
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

Registratienummer: 
 

RVO11.0192 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Budgetsubsidieovereenkomst De Helderse Vallei 
2012 - 2014       

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

ir.W.A.M. Stam 
(0223) 67 8820 
w.stam@denhelder.nl 

Onderwerp:  Budgetsubsidieovereenkomst De Helderse Vallei 2012 - 2014 

 
Gevraagd besluit: 
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid 5, aanhef en onder, 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 een subsidie (2012-2014) te verlenen aan stichting De 
Helderse Vallei voor een bedrag van € 2.132.873,50 ter uitvoering van de budgetsubsidieovereenkomst 01-01-
2012 tot en met 31-12-2014. 
 
Publiekssamenvatting 
In februari 2009 is stichting De Helderse Vallei van start gegaan. Als één van de uitgangspunten heeft B&W 
toen geformuleerd dat de stichting alleen maar in staat is een bezoekerscentrum/kinderboerderij te exploiteren 
als zij kan rekenen op een langdurige subsidierelatie met de gemeente. 
Per 12 juni 2010 is De Helderse Vallei voor het publiek open gegaan. De eerste anderhalf jaar zijn succesvol 
geweest. Ruim 80.000 mensen hebben inmiddels een bezoek gebracht aan De Helderse Vallei. In korte tijd is 
er door De Helderse Vallei een aanbod opgebouwd in de vorm van tentoonstellingen, exposities, een balie met 
een standaard assortiment, activiteiten en excursies, faciliteit voor groepsbijeenkomsten, onderwijsactiviteiten 
en de kinderboerderij. In de tussentijd is verder gebouwd aan organisatievorming, productontwikkeling en  
samenwerking met externe partijen. De eerste subsidieperiode is voorbij. Voor de tweede periode die loopt over 
de periode 2012-2014 is steviger ingezet op duurzaamheid en bewustwording. De gemeente stelt hiervoor een 
subsidie beschikbaar van € 2.132.873,50 over drie jaar. 
 
Inleiding 
In februari 2009 is stichting De Helderse Vallei van start gegaan. Als één van de uitgangspunten heeft B&W 
toen geformuleerd dat de stichting alleen maar in staat is een bezoekerscentrum/kinderboerderij te exploiteren 
als zij kan rekenen op een langdurige subsidierelatie met de gemeente. 
Het college heeft daar op volgend het besluit genomen stichting De Helderse Vallei van een exploitatiebijdrage 
te voorzien van respectievelijk € 464.402,- en € 150.019,- in 2008 en daarna geïndiceerd oplopend, 
gegarandeerd voor 10 jaar met een verlengingsoptie van nog eens 10 jaar.” 
Vertaald naar de periode van 01-08-2010 tot 31-12-2011 betekende dit een exploitatiebijdrage van € 230.015,- 
in 2010 en € 638.494,- in 2011. Daarnaast is voor de jaren 2010 en 2011 nog een extra bijdrage gedaan van de 
gemeente aan de stichting  t.b.v. de exploitatie van respectievelijk € 53.603,- (2010) en € 55.406,- (2011). 
In totaal is de bijdrage over deze periode € 283.618,- (2010) + € 693.900 (2011) = € 977.518,- geweest. 
 
Het college heeft er voor gekozen voor deze startperiode aparte prestatieafspraken te maken. In deze eerste 
budgetsubsidieovereenkomst (2010-2011)  werd onderscheid gemaakt in een drietal prestatievelden: 

- Mensen vertrouwd maken met, bewust maken van en inzicht geven in de ontwikkelde ecologische en 
duurzame kwaliteiten 

- Educatie en voorlichting over de basiselementen van ecologische/kringloopprocessen in de 
leefomgeving 

- Verdere ontwikkeling van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei 
 
