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Instandhouding nautische monumenten 2009.

Geacht bestuur,
U heeft bij brief van 22 december 2008 een voorstel ingediend voor het uitvoeren van
conserverende werkzaamheden aan een vijftal nautische monumenten, te weten:
a. restaureren achterschip Randsdorp 28 (Westwalbotter)
b. construeren en installeren bootstoelen Lichtschip Texel
c. restaureren en opnieuw installeren Bolnesmotor Dombo Y 8017
d. verder tuigen Canutus (zeetjalk) en
e. aanleggen elektrische installatie Tres Hombres (schoenerbrik). .
Genoemde schepen zijn alien aangesloten bij uw Stichting Nautische Monumenten (SNM). De
werkzaamheden staan uitvoering beschreven in uw voorstel. Voor het beschikbaar stellen van
een geldelijke bijdrage aan een instelling voor het uitvoeren van activiteiten waarvan de
gemeente het belang onderschrijft, is de Algemene Subsidieverordening Den Helder 2008 van
toepassing.
In de beleidsnota 'Cultuurhistorische Waarden Den Helder' staat als hoofdlijn van beleid voor
nautische monumenten vermeld: 'het beschermen van nautische monumenten die een binding of
relatie hebben met Den Helder' (of de regio). Het beleid is gericht op samenhang en
instandhouding. Het teniet gaan van nautisch erfgoed willen we voorkomen door een (financiele)
bijdrage te leveren aan de instandhouding van nautische monumenten.Daartoe hebben wij in de
bestemmingsreserve Monumentenfonds een bedrag gereserveerd. Vorig jaar hebben wij uw
Stichting voor het eerste projectplan 'Instandhouding schepen' ook een instandhoudingssubsidie
verleend, zoals wij u bij brief met kenmerk AU08.05513, verzonden 5 juni 2008, reeds hebben
gemeld.
Besluit
Wij stemmen in met het door u ingediende 'Projectplan Instandhoudingsplan nautische
monumenten 2009' van december 2008. Gelet op de Algemene Subsidieverordening 2008,
hebben wij besloten u een bijdrage toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie van €
55.950 voor het uitvoering van een groot aantal instandhoudingswerkzaamheden aan een vijftal
nautische monumenten, conform het door u ingediende plan. Voor het beschikbaar stellen van de
gelden is het noodzakelijk dat de Raad instemt met het wijzigingen van de begroting. Wij zullen
het voorstel op 9 februari a.s. aan de commissie voor Stadsontwikkeling en -Beheer, en op 23
februari a.s. aan de Raad ter besluitvorming voorleggen.

In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan een onderwerp behandelen.

Voorwaarden
Aan deze subsidieverlening voor de instandhouding van een vijftal nautische monumenten in
Museumhaven Willemsoord voor het jaar 2009 verlenen wij de volgende voorwaarden:
•
de Stichting Nautische Monumenten levert een substantiate bijdrage aan de
totstandkoming van genoemde koepelorganisatie voor nautische monumenten en de
overdracht van het beheer van de Museumhaven aan Willemsoord BV;
• de instandhoudingswerkzaamheden aan de schepen worden geheel volgens het door u
ingediende 'Projectplan Instandhouding nautische monumenten 2009' in 2009
uitgevoerd;
•
na afronding van de werkzaamheden maakt u aannemelijk dat de instandhouding van de
schepen waarvoor de subsidie is verleend is verzekerd voor de toekomst en
•
bij het verzoek om vaststelling van de subsidie (zie hieronder) overlegt u op grond van
artikel 3.1 lid 2 van genoemde verordening tevens een accountantsverklaring.
Vaststelling van de subsidie
Wij attenderen u op de bepalingen inzake de subsidievaststelling van de hierboven genoemde
Algemene Subsidieverordening, opgenomen in hoofdstuk 4 van de verordening. Binnen drie
maanden na afloop van het boekjaar 2009, derhalve voor 1 april 2010, dient u een verzoek om
vaststelling van de subsidie 2009 in te dienen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.
Mogelijkheden tot bezwaar
Indien u meent door bovengenoemd besluit rechtstreeks in uw belang te zijn getroffen, kunt u op
grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aantekenen bij ons college. In
dat geval moet u binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd
bezwaarschrift bij ons indienen.
Toekomst
Tot slot wensen wij u veel succes bij de instandhoudingwerkzaamheden aan de historische
schepen. Wij danken u voor uw inzet en vragen u onze hartelijke dank ook over te brengen aan
alle vrijwilligers die met grote kennis hun werkzaamheden in en om de Museumhaven verrichten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Cultuurhistorie van de afdeling
Ruimte, Wonen en Ondememen, mw. M.F. Laan.
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Instandhouding nautische monumenten 2009.

