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BUDGETOVEREENKOMST 2014-2017 
tussen  

Stichting Museumhaven Willemsoord  
en  

gemeente Den Helder   
nr. ID14.00585 

 
De ondergetekenden, 
 
gemeente Den Helder, 
 
gevestigd op het adres Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC  DEN HELDER, krachtens artikel 171 lid 2 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw dr. H. Kaag, manager van de afdeling 
Ruimte, Wonen en Ondernemen, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van 11 maart 2014, nr. b14.00134 
 
en 
 
Stichting Museumhaven Willemsoord, 
 
gevestigd te Willemsoord 73, 1781 AS Den Helder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.T. 
Tegelberg, voorzitter,  hierna te noemen “SMW”,  
 
 
zijn het volgende overeengekomen: 
 
1. de overeenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2014 en eindigt op 

31 december 2017; 
 
2. de overeenkomst betreft het leveren van een bijdrage aan Willemsoord als levendig stadsdeel, 

nautische bedrijvigheid en nautische uitstraling en wordt door de SMW uitgevoerd op basis 
van de door de SMW opgestelde ‘Begroting Stichting Museumhaven Willemsoord 2014-2015’, 
die als bijlage aan deze overeenkomst is gehecht; 

 
3. de SMW gebruikt de door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie voor de jaren 2014- 

2017,  zijnde voor de periode 2014-2015 jaarlijks € 132.943,- en voor de periode 2016-2017 
jaarlijks € 77.951,--, voor het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van de hieronder 
genoemde diensten en prestaties; 

 
4. de in de overeenkomst genoemde diensten en prestaties worden jaarlijks geëvalueerd en 

afgestemd op actuele beleidsontwikkelingen. 
 
Afspraken 

1. De SMW is één van de partners die vorm en inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De 
afspraken en resultaten worden gebaseerd op beleid: 

 Beleidsnota Cultuurhistorische Waarden Den Helder 

 ‘Bestemming Den Helder’, beleidsnota Toerisme en Recreatie. 

Voor alle hieronder genoemde resultaten zijn drie toeristische profielen richtinggevend: 

 Spannend Den Helder; 

 Maritiem Den Helder; 

 Gezond Den Helder. 

 
2. Partijen zijn overeengekomen dat de SMW in de periode 2014 t/m 2017 een concrete bijdrage 

levert aan de volgende effecten: 
a. Effect: Inwoners van Den Helder nemen hun eigen verantwoordelijkheid, zijn zelfredzaam, 

nemen deel aan de samenleving en zorgen voor elkaar. 
Doelstelling 1: Inwoners van Den Helder doen op eigen kracht zo lang mogelijk mee aan de 
samenleving, eventueel met steun van hun naaste omgeving of professionals. 
Doelstelling 2: Meer inwoners leveren een vrijwillige maatschappelijke bijdrage. 

b. Effect: Inwoners van Den Helder wonen in een aantrekkelijke en leefbare stad. 
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Doelstelling 1: Woon- en leefomgeving sluiten aan bij de voorwaarden die bewoners, 
bezoekers en bedrijven daaraan stellen. 
Doelstelling 2: Inwoners van Den Helder leveren een bijdrage aan hun woonomgeving en de 
daarin aanwezige voorzieningen. 
Doelstelling 3: Bewoners en bezoekers kunnen actief of passief gebruik m aken van breed en 
gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en aansprekende evenementen in de gemeente.  

