
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 2 maart 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer D. Kleine, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Den Helder, spreekt in over  
agendapunt 5 (voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met betrekking tot het 
voorgenomen besluit tot het verlenen van een garantstelling aan Willemsoord BV).  
 
3. Vaststelling agenda. 
Wethouder Fritzsche geeft aan dat het onder punt 6 genoemde voorstel tot vaststelling van de Verordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009 onvolkomenheden bevat. Hij verzoekt de commissie het voorstel 
terug te mogen nemen. Het college van burgemeester en wethouders zal dan voor een volgende vergadering 
een nieuw voorstel aanbieden. De commissie stemt hiermee in. 
 
4. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de 
 toekomst van Willemsoord B.V. 
De commissie volgt unaniem het advies van de auditcommissie en zal pas adviseren over het voorstel als aan 
de inhoud van het advies is voldaan. Hedenavond vindt een eerste bespreking van het onderwerp plaats. 
De inhoud van het advies van de auditcommissie is: 
1a. het college op te dragen de jaarrekening 2007 van Willemsoord B.V. te voorzien van een verslag en deze 
 ter behandeling aan de raad aan te bieden; 
1b. de agendacommissie te verzoeken de jaarrekening 2007 van Willemsoord B.V. te agenderen voor de 
 commissie Bestuur en Middelen met als doelstelling het afleggen van verantwoording door het college 
 aan de raad; 
2. het college op te dragen een visiedocument, waarin de doelstellingen met betrekking tot Willemsoord  
 zijn vastgelegd, ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 
3. een raadsvoorstel over de toekomst van Willemsoord te behandelen, eerst nadat de raad beschikt over  
 het visiedocument, de voorlopige rekeningcijfers over het jaar 2008, een actuele begroting 2009 en de  
 financieringsstrategie voor de komende jaren.  
 
5. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen 
 besluit tot het verlenen van een garantstelling aan Willemsoord BV. 
Gelet op de samenhang met agendapunt 4 wordt advisering over dit voorstel eveneens uitgesteld. Wel vindt een 
eerste bespreking plaats.  
  
6. Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd (zie onder vaststelling agenda). 
  
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 12 januari 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
  
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
  
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


