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Onderwerp:

Budgetovereenkomst subsidie Stichting Museumhaven Willemsoord 2019-2020

Gevraagd besluit:
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, 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 burgemeester & wethouders om de budgetovereenkomst 2019-2020 aan te gaan.
Publiekssamenvatting
Cultuur en cultuurhistorie zijn belangrijke elementen, het geeft betrokkenheid en stimuleert wonen, werken en
recreëren. Stichting Museumhaven Willemsoord is een koepelorganisatie en stelt zich als doel Museumhaven
Willemsoord uit te bouwen tot een authentiek, voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk monumentaal
scheepswerfcomplex met historische schepen, helling, kades en ambachten. Om resultaatgericht te subsidiëren
en om voor een langere periode dan een jaar afspraken met de Stichting Museumhaven Willemsoord over het
behalen van resultaten vast te leggen, maken wij meerjarige afspraken die wij tussentijds monitoren.
Inleiding
Stichting Museumhaven Willemsoord is een koepelorganisatie en stelt zich als doel Museumhaven Willemsoord
uit te bouwen tot een authentiek, voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk monumentaal scheepswerfcomplex
met historische schepen, helling, kades en ambachten. De activiteiten sluiten aan op de beleidskaders Cultuur,
Erfgoed en Toerisme.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De Museumhaven maakt de nautische identiteit van Den Helder zichtbaar en beleefbaar en draagt bij aan
prettig wonen en levendig werken en verblijven in Den Helder en op Willemsoord. Om resultaatgericht te
subsidiëren en voor een langere periode dan een jaar afspraken met de Stichting Museumhaven Willemsoord
over het behalen van resultaten vast te leggen, maken wij meerjarige afspraken die wij tussentijds monitoren.
Kader
- Strategische Visie 2020: Den Helder biedt goede en diverse werkmilieus, plezierige en veilige
woonmilieus, veelzijdige en goede voorzieningen, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een
passende infrastructuur, met als doel dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland te zijn en te
blijven
- Beleidskader Cultureel Erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’: Zorgvuldig omgaan met
en betekenis geven aan de geschiedenis en het markeren van de identiteit van de gemeenschap en
bewoners
- Visie en beleidskader ‘Cultuur kleurt het leven’: voorzieningen voor bewoners, bezoekers en bedrijven
die een bijdrage leveren aan Den Helder als culturele hart van de regio
- Programmabegroting 2019: Cultuur is belangrijk, het geeft kleur aan de stad.
- Algemene Subsidieverordening 2013 Den Helder: het geven van een financiële bijdrage voor
restauratie, onderhoud en beheer van nautische monumenten in de Museumhaven
- Financiële verordening artikel 7: Actueel houden van de uitgangspunten voor het financieel beleid, het
financiële beheer en de financiële organisatie die aansluiten bij de bestuurlijke verhoudingen en de
wijze waarop de raad invulling wenst te geven aan zijn kaderstellende rol voor de financiële functie.
Argumenten
Het maken van meerjarige afspraken vergroot de slagvaardigheid van de stichting en de monitorings- en
sturingsmogelijkheden op resultaat. Met het aangaan van een meerjarige overeenkomst is er meerjarig
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duidelijkheid voor gemeente en organisatie en wordt uitvoering gegeven aan genoemde beleidskaders.
Resultaatafspraken kunnen voor een langere periode worden gemaakt. De gemeente kan blijvend monitoren en
waar nodig bijsturen op prestaties en resultaten. Een meerjarig contract geeft organisaties een krachtiger
ondersteuning en geeft hen een impuls bij het zetten van de nodige vervolgstappen bij het werven van fondsen,
zodat de organisatie ook andere dan gemeentelijke financiële bijdragen ontvangt
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel leent zich volgens de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 voor het houden van
een referendum, het college adviseert vanwege de termijn van ingang van de overeenkomst geen referendum
uit te schrijven.

Duurzaamheid
De museumhaven werkt in samenwerking met Willemsoord BV aan het vergroten van de duurzaamheid door
het gebruik van onder andere pelletkachels, zonnepanelen en licht-emitterende diode verlichting en onderzoekt
andere verduurzamingsactiviteiten.
Financiële consequenties
De hieruit voortvloeiende jaarlijkse lasten van € 83.026,-- zijn reeds verwerkt in de programmabegroting van de
gemeente.
Communicatie
Persbericht:
Nee
Realisatie
Na besluitvorming wordt de budgetovereenkomst ondertekend en kan de subsidie betaald worden.

Den Helder, 12 februari 2019.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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