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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende 
financiële afwikkeling Convenant 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 2 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 financiële afwikkeling Convenant. Het 

antwoord vindt u onder de vraag: 

 

Behoorlijk Bestuur heeft geconstateerd dat de financiële afwikkeling met betrekking tot  ingediende 

facturen sinds het vertrek van de wijkmanager Stad Binnen de Linie stagneert. Behoorlijk Bestuur 

vindt het zorgelijk dat mede door deze ontwikkeling de organisatie van Tuindorp goes Country & 

Western heeft besloten  dit evenement te annuleren. 

Bent u er van op de hoogte dat voorheen het toegekende bedrag doorgaans op de rekening van 

aanvrager (mits rechtspersoon) werd gestort en deze hiermee de facturen zelf afhandelden? 

Het Convenant Wijkaanpak plus (Convenant) wordt voor 50% financieel gevoed door de 

Woningstichting Den Helder (WSDH) en voor 50% door de gemeente. Het Convenant stimuleert niet 

structurele bewonersinitiatieven met een bijdrage. 

 

Wat vindt u van de ontwikkeling dat dit sinds de zomer van 2018 niet meer gebeurt, maar dat de 

gemeente zelf wenst zorg te dragen voor de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld evenementen 

en burgerinitiatieven?  

Na een positief advies Convenant draagt de gemeente zorg dat de bijdrage rechtstreeks wordt 

overgemaakt aan de vragende organisatie. Waar de aanvragende organisatie commerciële bedrijven 

en organisaties inhuurt wil het Convenant deze facturen rechtstreeks aan deze bedrijven en 

organisaties betaalbaar stellen. 

 

Bent u het met ons eens dat deze nieuwe werkwijze onnodig beslag op de ambtelijke capaciteit 

legt? 

Voor zowel WSDH als voor de gemeente geldt dat de bijdragen in het kader van het Convenant moet 

verantwoorden. 

 

Bent u het met ons eens, dat het feit dat mede hierdoor het Tuindorp goes Country & Western 

evenement geannuleerd is, een verkeerde ontwikkeling is voor wat betreft burgerinitiatieven? Wat 

bent u bereid te doen om in de toekomst te voorkomen dat burgerinitiatieven zoals het Tuindorp 

goes Country & Western evenement in Tuindorp ophouden te bestaan?  

Tuindorp goes Country & Western heeft een aanvraag gedaan voor een evenement. Elke aanvraag 

voor een bijdrage Convenant wordt beoordeeld op de uitgangspunten van het Convenant. 
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Is het beleid ten aanzien van convenant/burgerparticipatie veranderd? 

(en dan met name dat deel wat mogelijk maakt dat ambtenaren zich intensief bezig moeten gaan 

houden met het organiseren van evenementen) 

De beoordeling van een bijdrage uit het Convenant is niet veranderd. De beoordeling vindt 

gezamenlijk plaats door de accounthouders van WSDH en de gemeente. 

 

Dit nieuwe beleid is ons inziens een stap terug in de tijd en/of een stuk wantrouwen naar de 

burger. Bent u het met ons eens dat wij dit zien als een verkapte bezuiniging, omdat hiermee het 

burgers zal ontmoedigen aanspraak te maken op dit budget? 

Er is geen sprake van een bezuiniging op de door de WSDH en de gemeente beschikbare middelen 

voor het Convenant. 

 

Waar kunnen wij de (nieuwe) voorwaarden ten aanzien van burgerparticipatie/woonconvenant 

terugvinden? 

De kaders van het Convenant zijn openbaar. Deze zijn in 2008 aan de gemeenteraad verzonden met 

raadsinformatiebrief RI-78. De raadsinformatiebrief en de voorwaarden zijn als bijlagen toegevoegd. 

 

Het convenantgeld is bij de gelden van het gebiedsgericht werken gevoegd. Wie is er bij de 

gemeente verantwoordelijk voor dit geld? 

De Convenantgelden zijn niet bij enig ander budget noch afspraken gevoegd, dus ook niet bij het 

budget voor de gebiedsgerichte aanpak. 

 

Andere aanvragers kunnen zelf beschikken over een toegekend bedrag. Hoe verhoudt zich dat dan 

met het gegeven dat dit niet geldt voor het Tuindorp goes Country & Western evenement waar de 

gemeente zich met offertes/organisatie wil bemoeien en rekeningen niet betaalt? 

Alle facturen voor de commerciële bedrijven bij Tuindorp goes Country & Western zijn betaald. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 9 april 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


