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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende MFC 
de Boerderij 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 18 juni 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over MFC de Boerderij: 

 

Naar aanleiding van de beantwoording (RV19.0035) van onze schriftelijke vragen heeft de fractie van 

Behoorlijk Bestuur onderstaande vervolgvragen: 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

1. Kunt u met een onderbouwing / berekening aangeven op welke manier u tot het 

huurbedrag van € 35.148,33 bent gekomen? 

Bij het aangaan van de huurovereenkomst (1 januari 2017) is een bedrag van € 30.000 

overeengekomen, welke jaarlijks wordt geïndexeerd, en is gebaseerd op de jaarlijkse kosten van 

de hypothecaire geldlening die de verhuurder heeft gesloten. 

 

2. In tegenstelling tot de raadsinformatiebrief van 19 december 2006 wordt in de startnotitie 

niet gerept over een bedrag van € 56.000 budget op jaarbasis.  

Kunt u ons de onderliggende documenten verstrekken die hieraan ten grondslag liggen? 

De raadsinformatiebrief dient u te lezen als aanvulling, dan wel aanpassing op de startnotitie. Wij 

beschikken niet over aanvullende documenten uit deze periode. 

 

3. Tevens zien wij graag de huurovereenkomst tegemoet zoals die is afgesloten tussen MFC 

De Boerderij en de gemeente. 

De huurovereenkomst treft u als bijlage aan. 

 

4. Verder wordt er in uw beantwoording (RV19.0035) gerefereerd aan een startnotitie 2006-

2010, echter er is een startnotitie opgestuurd gedateerd februari 2003. 

Kunt u ons de startnotitie 2006-2010 alsnog verstrekken?  

De notitie die wij u hebben gezonden, is de enige startnotitie die bij ons bekend is. Mogelijk is er 

een misverstand ontstaan over de jaartallen. Waarvoor onze excuses.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 12 juli 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

locoburgemeester 

Kees Visser 

 

 

secretaris 

Robert Reus 

 

 