 
3. Partijen zijn overeengekomen dat de SMW in de periode 2014 t/m 2017, gericht op 

bovengenoemde doelstellingen, de volgende concrete bijdragen levert: 
 

 Beleidsdoelstellingen cultureel 
erfgoed, toerisme en recreatie 
 

Resultaten 2014 t/m 2017 

1a Inventariseren, documenteren en  
behouden van de cultuurhistorische 
waarden van Willemsoord 

Het inventariseren en selecteren van nautische 
monumenten die direct of indirect een nauwe binding 
hebben met het rijke maritieme verleden van de Kop 
van Noord-Holland, het bieden van een ligplaats aan 
deze geselecteerde schepen, en het uitdragen van 
deze maritieme kennis. 

b. Ontwikkelen en versterken van de 
cultuurhistorische waarden van 
Willemsoord 

Lezingen, themabijeenkomsten, rondleidingen en 
publicaties over cultuurhistorische waarden van 
Willemsoord en nautische monumenten 

c.  Vergroten bewustwording van de 
cultuurhistorische waarden van 
Willemsoord 

Bekendheid van Willemsoord vergroten (door 
verschillende PR uitingen, o.a. in de media, deelname 
aan beurzen etc.)  

  Aanbieden van maatschappelijke stages aan jongeren 
i.s.m. lokale onderwijsinstellingen en Stichting Vakwerk 
 

2 Beheer Museumhaven Willemsoord Bieden ligplaatsen aan regio gebonden nautische 
monumenten  

  Uitbreiding aantal (bij voorkeur regio gebonden) 
nautische monumenten in Museumhaven Willemsoord 
tot maximale capaciteit 

  Beheren en waar mogelijk verbeteren van goede, 
veilige en duurzame kades, werkplaatsen, faciliteiten 
en scheepshelling op Willemsoord.  
Uitvoering geven aan plannen cf. deelproject 4 van de 
gehonoreerde Waddenfonds aanvraag “ Willemsoord, 
de Poort naar de Wadden” . Zowel 2014 als 2015 zullen 
in het teken staan van dit programma waarmee een 
forse verbetering slag zal worden gemaakt.  
In het bijzonder aandacht voor Gebouw 73 (incl. 
scheepshelling), Medemblikkerloods, verlengen 
reparatiekade en aanleggen riolering in werfkanaal. 

  Restauratie en exploitatie Zr. Ms. Bonaire  (deelsubsidie 
loopt tot en met 2015) 
 

  Restauratie en exploitatie Lichtschip Texel 
 

  Exploitatie ’t Schipperscafé 
 

  Fungeren als koepelorganisatie voor de aangesloten 
stichtingen en personen 

3a Publieksaantrekkelijke activiteiten/ 
evenementen organiseren voor  

Samenwerking aangaan, en verder uitbouwen, met 
relevante partijen voor de organisatie van nautische 
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bewoners, bezoekers en bedrijven  activiteiten/ evenementen en werkzaamheden met 
voor de lokale middenstand positieve economische 
effecten  

  Organiseren van en meewerken aan ten minste de 
volgende nautisch-historische 
activiteiten/evenementen:  

 Historisch Weekend 

 Visserijdagen  

 Botterwedstrijden  

 Willemsoord Werfgoed 2014 

  Ontwikkelen van nieuwe toeristische producten in de 
sfeer van cultuurhistorie, traditie en heroïek in, op, met 
of rondom Willemsoord (arrangementen) 

  Ontwikkelen van dagrecreatie voorzieningen in, op, 
met of rondom Willemsoord (arrangementen) o.a. cf. 
plannen uit deelproject 4 Waddenfondsaanvraag 
“Willemsoord, Poort naar de Wadden” waaronder 
vaartochten over het Wad met varend erfgoed tussen 
Den Oever, Oudeschild en Den Helder 
 

4 Creëren van een prettig woon-, 
werk- en leefklimaat 

In samenwerking met relevante partners (markt en 
publieke sector) doorontwikkelen van het historisch 
maritieme recreatieknooppunt Willemsoord tot een 
voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk, open en 
levendig stadsdeel.  

