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Nr. RI19.0030 (2019) 

 

 
Betreft: Stand van zaken IVC in relatie tot bezuinigingen 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Tijdens het vragenkwartier van de gemeenteraadsvergadering van 18 maart jongstleden heeft de 
fractie van D66 vragen gesteld over het Internationaal Vrouwencentrum Den Helder (IVC) in relatie tot 
bezuinigingen. De fractie van D66 heeft aangedrongen op een gesprek met de wethouder, zoals is 
toegezegd tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019 op 17 november 2018, dat 
organisaties als gevolg van de bezuinigingen niet in problemen mogen komen. In deze RIB infomeren 
wij u over de stand van zaken van het overleg met het IVC over het vermeende omvallen van het IVC 
als gevolg van de bezuinigingen.  
 
Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2018, investeringsplan 2018 en meerjarenraming 
2019-2021 op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad het volgende besloten: 
 
“Op het bovenwettelijk deel van de subsidieverstrekking is een bezuiniging opgenomen van 10%. Dit 
betekent dat hier € 350.000 op moet worden bezuinigd. Een bezuiniging op subsidies vraagt om een 
zorgvuldig proces. De bezuiniging gaat daarom in per 2019 en bedraagt € 350.000 structureel vanaf 
2019.

1
” 

 
Een van de organisaties die dit betreft is het IVC. Hieronder volgt een opsomming van het contact met 
het IVC over de gevolgen van de bezuinigingen. 

 Naar aanleiding van het bovenstaande besluit is de bezuiniging aangekondigd in de 
beschikking van de subsidieverlening 2018 (brief van 14 december 2017 met het kenmerk 
AU17.11031). 

 Vervolgens is het IVC met de brief van 15 oktober 2018 (AU18.10298) geïnformeerd over het 
voorgenomen besluit bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019 om de subsidie 
vanaf 2019 te verlagen met € 13.987,40. 

 Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019 op 17 november 2018 is het 
voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders door de raad 
bekrachtigd. De portefeuillehouder heeft toegezegd in gesprek te gaan met organisaties 
indien blijkt dat deze organisaties de bezuiniging niet kunnen opvangen in de bedrijfsvoering.  

 Op 7 december 2018 is er met het IVC een ambtelijk gesprek geweest waarin aan het IVC is 
gevraagd om met cijfers een onderbouwing te geven van het vermeende omvallen van het 
IVC als gevolg van de bezuinigingen.  

 Op 21 januari 2019 is een conceptbalans ontvangen, met daarin een voorlopig resultaat over 
2018. Hieruit blijkt niet dat het IVC niet in staat is de bezuiniging vanaf 2019 op te vangen. 

 Daarna heeft het IVC in haar brief van 6 maart 2019 (AI19.00624) haar standpunten en 
verzoek om een gesprek met de portefeuillehouder nogmaals herhaald.  

 Voor de verantwoording van de subsidie 2018 is door het IVC op 31 maart 2019 een 
inhoudelijk en financieel verslag en balans ingediend.  

 

                                                      
1
 Is opgenomen in het raadsvoorstel behorende bij de vaststelling van de Programmabegroting 2018 (RVO17.0075). 
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Uit de bovenstaande opsomming van acties en de informatie die dit heeft opgeleverd is niet gebleken 
dat het IVC in het voortbestaan wordt bedreigd.  
 
 
Den Helder, 16 april 2019. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 
 

 

 

 
Loco-secretaris 

H. Kaag – van der Boon  
 

 


