
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 30 maart 2009 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot de financiering van Willemsoord B.V. 
De voorzitter geeft aan dat het voorstel voortvloeit uit de advisering van de auditcommissie. Hierin wordt het 
college van burgemeester en wethouders onder meer opgedragen een visiedocument, waarin de doelstellingen 
over Willemsoord zijn vastgelegd, en een financieringsstrategie voor de komende jaren ter vaststelling aan de 
raad aan te bieden.  
 
Vrijdag jl. is het advies van de auditcommissie t.a.v. dit voorstel aan de raads- en commissieleden toegezonden. 
De auditcommissie adviseert, naast een aantal overige opmerkingen, beslispunt 1 te wijzigen c.q. te laten 
vervallen en de beslispunten 2 en 5 eveneens te wijzigen. Aangaande de voorgestelde garantstelling adviseert 
de auditcommissie overigens positief. Daarnaast heeft de portefeuillehouder toegezegd over een tweetal zaken 
nadere informatie te verstrekken. Ten aanzien van deze twee punten heeft de portefeuillehouder tijdens zijn 
presentatie gerefereerd aan het raadsbesluit van 20 maart 2007 (ontrekking € 1,5 miljoen aan algemene reserve 
ter verbetering vermogenspositie Willemsoord) en aangegeven dat de ontwikkelrechten terugkomen in de 
jaarrekening.  
 
De commissie adviseert het ontwerp-raadsbesluit overeenkomstig het advies van de auditcommissie te wijzigen 
en deze voorafgaand aan de raadsvergadering door te voeren.   
De commissie adviseert voorts het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 6 april 
2009, met dien verstande dat de fracties van de PvdA, CDA, VVD, PVbb positief adviseren over het onderhavige 
voorstel. Voor de raadsvergadering heeft de commissie in ieder geval de volgende debatonderwerpen aan de 
orde gebracht: 
- De relatie van het voorstel met de gemeentelijke begroting en financieringsrisico’s; 
- De (hoogte van de) garantstelling c.q. de herfinanciering; 
- (De kosten van) het groot onderhoud. 
 
5. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de 

toekomst van Willemsoord B.V. 
Het voorstel heeft reeds een eerste bespreking gehad in de commissievergadering van 2 maart 2009. 
 
De commissie adviseert, overeenkomstig het advies van de auditcommissie, als wensen en bedenkingen in te 
brengen dat de raad eerst dient te beschikken over een visiedocument, de voorlopige rekeningcijfers over het 
jaar 2008, een actuele begroting 2009 en de financieringsstrategie voor de komende jaren (zie haar advies van 
5 februari 2009), alvorens over de toekomst van Willemsoord kan worden besloten. In verband hiermee 
adviseert de commissie het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 6 april 2009. 
 
6. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen 

besluit tot het verlenen van een garantstelling aan Willemsoord BV. 
Ook dit voorstel is in de commissievergadering van 2 maart 2009 al aan de orde geweest. 
 
De commissie kan niet tot een eenduidig advies komen ten aanzien van te formuleren wensen en bedenkingen. 
Een aantal fracties hebben aangegeven bij het onderhavige voorstel bedenkingen te hebben ten aanzien van de 
financieringsrisico’s dan wel het voorstel nog in de fractie te willen bespreken. In verband hiermee adviseert de 
commissie in meerderheid het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 6 april 
2009. De fracties van de PvdA en CDA hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen het 
voorgenomen besluit.  
 
7.  Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009. 
De huidige verordening is aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.  
 



De commissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 6 april 
2009 
 
Overig 
 
8. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 16 maart 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


