle rol in een optimale positie te brengen. Het blijkt keer op keer dat het 
deelnemen in/oprichten van een verbonden partij (bevoegdheid van het college) tot ernstige 
financiële verplichtingen van de gemeente kan leiden. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid dan 
toch weer bij de raad. Dit amendement spitst zich nu toe op de informatie aan de raad in het 
bijzonder omtrent financiële situaties. Recent stelt de accountant dat het gebrek aan (financiële) 
informatie van Port of Den Helder hem niet in staat stelt de risico's goed in te schatten. Informatie 
die desgevraagd niet aan hem is verstrekt. Dit amendement poogt het college in de rol als 
aandeelhouder strakker te sturen. 


