
 

 

 

 

Schriftelijke art. 30 vragen KERN 

 

Wellerlooi, 17-02-2021 

 

Aan het college van B & W, 

 

Vragen n.a.v. de Raadsinformatiebrief van december 2021 m.b.t tot het onderdeel BV: 

Uit de RIB Verduursamen 2030 en Energielandgoed Wells Meer 12-1-2021: 

Er ligt een opdracht bij Dirkzwager advocaten om met een voorstel voor de oprichting van de 
BV te komen. Het is de wens dat het college dit jaar nog instemt met het voorstel zodat in 
januari de BV opgericht kan worden. De conceptstatuten voor de BV en de stichting 
administratiekantoor zijn door de notaris opgesteld. Er is een mandaat opgesteld voor de 
directeur bestuurder en er is een procuratiehouder regeling opgesteld. Deze concepten zijn 
met de portefeuillehouder besproken. Daarnaast zijn er offertes opgevraagd bij verschillende 
bureaus voor een kandidaat kwartiermaker voor ondersteuning in de komende 
ontwikkelfase. De offertes voor de kwartiermaker/directievoerder zijn beoordeeld en er is een 
collegevoorstel opgesteld.  
 
KERN heeft naar aanleiding van de oprichting van de ontwikkel-BV Wells Meer de volgende 
vragen: 
 

1. Wat is de doelstelling van de BV? 

• Zijn de statuten beschikbaar? 

• Wie wordt bestuurder in de zin der wet van de bv? 

• Waar wordt het aandeelhouderschap belegd en wie treedt in de AvA namens 
de gemeente Bergen op als aandeelhouder? 

• Wordt er een RvC ingericht? Zo nee, hoe wordt het toezicht op de bestuurder 
geregeld? Zo ja, hoe zien de profielen en selectie en benoemingsprocedures 
eruit? 

• Kan het College duidelijk maken dat het risicoprofiel van de BV een zelfstandig 
risicoprofiel is dat los staat van de huishouding van de gemeente Bergen? 

 



 
2. Wat houdt de procuratiehouder regeling in? 

 
3. Hoe wordt de governance ingericht voor deze publiek/private constructie? 

• Begint de BV met 100% aandeelhouderschap van de Gemeente Bergen? 

• Hoe vindt de prijsbepaling voor de verhandelbaarheid van aandelen plaats? 

• Hoe worden eventuele aandeelhouderskandidaten beoordeeld? 

• Hoe ontwikkelt de governance van de BV zich bij de toetreding van andere 
aandeelhouders dan de gemeente Bergen? 

• Hoe gaat de verhouding van de gemeenteraad t.o.v. de BV er uitzien? 

• Hoe verlopen de informatielijnen van de BV naar de gemeenteraad? 
4. Wat is het startkapitaal van de BV? 

• Graag ontvangen wij de startbalans met toelichting op de verschillende 
posten van het College. 

• Graag ontvangen wij de eerste begroting inclusief jaarplan van de BV van het 
College. 

• Graag ontvangen wij jaarlijks van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de 
AvA een volledig overzicht van de meerjarenplannen, jaarplan en begroting 
van de BV en een risicorapportage. 

5. Is er gewacht met de oprichting van de BV om eerst het raadsbesluit van 9 februari af 
te wachten waarbij een besluit tot extra krediet van 2,15 miljoen op de agenda 
stond? 

6. Is het voor de gemeente voordelig om zo veel mogelijk krediet op te nemen om: 

• Hier een hoog beoogd rendement op te halen als aandeelhouder van ELWM? 

• Hiermee uiteindelijk meer dan 50% van de aandelen van de exploitatie BV te 
verkrijgen? 

• Is dit dan ook de opzet van het college? 

• Loopt het te verwachten rendement voor de gemeente recht evenredig met 
de waardesprong van het door de raad verstrekte krediet op? 

7. Welke financiële verplichtingen zijn verbonden aan het totale krediet van plusminus 
5 miljoen euro (rente, terugbetaling, e.a.)? 

8. Bestaat het aandeel dat de gemeente straks heeft in het eigen vermogen van de op 
te richten BV feitelijk uit geleend geld? 

9. Hoe wordt de onafhankelijkheid en competentie van de invulling van de diverse 
gremia van de bv gewaarborgd? 

10. Hoe kunnen inwoners van onze gemeente financieel participeren en hoe worden ze 
vertegenwoordigd in de BV? 

11. Welk totale risico lopen de inwoners van de gemeente Bergen in een worst-case 
scenario? 
 

KERN kijkt uit naar de beantwoording van onze vragen in de daarvoor gestelde termijn. 

Namens Fractie KERN 

Frans Camps 

 


