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  Nr. RV19.0036 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur  betreffende Schriftelijke vragen over MFC 't Wijkhuis   Aan de fractie Behoorlijk Bestuur  i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 29 april 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Schriftelijke vragen over MFC 't Wijkhuis:  Op 6 maart 2019 heeft u ons de beantwoording toegezonden (RV19.0014) met betrekking tot onze schriftelijke vragen over het opstappen van het bestuur van MFC Nieuw Den Helder. Uw beantwoording geeft voor Behoorlijk Bestuur aanleiding tot het stellen van de volgende (vervolg) vragen.  Wij beantwoorden deze vragen als volgt  
1. Hoe kan een bedrijf als Helder Vastgoed verantwoording afleggen aan de gemeente of 

beleidvoering van het MFC NDH nog voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn teneinde de 
subsidie te rechtvaardigen? 
Het bestuur van MFC ’t Wijkhuis stelt de verantwoording (inhoudelijk en financieel) op. Deze 
verantwoording wordt door Helder Vastgoed gecheckt op de gemaakte afspraken en vervolgens 
ingediend bij de gemeente. Er is goede afstemming tussen alle partijen. 
 2. Als het Buurtcollectief noch voor het personeel, noch voor de gang van zaken bij de 
MFC’s/buurthuizen verantwoordelijk is, voor welke activiteiten betalen de 
MFC’s/buurthuizen het buurtcollectief dan nog specifiek? 
Beide MFC’s en het Buurtcollectief zijn aparte organisaties. De beide MFC’s hebben ieder een 
eigen bestuur. Deze besturen zijn ieder op zich verantwoordelijk voor de exploitatie en 
programmering van de MFC’s.  De buurthuizen (7 stuks) vallen onder het Buurtcollectief. Richting 
de MFC’s heeft het Buurtcollectief een adviserende rol.  NB. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bestuur van MFC ’t Wijkhuis.   Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 28 mei 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder,   burgemeester Koen Schuiling     secretaris Robert Reus    