Geacht bestuur,
U heeft bij brief van 22 december 2008 een voorstel ingediend voor het uitvoeren van
conserverende werkzaamheden aan een vijftal nautische monumenten, te weten:
a. restaureren achterschip Randsdorp 28 (Westwalbotter)
b. construeren en installeren bootstoelen Lichtschip Texel
c. restaureren en opnieuw installeren Bolnesmotor Dombo Y 8017
d. verder tuigen Canutus (zeetjalk) en
e. aanleggen elektrische installatie Tres Hombres (schoenerbrik). .
Genoemde schepen zijn alien aangesloten bij uw Stichting Nautische Monumenten (SNM). De
werkzaamheden staan uitvoering beschreven in uw voorstel. Voor het beschikbaar stellen van
een geldelijke bijdrage aan een instelling voor het uitvoeren van activiteiten waarvan de
gemeente het belang onderschrijft, is de Algemene Subsidieverordening Den Helder 2008 van
toepassing.
In de beleidsnota 'Cultuurhistorische Waarden Den Helder' staat als hoofdlijn van beleid voor
nautische monumenten vermeld: 'het beschermen van nautische monumenten die een binding of
relatie hebben met Den Helder' (of de regio). Het beleid is gericht op samenhang en
instandhouding. Het teniet gaan van nautisch erfgoed willen we voorkomen door een (financiele)
bijdrage te leveren aan de instandhouding van nautische monumenten waarvoor wij in de
bestemmingsreserve Monumentenfonds een bedrag gereserveerd hebben. Hiertoe hebben wij u
bij brief met kenmerk AU08.05513, verzonden 5 juni 2009, reeds eerder een subsidie toegekend.
Besluit
Wij stemmen in met het door u ingediende 'Projectplan Instandhoudingsplan nautische
monumenten 2009' van december 2008. Gelet op de Algemene Subsidieverordening 2008,
hebben wij besloten u een bijdrage toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie van €
55.950 voor het uitvoering van een groot aantal instandhoudingswerkzaamheden aan een vijftal
nautische monumenten, conform het door u ingediende plan. Voor het beschikbaar stellen van de
gelden is het noodzakelijk dat de Raad instemt met het wijziginqen van de begroting. Wij zullen
het voorstel op 9 februari a.s. aan de commissie voor Stadsontwikkeling en -Beheer, en op 23
februari a.s. aan de Raad ter besluitvorming voorleggen.

In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan een onderwerp behandelen.

Voorwaarden
Aan deze subsidieverlening voor de exploitatie van de Museumhaven in 2008 verlenen wij de
volgende voorwaarde:
•
u levert een substantiele bijdrage aan de totstandkoming van genoemde
koepelorganisatie voor nautische monumenten en de overdracht van het beheer van de
Museumhaven aan Willemsoord BV;
•
de instandhoudingswerkzaamheden aan de schepen worden geheel volgens het door u
ingediende 'Projectplan Instandhouding nautische monumenten 2009' in 2009
uitgevoerd;
•
na afronding van de werkzaamheden maakt u aannemelijk dat de instandhouding van de
schepen waarvoor de subsidie is verleend is verzekerd voor de toekomst en
•
bij het verzoek om vaststelling van de subsidie (zie hieronder) overlegt u op grond van
artikel 3.1 lid 2 van genoemde verordening tevens een accountantsverklaring.
Vaststelling van de subsidie
Wij attenderen u op de bepalingen inzake de subsidievaststelling van de hierboven genoemde
Algemene Subsidieverordening, opgenomen in hoofdstuk 4 van de verordening. Binnen drie
maanden na afloop van het boekjaar 2009, derhalve voor 1 april 2010, dient u een verzoek om
vaststelling van de subsidie 2009 in te dienen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.
Mogelijkheden tot bezwaar
Indien u meent door bovengenoemd besluit rechtstreeks in uw belang te zijn getroffen, kunt u op
grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aantekenen bij ons college. In
dat geval moet u binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd
bezwaarschrift bij ons indienen.
Toekomst
Tot slot wensen wij u veel succes bij de instandhoudingwerkzaamheden aan de historische
schepen. Wij danken u voor uw inzet en vragen u onze hartelijke dank ook over te brengen aan
alle vrijwilligers die met grote kennis hun werkzaamheden in en om de Museumhaven verrichten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Cultuurhistorie van de afdeling
Ruimte, Wonen en Ondememen, mw. M.F. Laan.
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