  Aanbieden van maatschappelijke stages aan jongeren 
i.s.m. lokale onderwijsinstellingen en Stichting Vakwerk 
 

5 Behouden en beleven van nautisch 
Helders erfgoed en daarmee 
bijdragen aan toeristische identiteit 
van Den Helder 

Vergroten van de nautische uitstraling van een 
duurzaam Willemsoord  
 

  Verzorgen van rondleidingen en arrangementen, o.a. 
cf. plannen uit deelproject 4 Waddenfondsaanvraag 
“Willemsoord, Poort naar de Wadden” waaronder 
vaartochten over het Wad met varend erfgoed tussen 
Den Oever, Oudeschild en Den Helder 
 

  Openstellen van nautische monumenten en 
Museumhaven Willemsoord voor publiek 
 

  Betrekken van jongeren bij Willemsoord 
 
Randvoorwaarden  
Algemeen 

1.    De SMW levert een bijdrage aan Willemsoord als levendig stadsdeel, nautische bedrijvigheid 
en nautische uitstraling en werkt daarbij samen met de bij de SMW aangesloten partijen en 
met o.a. Willemsoord BV, het Marinemuseum, het Nationaal Reddingmuseum, en de 
commerciële exploitanten van Willemsoord. De SMW werkt samen met andere 
erfgoedorganisaties aan het gezamenlijk presenteren en uitdragen van het Helders erfgoed. 

2. De gemeente Den Helder voert geen specifiek doelgroepen beleid. Binnen uw eigen 
organisatie, in uw manier van werken (methodieken) en wat betreft de aard van de activiteiten 
houdt u rekening met en speelt u in op de diversiteit van de bevolking in Den Helder.  

3. Uw aanbod is innovatief en vernieuwend, u maakt gebruik van landelijke ontwikkelingen in uw 
werksoort. 
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4. Uw organisatie zet waar mogelijk vrijwilligers in en geeft zoveel als mogelijk de gelegenheid 
voor het volgen van maatschappelijke stages. 

5. Na besluitvorming in de Tweede Kamer worden organisaties in o.a. de maatschappelijke 
ondersteuning, gezondheidszorg en in onderwijs en jeugdzorg bij wet verplicht een Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen. 

6.    Uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de 
Algemene subsidieverordening 20013 Den Helder. 

 
Financieel 

1. De subsidie 2014-2017 wordt verleend voor een periode van vier jaar, verlenging gebeurt 
niet automatisch. De subsidie bedraagt voor de periode 2014-2015 jaarlijks € 132.943 en 
voor de periode 2016-2017 jaarlijks € 77.951,-. 

2. Uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de 
Algemene subsidieverordening 2013 Den Helder. 

3. De instelling draagt zorg voor een zodanige inrichting van haar administratie dat op een 
directe, eenduidige en voor haar accountant goed controleerbare wijze inzicht wordt 
geboden in de realisatie van de prestatie-eenheden die in deze overeenkomst zijn 
opgenomen. 

4. De instelling draagt er zorg voor dat haar administratie na afloop van het subsidiejaar door 
een accountant wordt gecontroleerd en wordt voorzien van een goedkeurende verklaring. In 
de verklaring van de accountant dient expliciet te worden opgenomen in hoeverre de in 
deze overeenkomst genoemde prestaties daadwerkelijk zijn gerealiseerd vanuit het 
oogpunt van rechtmatigheid.  

5. De instelling verplicht zich voor jaarlijks voor 1 september een halfjaarrapportage (periode 
jan. t/m juni) en jaarlijks voor 1 april een financieel jaarverslag aan de gemeente aan te 
bieden waaruit de gerealiseerde prestaties genoegzaam blijken. Alle rapportages zijn 
gebaseerd op de doelstellingen en de resultaten. 

 
Bijlage: ‘Begroting Stichting Museumhaven Willemsoord 2014-2015’.  
 
Den Helder, 4 maart 2014. 
 
Stichting Museumhaven Willemsoord    Gemeente Den Helder  
namens deze,         namens deze, 
 
 
 
…….……………………………………….. ,   ……………………………………, 
voorzitter,          de manager van de afdeling Ruimte, Wonen  
M.T. Tegelberg         en Ondernemen, 
          dr. H. Kaag – van der Boon 
 


