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Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, van de Financiële verordening 

gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen 

besluit van het college van B&W om: 

 

1. de inhoud van de BCF De Helderse Vallei voor de periode 2015 – 2018 vast te stellen; 

2. de jaarlijkse bijdrage aan De Helderse Vallei vast te stellen op € 679.318,00 ten behoeve van het uitvoeren 
van de overeenkomst; 

 

Of 

 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet in samenhang met artikel 5a, van de Financiële verordening 

gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad de volgende wensen en/of bedenkingen aan het 

college ter overweging mee geeft bij het voorgenomen besluit om: 

 

1. de inhoud van de BCF De Helderse Vallei voor de periode 2015 – 2018 vast te stellen; 

2. de jaarlijkse bijdrage aan De Helderse Vallei vast te stellen op € 679.318,00 ten behoeve van het uitvoeren 
van de overeenkomst 

 

Publiekssamenvatting 

Op 12 juni 2010 is De Helderse Vallei voor het publiek open gegaan. In korte tijd is er door De Helderse Vallei 

een aanbod opgebouwd in de vorm van tentoonstellingen, exposities, een balie met een standaard assortiment, 

activiteiten en excursies, faciliteiten voor groepsbijeenkomsten, onderwijsactiviteiten en de kinderboerderij.  

Vanaf de periode 2012-2014 is steviger ingezet op duurzaamheid en bewustwording. Om de komende jaren 

door te gaan op de ingeslagen weg stelt de gemeente voor de periode 2015 – 2018 een subsidie beschikbaar 

van € 679.318,00 per jaar. 
 

Inleiding 

Op 12 juni 2010 is De Helderse Vallei voor het publiek open gegaan. Als één van de uitgangspunten is toen 

vastgelegd dat de stichting alleen maar in staat is een bezoekerscentrum/kinderboerderij te exploiteren als zij 

kan rekenen op een langdurige subsidierelatie met de gemeente. 

We hebben in lijn hiermee er oor gekozen om ook voor de periode 2015 – 2018 meerjarige afspraken te maken. 

In de bijbehorende Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) overeenkomst wordt onderscheid gemaakt in 

een drietal doelstellingen: 

 

A. KENNIS UITDRAGEN EN INFORMEREN 

In de pure en ruige natuur van de kop van Noord-Holland komen inwoners en recreanten van de gemeente Den 

Helder tot zichzelf. De Helderse Vallei raakt bezoekers door ze positief te verrassen met de grote gevolgen van 

wat klein begint. 

 

B. VOORBEELDEN GEVEN EN KEUZES MAKEN  

Alle kinderen die geboren worden in de gemeente Den Helder hebben recht op natuur; om op te groeien in een 

omgeving met groen waarin zij spelen, leren en bewegen en zo een basis leggen voor een duurzame 

levenshouding. 
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Inwoners en bezoekers van Den Helder krijgen voorbeelden en inspiratie voor het kunnen maken van duurzame 

keuzes. De Helderse Vallei heeft een voorbeeldfunctie en bouwt aan een doorlopende leerlijn van 

kinderdagverblijf tot beroepsonderwijs. 

 

C. BEHEREN EN BEHOUDEN  

Vanaf 2011 is het recreatieknooppunt rondom De Helderse Vallei opgebouwd. Het is van belang deze natuur- 

en milieu voorzieningen als eenheid te beheren en behouden. Contacten vasthouden met het werkveld, 

doelgroepen en stakeholders zijn daarbij van belang. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Op 12 juni 2010 is De Helderse Vallei voor het publiek open gegaan. De afgelopen jaren zijn succesvol 

geweest. In de afgelopen periode is er door De Helderse Vallei een aanbod opgebouwd in de vorm van 

tentoonstellingen, exposities, een balie met een standaard assortiment, activiteiten en excursies, faciliteiten 

voor groepsbijeenkomsten, onderwijsactiviteiten en de kinderboerderij. Tegelijkertijd is verder gewerkt aan de 

organisatie- en productontwikkeling en  de samenwerking met externe partijen. 

Voor wat betreft het prestatiecontract voor de aankomende periode 2015-2018 blijft de inzet gericht op kennis 

uitdragen en informeren, goede voorbeelden geven en (duurzame) keuzes maken en beheren en behouden van 

het recreatieknooppunt De Helderse Vallei.  

De stichting De Helderse Vallei is de afgelopen jaren een goed voorbeeld geweest van maatschappelijk 

ondernemen. Drie organisaties werken samen onder 1 dak: het team van De Helderse Vallei, begeleiders en 

cliënten van Esdege Reigersdaal (dagbesteding voor meervoudig gehandicapten) en de boswachters van 

Landschap Noord Holland (natuurbeheerder). In De Helderse Vallei werken naast professionals en vrijwilligers 

(balie, educatie, activiteiten) ook mensen uit sociale werkvoorziening en WAO. Daarnaast biedt De Helderse 

Vallei plaats aan (maatschappelijke) stages en opdrachten voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, HBO 

opleidingen en leerwerkplaatsen.  

 

 

Kader 

De financiële verordening artikel 5a (meerjarige verplichtingen boven € 25.000) en de Algemene 
subsidieverordening. 

 

 

Argumenten 

De Helderse Vallei heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij een meerwaarde heeft voor de bewoners en 

bezoekers van Den Helder. De Helderse Vallei zorgt ervoor dat natuurbeleving en educatie op een 

gestructureerde wijze en laagdrempelig wordt aangeboden. 

De afgelopen jaren heeft zij ook een sterk netwerk gecreëerd van partijen die samenwerken op en rondom het 

recreatieknooppunt De Helderse Vallei. Scholen weten De Helderse Vallei jaar in jaar uit te vinden en ook 

regionaal is er steeds meer interesse voor het natuureducatie aanbod. 

De Helderse Vallei heeft de afgelopen jaren een extra startsubsidie ontvangen om de bedrijfsvoering goed te 

kunnen opstarten. In dit besluit is deze extra vergoeding niet meer meegenomen.  Ten opzichte van de 

afgelopen contractperiode (2012 – 2014) is het  jaarlijks bedrag dan ook met € 55.000,00 verlaagd. Daarnaast 
is, conform de bij de begroting gemaakte afspraken de jaarlijkse subsidie niet geïndexeerd. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum, volgens artikel 2c van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. De overeenkomst is tot stand gekomen in overleg met 

stichting De Helderse Vallei. 

 

 

Financiële consequenties 
Voor De Helderse Vallei is sprake van een langdurige subsidierelatie. Om de mogelijkheid te behouden de 
Helderse Vallei te sturen op prestaties, zal de afrekening van de subsidie in termijnen van steeds een half jaar 
plaatsvinden. 
Per jaar wordt het volgende subsidiebedrag uitgekeerd, € 679.318,00. 
Het bedrag wordt steeds per jaar uitgekeerd 50% aan het begin van het eerste kwartaal en 50% aan het begin 
van het derde kwartaal. 

 

 

Realisatie 

Indien de raad geen wensen en bedenkingen heeft vindt definitieve besluitvorming plaats door het college ten 

aanzien van het aangaan van de BCF overeenkomst.  
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Indien de raad wel wensen en bedenkingen heeft ten aanzien van het voorstel, dient met inachtneming daarvan 

besluitvorming plaats te vinden. 

Vóór 1 februari 2015 zal de budgetsubsidieovereenkomst aan stichting De Helderse Vallei worden gestuurd.  

 

 

Den Helder, 16 december 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


