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Nr. RV19.0045 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Gemeentebelangen Den Helder betreffende De Nollen   Aan de fractie Gemeentebelangen Den Helder i.a.a. de leden van de Gemeenteraad   Op 3 juni 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de onderstaande vragen gesteld over De Nollen. Wij beantwoorden deze vragen als volgt:   1. Is het college het met Gemeentebelangen Den Helder eens dat 20.000 euro structureel voor de komende jaren veel geld is? 
Het college is zich ervan bewust dat €20.000 per jaar, in tijden dat er kritisch naar de subsidierelaties wordt gekeken, geen vanzelfsprekendheid is. Het totaalkunstwerk De Nollen is echter een uniek cultureel-, erfgoed- en landschapsproject dat bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van Den Helder. Het college acht het daarom van belang om een bijdrage te doen aan de exploitatie van het totaalkunstwerk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het bestuur van Stichting de Nollen zelf zorg draagt voor het grootste deel van de 
exploitatie (op dit moment betreft de exploitatie €60.000 en naar verwachting neemt dit de komende jaren toe).  2. Kan het college inzichtelijk maken en beargumenteren waarvoor deze subsidie de komende jaren gebruikt gaat worden? Zoals bij het antwoord op vraag 1 al benoemd wordt het subsidiebedrag verstrekt ten behoeve van de ondersteuning aan de exploitatie van het totaalkunstwerk De Nollen.   3. Hoeveel subsidie of extra geld is, of gaat, er in totaal dit jaar (2019) naar De Nollen, en waarvoor? 
Op 25 juni heeft het college een exploitatiesubsidie van € 20.000 voor het jaar 2019 verleend.  
Daarnaast heeft het college € 300.000 ter beschikking gesteld als cofinanciering voor het opknappen van de bestaande kunstwerken en het herplaatsen van vijf andere kunstwerken. Het VSBfonds financiert de andere helft van het bedrag.   4. Heeft het college, naast bovengenoemde investeringssubsidie, vanaf 2001 tot heden nog andere subsidies verstrekt?  Tussen 2003 en 2005 is een subsidie verstrekt van een bedrag tussen de € 12.500 en  
€ 15.000 per jaar inzake ID-banen. Sinds 2003 tot en met 2018 is een jaarlijkse subsidie van 
rond de € 6.000 verstrekt ten behoeve van de rente op de hypothecaire lening van € 200.000 op de grond van Stichting de Nollen. Deze subsidie is in 2017 eenmalig verhoogd naar een 
bijdrage van € 16.000 om Stichting de Nollen te ondersteunen in de tussenfase van de ontwikkeling naar het nieuwe gebouw toe.   5. Zo ja, kan het college inzichtelijk maken en beargumenteren waarvoor deze subsidies zijn gebruikt?  Zie antwoord op vraag 4.   6. Kan het college aangeven waarom er subsidies worden verstrekt aan een privé project?  De subsidies worden alleen verstrekt aan Stichting De Nollen en niet aan een privépersoon.      
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7.  Hoeveel geldstromen zijn er van buitenaf in de vorm van donaties en subsidies is binnengekomen bij De Nollen in de afgelopen 2 jaar? Door het conflict tussen het bestuur en de erven heeft het aantrekken van donaties en subsidies de afgelopen jaren stil gelegen. Wel heeft het VSBfonds het initiatief genomen om te proberen tot een doorstart van het totaalkunstwerk De Nollen te komen. In februari 2018  heeft het VSBfonds daarom aan een externe partij de opdracht gegeven om een plan van aanpak voor de afronding van het totaalkunstwerk De Nollen op te stellen (inclusief financieringsplan). Hierover is de externe partij in contact geweest met verschillende fondsen. Het huidige bestuur gaat  zich richten op het binnenhalen van aanvullende financiering om tot afronding van het museum te komen.   8.  Is het college van plan om de subsidiekraan naar De Nollen dicht te draaien?  Nee.  9. Zo nee, waarom niet? Zoals in vraag 1 benoemd ziet het college het totaalkunstwerk De Nollen als een uniek project dat bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van Den Helder. Het college heeft daarnaast vertrouwen in het nieuw aangetreden bestuur en is blij met de verleende steun van het VSBfonds. Dit geeft een goede basis om het project de komende jaren verder vorm te geven.   Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 25 juni 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


