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Registratienummer: 

 

RVO14.0034 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 

Ondernemen 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 

 BCF-overeenkomst Museumhaven Willemsoord 

2014-2017 (ID14.00585) Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

M.F. Laan 

(0223) 67 8838 

m.laan@denhelder.nl 

Onderwerp:  Beleidsgestuurde Contractfinanciering Museumhaven Willemsoord 2014-2017. 

 

Gevraagd besluit: 

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 het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen 

het voorgenomen besluit van het college van B&W 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. 

 

 

Of 

 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad de volgende wensen en/of 

bedenkingen aan het college ter overweging mee geeft…….. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Stichting Museumhaven Willemsoord (SMW) organiseert het beheer en de exploitatie van de Museumhaven 

Willemsoord en de restauratie van de aangesloten schepen. De SMW is één van de uitvoeringspartners die 

vorm en inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De prestatieafspraken zijn opgenomen in de overeenkomst. 

Het streven is gericht op een meerjarige en gebiedsgerichte BCF. Voor de komende vier jaren wil de gemeente 

de samenwerking met de Stichting Museumhaven Willemsoord voortzetten. Omdat het een meerjarige 

subsidieverplichting is, stellen we de Raad conform de Financiële Verordening in de gelegenheid wensen en 

bedenkingen aan het college ter overweging mee te geven. 

 

Inleiding 

Stichting Museumhaven Willemsoord (SMW) organiseert beheer en exploitatie van de Museumhaven 

Willemsoord en de restauratie van de aangesloten schepen. In 2013 is de ‘oude’ subsidie omgezet naar een 

budgetcontract waarin doelstellingen, effecten en resultaten zijn vastgelegd. Het streven is gericht op een 

meerjarige en gebiedsgerichte BCF. Voor de komende vier jaren wil de gemeente de samenwerking met de 

Stichting Museumhaven Willemsoord voortzetten. De SMW is één van de uitvoeringspartners die vorm en 

inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De prestatieafspraken die zijn opgenomen in de overeenkomst zijn 

gebaseerd op de gemeentelijke nota Toerisme en Recreatie ‘Bestemming Den Helder’ en de beleidsnota 

Cultuurhistorische Waarden. 

Conform de Financiële Verordening dient dit aan de Raad te worden voorgelegd in het kader van de zgn. 

wensen- en bedenkingenprocedure.  

  

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De gezamenlijke doelstelling van de gemeente Den Helder en de SMW is gericht op het voortzetten we een 

aantrekkelijke Museumhaven op Willemsoord, waar bewoners, bedrijven  en toeristen graag komen kijken en 

verblijven, en een kenmerkend onderdeel van de Helderse geschiedenis beleven. De bijbehorende 

prestatieafspraken zijn in het budgetcontract 2014 - 2017 vastgelegd. 

 

Kader 

 Beleidsnota Cultuurhistorische Waarden Den Helder 

 ‘Bestemming Den Helder’, beleidsnota Toerisme en Recreatie 

 Algemene Subsidieverordening Den Helder 2013 
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Het college kan aan een instelling alleen een subsidie verlenen voor een langere periode dan één jaar wanneer 

er met de raad een wensen- en bedenkingenprocedure is gevoerd. Wij onderzoeken of gebiedsgerichte 

subsidiering voor Willemsoord in plaats van subsidiering per rechtspersoon,  wenselijk is.  

 

Argumenten 
Door uitvoering te geven aan de prestatie zetten we in op: 

 behoud, bescherming en ontwikkeling Museumhaven Willemsoord 

 publieksaantrekkelijke activiteiten en evenementen op Willemsoord voor recreanten en toeristen binnen 
de profielen Spannend Den Helder, Maritiem Den Helder en Gezond Den Helder 

 verbeteren uitstraling/beeldvorming en beleving van Willemsoord en Den Helder. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
De SMW, de onderliggende organisaties en de vele vrijwilligers voeren met de subsidie de genoemde 
prestatieactiviteiten. Zij zijn zeer verheugd over deze vorm van ondersteuning door de gemeente Den Helder en 
dragen dat ook uit.  

Het voorgelegde besluit is niet referendabel op grond van artikel 2 lid j van de Referendumverordening 2012. 

 

Financiële consequenties 

Het subsidiebedrag is opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting, post ‘historische gebouwen, 

overige subsidies’: productnummer 555.7099. 

De subsidiering t.b.v. de restauratie van de Zr. Ms. Bonaire is door de Raad aangegaan voor 10 jaren. Deze 

subsidie loopt tot en met 2015. 

 

Communicatie 

Persbericht: Nee 

 

Realisatie 

De overeenkomst wordt door de gemeente Den Helder en door de SMW ondertekend. 

Indien uw raad geen wensen en bedenkingen heeft dient definitieve besluitvorming plaats te vinden door het 

college t.a.v. het aangaan van de budgetsubsidieovereenkomst. 

Indien de Raad wel wensen en bedenkingen heeft t.a.v. het voorstel, dient met inachtneming daarvan 

besluitvorming door het college plaats te vinden. 

Na vaststelling van de overeenkomst, voert de SMW de prestatieafspraken uit. 

 

Den Helder, 11 maart 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
 

 

 

 

 


