
gemeente 
Den Helder 

Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 19 mei 2014 

Besluit nummer : RB14.0024 

Onderwerp : Beleidsgestuurde contractfinanciering Museumhaven Willemsoord 2014-2017. 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0034 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 11 maart 2014; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
12 mei 2014; 

Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid 5a, aanhef en onder c, van de 
financiële verordening gemeente Den Helder 2009 het college van burgemeester en wethouders te berichten 
dat de raad de onderstaande wensen aan het college ter overweging meegeeft tegen het voorgenomen besluit 
van het college om: 

1. de inhoud van de BCF Museumhaven Willemsoord 2014 - 2017 vast te stellen; 
2. de bijdrage aan de SMW voor de perioden 2014-2015 en 2016-2017 vast te stellen op jaarlijks resp. 

€ 132.943,- en € 77.951,- voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Wensen: 
I de BCF met de Museumhaven Willemsoord wordt afgesloten voor de periode 2014-2015* 
II uit de budgetovereenkomst 2014-2015* tussen Stichting Museumhaven Willemsoord en de 

gemeente Den Helder wordt de volgende tekst van pagina 1 verwijderd: 
"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."** 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 19 mei 2014. 

* zie amendement AM14.00011 van de Fracties van Behoorlijk Bestuur, GroenLinks. de Christenunie en de Vrije Socialisten. 
" zie amendement AM14.00012 van de fracties van GroenLinks, de Christenunie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 

besluit: 

voorzitter 
Koen Schuiling 

griffier 
mr. drs. M. Huisman 
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datum r;uiJsvergadering: 
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' ' a a n k o m e n ? verworpen / ingetrokken j 

M i k OüOf l 

GROENLINKS ChristenUnie 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 19 mei 2014; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV014.0034, inzake Beleidsgestuurde contractfinanciering 
Museumhaven Willemsoord 2014-2017; 

besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 gemeentewet het college te berichten dat de raad als wens 
meegeeft de B C F met de Museumhaven Willemsoord af te sluiten voor de periode 2014-2015. 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur 

M.C. Wouters 

Toelichting 

De Stichting Museumhaven Willemsoord is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van 
Willemsoord BV als geheel. Dit rechtvaardigt een subsidie zoals in het voorstel is aangegeven 
alleszins. De raad kan hier dan ook wel de intentie uitspreken dat subsidie de komende vier jaar 
zal worden verleend. 
De gemeente Den Helder gaat echter financieel moeilijke tijden tegemoet waarin een afweging van 
uitgaven zo veel mogelijk zonder extra belasting van contracten mogelijk moet zijn. Daarin moet 
een aanpassing van subsidiebedragen ook tot de keuzemogelijkheden behoren. Een contractuele 
vastlegging van de subsidieverlening voor twee jaar, in plaats van vier jaar past in het beleid om de 
keuzemogelijkheden open te houden. 
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datum raadsvergadering: 

M tana -^ofl 

i "enomen / verworpen / ingetrokken 

ChristenUnie 
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Amendement. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 19 mei 2014; 
gelezen het raadsvoorstel RV014.0034, agendapunt 7; 

besluit: 

de tekst van het ontwerpbesluit te wijzigen in de volgende tekst: 

"Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid 5a, aanhef en 
onder c, van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2009 het college van 
burgemeester en wethouders te berichten dat de raad de onderstaande wens aan het college 
ter overweging meegeeft tegen het voorgenomen besluit van het college om: 

1. de inhoud van de BCF Museumhaven Willemsoord 2014-2017 vast te stellen; 
2. de bijdrage aan de SMW voor de perioden 2014-2015 en 2016-2017 vast te stellen op 

jaarlijks resp. € 132.943,- en € 77.951,- voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Wens: 

Uit de budgetovereenkomst 2014-2017 tussen Stichting Museumhaven Willemsoord en de 
gemeente Den Helder wordt de volgende tekst van pagina 1 verwijderd: 
"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." 

\ 

M.C. Wouters D.R. Pastoor 
GroenLinks ChristenUnie Vrije Socialisten Behoorlijk Bestuur 

Toelichting: 
In de beleidsnota Cultuurhistorische waarden Den Helder en de Beleidsnota Toerisme en 
Recreatie is het beleid vastgesteld waar deze overeenkomst op gebaseerd is. Dit beleid is 
niet gericht op eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar. 
Ook bij de beleidsdoelstellingen in deze overeenkomst komt de doelstelling genoemd onder 
"Afspraken; effect a. niet mee terug. 
De termen "eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar" worden te 
pas en te onpas gebruikt, waardoor zij hun inhoud verliezen! 
Een subsidie verleend voor bijvoorbeeld cultuur heeft niets te maken met "zelfredzaamheid, 
eigen verantwoordelijkheid en zorgen voor elkaar". 


