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Nr. RV19.0014 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Het 
opstappen van het bestuur van MFC Nieuw Den Helder 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 3 februari 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het opstappen van het bestuur van 

MFC Nieuw Den Helder, het antwoord vindt u onder de vraag: 

 
1. Bent u op de hoogte van de informatie welke hierboven beschreven staat? Zo ja, heeft 

hierin stappen ondernomen? Zo ja, welke? Zo niet, bent u bereid om hierop stappen te 

ondernemen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet? 

 

De gemeente heeft van de politie een bestuurlijke melding ontvangen, waaruit bleek dat er 

diverse overtredingen op grond van Drank- en Horecawet zijn begaan bij het Wijkhuis. De 

overtredingen maken dat de burgemeester op basis van zijn handhavingsregime, de drank- en 

horecavergunning voor het Wijkhuis in kan trekken. Er zijn gesprekken gevoerd met een 

afvaardiging van het bestuur, waarin een reactie kon worden gegeven op deze bestuurlijke 

melding. Deze reactie heeft er niet toe geleid dat de burgemeester van zijn 

handhavingsregime wenst af te wijken, wat inhoudt dat de vergunning is ingetrokken.   

 

Vragen inzake MFC: 

2. Hoe en door wie wordt er bewaakt dat de subsidies, verstrekt door de gemeente, op de 

afgesproken wijze wordt besteed bij de MFC's? 

 

De subsidie aan MFC NDH wordt verstrekt aan Helder Vastgoed. Helder Vastgoed levert 
verantwoording af over de subsidie. De subsidie aan MFC ’t Dorpshuis wordt verstrekt aan de 
Beheersstichting Julianadorp. De Beheerstichting legt verantwoording af over de subsidie. Het 
college stelt op basis van de verantwoording de subsidie vast. 
 

3. Hoe én is er beleid vastgesteld door de Het Buurtcollectief/directeur Federatie Het 

Buurtcollectief ten aanzien van het aannemen van personeel/betaalde krachten bij 

de MFC's? 

 

Het aannemen van personeel is verantwoordelijkheid van de betreffende Beheerstichting. Er 
is geen rol voor het Buurtcollectief. 
 

4. Wie is bij Het Buurtcollectief eindverantwoordelijk voor eventueel wanbeleid bij 

de MFC's? 

 

Het Buurtcollectief is niet eindverantwoordelijk. Beide MFC’s hebben een eigen bestuur, die 
verantwoordelijk is voor de gang van zaken. 
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5. Aan welke minimale eisen dient een bestuur van een MFC te voldoen?Is er een 

terugkerende financiële controle door een onafhankelijke partij van de boekhouding 

van de MFC's? 

Aan het oprichten van een stichting zijn wettelijke bepalingen verbonden. Een stichting moet 
aan bepaalde eisen voldoen, waarbij de notaris de juridische begeleiding doet bij de 
oprichting. Het bestuur van een stichting is verantwoordelijk voor de boekhouding.    
 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 6 maart 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


