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Onderwerp:  Meerjarige exploitatiesubsidie Stichting Helders Artistiek Potentieel 

 

Gevraagd besluit: 

 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, 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 burgemeester en wethouders om de Stichting Helders Artistiek 

Potentieel voor de periode van 5 jaar een exploitatiesubsidie van jaarlijks € 60.000,-- beschikbaar te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

In 2017 is de Stichting Helders Artistiek Potentieel (HAP) gestart met de voorbereidingen voor het realiseren 

van een werk- en presentie omgeving voor artistieke talenten in Den Helder. Hiervoor is een locatie op het oog 

in Julianadorp. De gemeente is gevraagd in de opstartfase financieel bij te dragen. 

Met de realisatie van een werk- en presentieomgeving voor artistieke talenten in Den Helder wordt een lang 

gekoesterde wens van onze culturele samenleving in vervulling gebracht. 

 

Inleiding 

In 2017 is de Stichting Helders Artistiek Potentieel (HAP) gestart met de voorbereidingen voor het realiseren 

van een werk- en presentie omgeving voor artistieke talenten in Den Helder. Hiervoor is een locatie op het oog 

in Julianadorp. De financiële middelen van de stichting zijn op dit moment ontoereikend om de locatie in gebruik 

te nemen. Hiervoor hebben zij een verzoek ingediend bij de gemeente. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de voorgestelde voorziening worden artistieke talenten in Den Helder in de gelegenheid gesteld zich verder 

te ontwikkelen en zo mogelijk nationale en internationale bekendheid te verwerven. 

 

Kader 

Omdat er sprake is van een meerjarige subsidie boven de € 50.000,- per jaar, dient de raad, op grond van 

artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet en artikel 7, onder c van de Financiële verordening in de gelegenheid te 

worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

In de Nota Kunstenaarsbeleid 2016, vastgesteld op 29 februari 2016, is het gemeentelijk beleid ten aanzien van 

atelier- en expositieruimtes opgenomen. 

 

Argumenten 

Voor het in gebruik nemen van deze locatie is een businesscase opgesteld; zij bijlage. Hieruit blijkt dat de 

inkomsten, met name in de opstartfase van de stichting, ontoereikend zijn om de huur en overige vaste lasten te 

kunnen opvangen. Door het houden van exposities en de verkoop van kunstwerken wordt voorzien dat de 

stichting van af het jaar 2023 zelfvoorzienend zal zijn. Voor de jaren 2018 tot en met 2022 wordt een financiële 

tegemoetkoming gevraagd. 

 

De aanvraag van de Stichting HAP is getoetst aan de in 2016 door de raad vastgestelde Nota 

Kunstenaarsbeleid 2016 en voldoet aan de hierin opgenomen criteria. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Met de realisatie van een werk- en presentieomgeving voor artistieke talenten in Den Helder wordt een lang 

gekoesterde wens van onze culturele samenleving in vervulling gebracht. 
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Op grond van de gemeentelijke referendumverordening 2012 is het voorstel referendabel.  

Gelet op de beperkte omvang van de maatschappelijke effecten hebben wij u niet geadviseerd een referendum 

te houden. 

 

Financiële consequenties 

De financiële consequenties kunnen worden opgevangen binnen het programma Sport, Cultuur en Recreatie. 

Dit door een structureel lagere bijdrage aan het recreatieschap De Bollen. 

 

Communicatie 

Via de gebruikelijke communicatiemiddelen wordt aandacht gegeven aan uw besluit. 

 

Realisatie 

Er wordt naar gestreefd de beoogde locatie nog dit kalenderjaar operationeel te hebben. 

 

 

Den Helder, 22 maart 2018 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 
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