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Nr. RV17.0012 (2017) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten en Fractie 
Vermooten betreffende Zeestad BV 

 

 
Aan de fractie Vrije Socialisten en Fractie Vermooten 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 10 februari 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Zeestad BV: 

 
Vraag 1. Welke procedure dient te worden gevolgd voor continuering of opheffen van 

Zeestad? 

Vraag 2. Wanneer verwacht uw college de aanvang van deze procedure te agenderen voor 

de Raad?  

Vraag 3. Aangezien beide fracties absolute zekerheid wensen, is dat moment van agenderen 

en dus bespreken op een zodanig moment gelegen dat nog geen sprake is van 

onomkeerbare besluitvorming? 

Vraag 4. Als voor opheffen wordt gekozen door de Raad, heeft uw college dan een 

raadsvoorstel klaar hoe zaken verder dienen te worden ingekleurd. In andere woorden, ligt er 

dan een plan B klaar? 

Vraag 5. Wat zijn eventuele financiële consequenties indien  Zeestad wordt opgeheven? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Vraag 1. 

De exploitatieperiode van Zeestad CV/BV eindigt 1 januari 2019. De aandeelhoudersvergadering 

beslist op welke wijze nog niet afgeronde projecten worden voltooid en de bestemming van de 

resterende middelen. Het besluit tot opheffing of continuering van de CV/BV is eveneens aan de 

aandeelhoudersvergadering. 

 

Vraag 2.  

Deze procedure vergt geen raadsbesluit. Het besluit over de volgende fase van de stedelijke 

vernieuwing dat vooraf gaat aan een besluit over de toekomst van Zeestad CV/BV wordt wel genomen 

door de raad. 

 

Vraag 3. 

De komende maanden vindt in de raad besluitvorming plaats over de aanpak van de aanloopstraten. 

Onderdeel daarvan is de fasering en de vorm van de uitvoeringsorganisatie.  
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Vraag 4. 

Verwezen wordt naar het antwoord onder 3. 

 

Vraag 5.  

Geen. Zeestad als organisatie wordt gefinancierd vanuit de projecten. De projectorganisatie groeit en 

krimpt met de omvang van de projectenportefeuille. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 14 februari 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


