
Geachte leden van de commissie Bestuur en Middelen, 
  
Op 28 september 2016 zijn de agenda en stukken van de commissie Bestuur en Middelen van 10 november 
2016 gepubliceerd. Hierbij zat een tweetal raadsvoorstellen, die achteraf gezien niet geheel volledig/correct 
waren. Deze voorstellen zijn inmiddels aangepast. De kans bestaat dat degenen die direct na de publicatie de 
stukken hebben geraadpleegd een verkeerde versie tot zich hebben genomen. De juiste versies staan inmiddels 
op het raadsinformatiesysteem. Voor de volledigheid en voor uw gemak staan hieronder de betreffende 
voorstellen genoemd, onder benoeming van de aangebrachte wijzigingen. 
  
Raadsvoorstel versterken financiële positie Port of Den Helder NV (RVO16.0086) 
De eerste wijziging betreft de publiekssamenvatting. Hierin luidde de laatste alinea: 
"De financiële verwachtingen van PoDH na 2016 zijn voorzichtig positief. Met een toevoeging van € 7 mln op 
het aandelenkapitaal wordt haar financiële positie verstevigd en is een ontwikkeling van beheerhaven naar 
ontwikkelhaven mogelijk. Om de verdere ontwikkeling en inbreiding van de haven van Den Helder 
daadwerkelijk gestalte te geven is meer kapitaal nodig. Daartoe wordt de mogelijkheid van toetreding van een 
tweede aandeelhouder onderzocht." 
Dit is gewijzigd in: 
"De financiële verwachtingen van PoDH na 2016 zijn voorzichtig positief. Met een toevoeging van € 7 mln op 
het aandelenkapitaal wordt haar financiële positie verstevigd en is een ontwikkeling van beheerhaven naar 
ontwikkelhaven mogelijk. Van deze € 7 mln is € 4 mln bestemd om het onderhoud van o.a. het 
Zeedoksluiscomplex, de van Kinsbergenbrug en de Oostoeverbrug structureel mogelijk te maken en € 3 mln om 
de solvabiliteit te verbeteren, en daardoor de financiering van projecten mogelijk te maken die leiden tot meer 
werkgelegenheid in de haven. Om de verdere ontwikkeling en inbreiding van de haven van Den Helder 
daadwerkelijk gestalte te geven is meer kapitaal nodig. Daartoe wordt de mogelijkheid van toetreding van een 
tweede aandeelhouder onderzocht." 
De tweede wijziging staat onder het kopje ‘Communicatie’, alwaar de eerste zin luidde: 
"Parallel heeft er een ambtelijke analyse plaatsgevonden van de financiële positie, waarvan de resultaten zijn 
weergegeven in de tussenrapportage alsmede in de als bijlage 1 toegevoegde informatie." 
Dit is gewijzigd in: 
"Parallel heeft er een ambtelijke analyse plaatsgevonden van de financiële positie, waarvan de resultaten zijn 
weergegeven in de tussenrapportage alsmede in de jaarrekening opgenomen informatie." 
  
Raadsvoorstel afwikkelen dossier Multimetaal (RVO16.0095) 
De eerste wijziging betreft de formulering van het besluit. Deze luidde als volgt: 
"De risico-reserve Multimetaal te laten vrijvallen en een reserve RWS+ te vormen met daarin € 1.650.000 met 
als doel de herontwikkeling van de locatie RWS+ tegenover de toegang van de Nieuwe haven (totaal 2,4 ha)." 
Dit is gewijzigd in: 
"1.          Het dossier ‘Multimetaal’ af te wikkelen waarbij de afdoening van de ‘claim multimetaal’ plaats vindt 
door een bijdrage aan het project RWS+ ter hoogte van € 1.600.000,-- en daartoe een reserve in te stellen; 
2.            Bijgevoegde begrotingswijziging BGW16.0009 vast te stellen." 
De tweede wijziging betreft de financiële consequenties. Hier stond: 
"In de staat van reserves is een risico-reserve afwikkeling dossier Staat/Multimetaal opgenomen. Deze reserve 
kan komen te vervallen naar de algemene reserve. Gelijktijdig moet een nieuwe reserve worden ingericht van € 
1,6 mln voor de ontwikkeling van RWS+." 
Dit is gewijzigd in: 
"Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 is op aangeven van de controlerend accountant de betreffende risico 
voorziening ad € 1.650.000 omgezet in een post ‘nog te betalen bedragen’ (zie jaarrekening blz.159). 
Middels de Turap 2016-2 zal hiervan € 50.000 vrijvallen gelet op principe-afspraken die uitgaan van een 
bijdrage van € 1.600.000. De bijdrage van € 1.600.000 wordt vooralsnog tot nadere uitwerking van het project 
RWS+ in een hiertoe strekkende bestemmingsreserve opgenomen." 
Ten derde is inmiddels de bijbehorende begrotingswijziging toegevoegd aan de stukken. 
  
  
           

 

Met vriendelijke groet, 

  
Frans Hoogervorst 

 

Raadsadviseur 
  

 


