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Raadsvragen

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur over huurinkomsten 
Willemsoord

Aan de leden van de Gemeenteraad

Op 14 september 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp de navolgende 
vragen gesteld over huurinkomsten Willemsoord. Het college neemt de vragen, vanwege het karakter, in 
behandeling als schriftelijke vragen. Het antwoord vindt u onder de vragen:

1. Graag zouden wij van u een overzicht ontvangen waarin staat weergegeven:
Alle huuropbrengsten van alle panden/gebouwen op locatie Willemsoord over de afgelopen 5
jaar.
2. Ons bereikte het bericht dat voor gebouw 51 momenteel geen(deels) huurpenningen worden
ontvangen.
- Klopt dit bericht?
- Zo ja sinds wanneer worden hier geen huurpenningen ontvangen?
- Wat is hiervoor de reden?

Zoals u weet, is Willemsoord B.V. een verbonden partij van de gemeente. De bedrijfsvoering van Willemsoord 
B.V. staat op afstand van de gemeente: in de statuten van Willemsoord B.V. is vastgelegd hoe dit plaatsvindt.
De gemeente is aandeelhouder van Willemsoord B.V. en ontvangt vanuit die rol algemene financiële stukken,
zoals de jaarrekening en de begroting.

U vraagt om gedetailleerde(re) financiële informatie. Over deze informatie beschikt de gemeente niet: 
het staat niet beschreven in rapportages dan wel in andere financiële stukken van Willemsoord B.V, die op 
grond van de deelneming bij de gemeente berusten. Wij kunnen deze vragen daarom niet voor u 
beantwoorden. Deze informatie betreft de operationele gang van zaken en berust bij Willemsoord B.V.

Dat de gemeente als aandeelhouder geen kennis heeft of behoort te hebben van de operationele gang van 
zaken van een verbonden partij, zoals Willemsoord B.V., is in 2018 overigens door de rechtbank Noord-
Holland bevestigd. De rechtbank heeft toen bepaald dat de gemeente als aandeelhouder op afstand staat en 
daarom niet inhoudelijk kan ingrijpen op de bedrijfsvoering van verbonden partijen. Daar valt ook het 
verkrijgen van gedetailleerde financiële informatie onder. 

Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 7 oktober 2020

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Jeroen Nobel
burgemeester

Robert Reus
secretaris