Met ingang van 1 januari 2012 gaat de reguliere subsidierelatie in. In het kader van de besluitvorming over de 
kadernota 2012-2015 heeft de raad ten behoeve van stichting De Helderse Vallei, voor een periode van drie 
jaar, een totaalsubsidie beschikbaar gesteld van € 2.132.873,50. Vóór 1 januari 2012 moeten nieuwe 
prestatieafspraken gemaakt worden over een de periode 2012 - 2014.  
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Per 12 juni 2010 is De Helderse Vallei voor het publiek open gegaan. De eerste anderhalf jaar zijn succesvol 
geweest. Ruim 80.000 mensen hebben inmiddels een bezoek gebracht aan De Helderse Vallei. In korte tijd is 
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er door De Helderse Vallei een aanbod opgebouwd in de vorm van tentoonstellingen, exposities, een balie met 
een standaard assortiment, activiteiten en excursies, faciliteit voor groepsbijeenkomsten, onderwijsactiviteiten 
en de kinderboerderij. In de tussentijd is verder gebouwd aan organisatievorming, productontwikkeling en  
samenwerking met externe partijen. 
Voor wat betreft het prestatiecontract over de periode 2012-2014 is steviger ingezet op duurzaamheid en 
bewustwording. Dit heeft geresulteerd in de volgende prestatievelden: 

- Mensen bewegen tot duurzaam handelen 
- Naar een bewustwordingprogramma “Leren voor duurzaamheid”, een doorlopende leerlijn van 

basisschool naar HBO 
- Verdere ontwikkeling van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei  

Naast inhoud is Stichting De Helderse Vallei een voorbeeld van maatschappelijk ondernemen. Drie organisaties 
werken samen onder 1 dak: het team van De Helderse Vallei, begeleiders en clienten van Esdege Reigersdaal 
(dagbesteding voor meervoudig gehandicapten) en boswachters van Landschap Noord Holland (natuur 
beheerder). In De Helderse Vallei werken professionals, vrijwilligers (balie, educatie, activiteiten), mensen uit 
sociale werkvoorziening en WAO. Daarnaast bieden we plaats aan (maatschappelijke) stages en opdrachten 
voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, HBOonderwijs en leerwerkplaatsen.  
 
Kader 
Stichting De Helderse Vallei, maar nog veel meer het totale recreatieknooppunt De Helderse Vallei, kan gezien 
worden als een belangrijk uitvoeringsinstrument voor de beleidsterreinen duurzaamheid, natuur, milieu , 
landschap, onderwijs en toerisme, waarbij de nadruk ligt op informatie, bewustwording, gedragsverandering 
Dit is verwoord in de nota “naar een duurzaam Den Helder” 
 
Argumenten 
Stichting De Helderse Vallei is een belangrijk instrument om mensen (bezoekers en bewoners) te bewegen 
meer gebruik te gaan maken van onze natuurgebieden, landschappen en cultureel erfgoed. 
Daarnaast is het van belang dat Den Helder verder verduurzaamt en dat begint op kleine schaal. Ook daarin 
speelt De Helderse Vallei een belangrijke rol als het gaat om bewustwording van bewoners. Via de vele 
activiteiten richting onderwijs wordt gebouwd aan een volgende generatie die veel duurzamer zal moeten gaan 
wonen, leven en werken. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
De prestatiecontract is tot stand gekomen in nauw overleg met stichting De Helderse Vallei. 
 
Financiële consequenties 
Voor de Helderse Vallei is sprake van een langdurige subsidierelatie. Dit zal vertaald moeten worden in de 
meerjarenbegrotingen van de gemeente. Met het vaststellen van de kadernota 2012 -2015 is dit tot 2015 
gebeurd. Om de mogelijkheid te behouden de Helderse Vallei te sturen op prestaties, zal de afrekening van de 
subsidie in termijnen van steeds een half jaar plaatsvinden. 
Per jaren worden de volgende subsidiebedragen uitgekeerd: 
Voor 2012: € 701.795,00 
Voor 2013: € 710.918,33 
Voor 2014: € 720.160,26 
Van deze bedragen wordt steeds per jaar uitgekeerd 50% aan het begin van het eerste kwartaal en 50% aan 
het begin van het derde kwartaal. 
 
Realisatie 
Indien de raad geen wensen en bedenkingen heeft vindt definitieve besluitvorming plaats door het college ten 
aanzien van het aangaan van de budgetsubsidieovereenkomst. Tevens wordt de meerjarige 
subsidiebeschikking definitief vastgesteld.  
Indien de raad wel wensen en bedenkingen heeft ten aanzien van het voorstel, dient met inachtneming daarvan 
besluitvorming plaats te vinden. 
Vóór 1 januari 2012 zal de budgetsubsidieovereenkomst aan stichting De Helderse Vallei worden gestuurd.  
 
Den Helder, 1 november 2011 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  

secretaris 
H. Raasing  
 


