MEERJARENBEGROTING ERFGOEDORGANISATIE 2021 – 2026 (IN TWEE VARIANTEN)
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U treft twee varianten aan van de meerjarenbegroting: de eerst gepresenteerde voor het geval er geen herontwikkeling van Fort
Kijkduin zou plaatsvinden; daarna volgt een variant waarin deze herontwikkeling wel is meegenomen.
Van iedere variant is een gecomprimeerde versie en dan de uitgesplitste versie opgenomen. De bedragen in de gecomprimeerde
versie zijn op drie decimalen afgerond; de bedragen in de uitgesplitste versie niet. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen (die
overigens voor het inzicht in de meerjarenbegroting niet storend zijn).
De meerjarenbegroting bestaat uit een samenvoeging van Stichting Erfgoed Den Helder (inclusief de onder de stichting hangende
bv Zeebad Huisduinen) en Willemsoord bv en nieuwe posten binnen het samenwerkingsverband.
Om inzicht te geven in de verschillen tussen de situatie in 2019 en de situatie vanaf 2021, zijn de gerealiseerde cijfers van 2019
toegevoegd.
De meerjarenbegroting voor de situatie zonder herontwikkeling is sluitend. De meerjarenbegroting voor de situatie waarin Fort
Kijkduin herontwikkeld wordt, vertoont een negatief saldo in het jaar van herontwikkeling (2021), vanwege noodzakelijke, tijdelijke
sluiting. Dit tekort wordt in de daaropvolgende jaren ruimschoots ingelopen.

MEERJARENBEGROTING 2021 – 2026 ZONDER HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (VARIANT 1)
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Hieronder treft u de uitgesplitste meerjarenbegroting aan voor de situatie waarin Fort Kijkduin niet herontwikkeld zou worden.
De blauw gemarkeerde posten zijn nieuw voor de erfgoedorganisatie. Bij de inkomsten gaat dit vooral om de gemeentelijke subsidie van €
750.000,- per jaar en aanvullende SIM-subsidies (€ 45.637,- per jaar tot en met 2026). Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de
gemeente de kosten van verzekering en belastingen voor de in erfpacht uit te geven delen van de Stelling van Den Helder budgetneutraal
overhevelt.
Bij de kosten gaat het vooral om de groot onderhoudskosten voor het monumentale erfgoed. Andere nieuwe kosten zijn: aanvullende
personele kosten en aanvullende kosten voor bedrijfsvoering.
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MEERJARENBEGROTING 2021 – 2026 INCLUSIEF HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (VARIANT 2)
Hieronder treft u de gecomprimeerde meerjarenbegroting aan voor de situatie waarin Fort Kijkduin herontwikkeld zou worden. Deze
variant van de meerjarenbegroting vertoont een negatief saldo in het jaar van herontwikkeling (2021), vanwege noodzakelijke, tijdelijke
sluiting van Fort Kijkduin (en de daarmee samenhangende inkomstenderving). Dit tekort wordt in de daaropvolgende jaren ruimschoots
ingelopen.
Voor de herontwikkeling van Fort Kijkduin is een investeringsbegroting gemaakt. In deze investeringsbegroting is onder meer rekening
gehouden met een bijdrage van het Waddenfonds van € 500.000,- en een investering van € 150.000 die de organisatie over 8 jaar kan
afschrijven (wanneer de gemeentelijke subsidie voor 2021 wordt toegekend, kan Stichting Erfgoed Den Helder € 150.000,- ten behoeve
van de herontwikkeling voorfinancieren).
Aangezien de middelen voor de totale investering nog niet volledig geworven zijn, is naast deze variant van de begroting, ook een variant
(variant 1) opgenomen voor het geval de herontwikkeling niet plaats zou vinden.
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Hieronder treft u de uitgesplitste meerjarenbegroting aan voor de situatie waarin Fort Kijkduin herontwikkeld zou worden.
De blauw gemarkeerde posten zijn nieuw voor de erfgoedorganisatie. De nieuwe baten en lasten voor de erfgoedorganisatie zijn
vergelijkbaar met de variant waarin Fort Kijkduin niet ontwikkeld wordt. De verschillen met die variant (variant 1) zijn: de inkomsten bij
Zeebad Huisduinen bv vertonen in 2021 een tijdelijke daling vanwege de herontwikkeling (zie geel gemarkeerde posten). Vanaf 2022 zijn
de inkomsten bij Zeebad Huisduinen bv juist hoger dan in de situatie waarin het fort niet herontwikkeld wordt. Daarnaast wordt er
afgeschreven op een investering in Fort Kijkduin die in 2021 zal worden gedaan vanwege de herontwikkeling. Zo ontstaat er door de
herontwikkeling een gezondere exploitatie.
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