
                                                 Den Helder,  4 augustus 2019 

 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

 
 
 
Wij hebben begrepen dat er nogal wat tumult is ontstaan bij ondernemers op Willemsoord, omdat 
Beveiligingsbedrijf DHS mag niet op Willemsoord zou mogen werken. Directeur Hans Broekmeulen 
bevestigd e.e.a. in de krant. Hoewel de gemeente Den Helder en de politie ontkennen dat DHS niet 
welkom is op het terrein, zeggen horeca-ondernemers dat aanvragen voor een vergunning op 
Willemsoord zijn afgewezen, omdat DHS daar als  beveiligingsbedrijf op stond. Wederom kan het 
kennelijk niet normaal geregeld worden binnen onze stad en als het geen reces was geweest, veel 
mensen zijn op vakantie,  hadden wij de raad met spoed bijeengeroepen. De Stadspartij verzoekt u 
daarom wel om zo snel als mogelijk antwoord te geven op de hierna volgende vragen. 
 

 Kunt u ons aangeven of DHS nu wel of niet op Willemsoord mag werken? 

 Zo niet, kunt u ons dan uitleggen wie dit besluit heeft genomen? 

 Kunt u aangeven op basis van welke argumenten u dit besluit heeft genomen? 

 Voldoet DHS aan alle voor de beveiligingsorganisaties  geldende wettelijke kaders? 

 Zijn er juridische redenen waarop u DHS op Willemsoord weigert, of liggen er persoonlijke  
redenen aangenomen grondslag? 

 Als het hier privacy gevoelige informatie betreft, bent u dan bereid om ons deze onder 
geheimhouding aan te leveren? 

 Kunt u ons uitleggen waarom u horeca-ondernemers onder druk heeft gezet middels een te 
ondertekenen convenant op Willemsoord? Niet ondertekenen van het convenant zou 
immers betekenen dat zij geen vergunning zouden krijgen. 

 Kunt u ons de rol van directeur Broekmeulen hierin uitleggen? 

 Bent u het met ons eens, dat als u in deze een beveiligingsbedrijf, wilt weren u hier de 
gemeenteraad duidelijk en op tijd had moeten informeren? 

 Hebben de horeca-ondernemers met het ondertekenen van het convenant afstand moeten 
doen van het indienen van een claim over de hierdoor dubbel te maken kosten? 
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