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Nr. RV18.0038 (2018) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD betreffende cofinanciering 
houtzagerijmolen 

 

 
Aan de fractie VVD 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 20 juni 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de cofinanciering van de 

houtzagerijmolen: 

 

1. Is hier sprake van een subsidie(verlening) in de zin van onze Algemene Subsidieverordening? 
Zo ja, in hoeverre valt deze subsidieverlening dan binnen de kaders die de raad daarvoor 
heeft gesteld? Zo nee, hoe moet deze “cofinanciering” dan worden gekwalificeerd?  

2. In hoeverre is het College bevoegd om dit bedrag beschikbaar te stellen zonder tussenkomst 
van de gemeenteraad? 

3. Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over dit Collegebesluit of over het voornemen 
van het College om deze aanvraag te honoreren? Waarom moet de raad dit vernemen via 
een bericht dat is opgesteld t.b.v. de pers?  

4. Wat zijn precies die voorwaarden die het College heeft verbonden aan het beschikbaar stellen 
van dit bedrag?  

5. Deze gemeentelijke cofinanciering is kennelijk onderdeel van een aanvraag door de Helderse 
Molenstichting bij het Waddenfonds. Kan het College dit nader toelichten? Onder andere wat 
betreft de invloed van wel/niet gemeentelijke cofinanciering op honorering van deze aanvraag 
bij het Waddenfonds?  

6. Uit welk budget zou de gemeentelijke bijdrage van € 200.000,- worden betaald op het moment 
dat het Waddenfonds positief beschikt op de aanvraag van de Molenstichting? Is het niet 
nodig voor de cofinanciering nu reeds middelen te reserveren?  

7. Kan het College deze vragen beantwoorden vóór de laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces op 9 juli? Zo nee, waarom niet?  

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 
1. Nee, het betreft geen subsidie(verlening), maar een cofinanciering zoals omschreven in 

programma 5 van de begroting 2018 als nieuw beleid.  
2. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2018 een bedrag van                   

€ 755.000,-- beschikbaar gesteld voor het inzetten van cofinancieringsverzoeken. Daarmee is 
het college bevoegd om het cofinancieringsverzoek van de Helderse molenstichting te 
honoreren.  

3. Vanwege het feit dat de cofinanciering in lijn is met het geformuleerde beleid in de begroting 
van 2018 heeft het college gemeend dit niet via een raadsinformatiebrief te melden, maar het 
op te nemen in de eerstvolgende tussenrapportage.  

4. De feitelijke uitbetaling van het bedrag vindt plaats op het moment dat aan de volgende 
voorwaarden is voldaan binnen een termijn van 24 maanden na verzending van de 
intentieovereenkomst (18 juni 2018): 

1. De subsidie van het Waddenfonds is tenminste € 200.000,-- excl. BTW; 
2. Het besluit van het Waddenfonds op de aanvraag van de Helderse molenstichting 
is positief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk; 
3. Het bedrag voor de resterende investeringssom (totale som is vooralsnog begroot 
op € 1,2 miljoen, maar kan nog oplopen) is aantoonbaar beschikbaar en 
onvoorwaardelijk; 
4. De eventuele planologische of juridische procedures zijn volledig doorlopen en 
onherroepelijk. 

 

Indien door de stichting niet binnen de gestelde termijn van 24 maanden aan de voorwaarden 

kan worden voldaan, dan vervalt de gemeentelijke cofinanciering. 
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5. De Helderse molenstichting heeft een subsidieaanvraag  ingediend bij het Waddenfonds. Het 
Waddenfonds vereist een gemeentelijke cofinanciering. Zonder gemeentelijke cofinanciering 
wordt de Waddenfonds aanvraag van de stichting geweigerd.  

6. Uit het budget dat beschikbaar gesteld is voor cofinancieringsverzoeken, programma 5 (Sport, 
Cultuur en Recreatie). Neen, deze middelen zijn reeds beschikbaar.  

7. Ja.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 3 juli 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


