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Aanleiding
Aan het einde van dit kalenderjaar lopen de huidige (meerjarige) budgetovereenkomsten van De Helderse
Vallei, KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade af. Het college is
voornemens nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten met deze organisaties af te gaan sluiten. Op deze
manier is er een meerjarige focus op de inhoudelijke doelstellingen en kunnen de subsidiepartners hun
bedrijfsvoering hier op aanpassen. Middels deze startnotitie wordt de rol van de gemeenteraad bij de
meerjarige budgetovereenkomsten toegelicht en ontvangt u inhoudelijke achtergrondinformatie over de
budgetbijeenkomsten. Tijdens de commissie van 23 september 2019 krijgt u de gelegenheid vragen te
stellen over het proces, kunt u reageren op de accenten die het college voornemens is te leggen en tot slot
kunt u eventuele aandachtspunten (op hoofdlijnen) meegeven aan het college.
Formele rol gemeenteraad
Conform de Financiële verordening gemeente Den Helder ligt de bevoegdheid voor het afsluiten van
meerjarige budgetovereenkomsten bij het college. Het college kan echter bij meerjarige financiële
verplichtingen groter dan €50.000 per jaar pas over gaan tot besluitvorming nadat:



De raad is geïnformeerd over het specifieke voornemen inzake de meerjarige verplichting van het
college;
De raad de gelegenheid heeft gehad zijn wensen en bedenkingen aan het college mee te geven.

In de praktijk wordt hier door het college in het geval van meerjarige budgetovereenkomsten aan voldaan
door, voordat deze meerjarige budgetovereenkomsten worden afgesloten, een raadsvoorstel te
behandelen in de raad waarin de raad haar eventuele wensen en bedenkingen kan aangeven. Ook in het
geval van de meerjarige budgetovereenkomst van De Helderse Vallei, KopGroep Bibliotheken,
Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade zal dit gebeuren. Op de bestuurlijke termijnkalender
staat dit geagendeerd voor de commissie van 2 december 2019 en de gemeenteraad van 16 december
2019.
Doel commissie van 23 september 2019
Het college informeert u graag, voor de formele behandeling van de definitieve budgetovereenkomsten, al
over de meerjarige budgetovereenkomsten. Het doel hierbij is u in de gelegenheid te stellen alvast aan de
voorkant van het proces om tot meerjarige budgetovereenkomsten te komen mee te denken. Daarnaast
behoudt de raad vanzelfsprekend zijn rol om, via de wensen en bedenkingenprocedure, input te geven bij
het definitieve voorstel van het college inzake de meerjarige budgetovereenkomsten.
Achtergrondinformatie huidige (meerjarige) budgetovereenkomsten
De huidige (meerjarige) budgetovereenkomsten van KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de
Kampanje en Triade zijn gebaseerd op de visie en het beleidskader Cultuur kleurt het leven (2017). De
gemeentelijke hoofddoelstellingen bestaan uit:
 Kinderen maken kennis met cultuur;
 Zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur;
 Den Helder als culturele hart van de regio;
 Cultureel ondernemen.
Daarnaast staan in de huidige budgetovereenkomst met De Helderse Vallei de volgende gemeentelijke
doelstellingen centraal:
 Kennis uitdragen en informeren;
 Voorbeeld geven om de inwoners in aanraking te brengen met natuur en te stimuleren om
duurzame keuzes te maken;
 Beheren en behouden van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei inclusief de natuur- en
milieuvoorzieningen.

De subsidieafspraken met de organisaties zijn uitgewerkt op basis van deze gemeentelijke doelstellingen.
De huidige (meerjarige) budgetovereenkomsten (genaamd BCF – Beleidsgestuurde Contract Financiering)
zijn ter informatie in de bijlage toegevoegd.
Focus college voor nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten
Hoewel het college per organisatie andere focuspunten legt en andere bespreekpunten heeft inzake de
nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten, is er wel een algemene lijn te onderscheiden. Het college is
voornemens in de volgende periode meer accent te leggen op de volgende onderwerpen:








Ontwikkeling van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken richting scholen (waarin wordt
ingespeeld op de behoeften en ontwikkelingen van het onderwijs);
Het bereik op het voortgezet onderwijs;
Activiteiten in kinderopvang en buitenschoolse opvang;
Bereik van de kwetsbare inwoners en inzetten op maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid,
dementie, zelfredzaamheid (in samenwerking met maatschappelijke partners);
Uitbouwen van de ondersteuning naar culturele amateurverenigingen;
Inzet op marketing en zichtbaarheid in stad;
Cultureel ondernemerschap.

Vervolgproces
De afgelopen maanden zijn al voorbereidende gesprekken gevoerd met de betrokken organisaties over de
opzet van de nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten. Dit wordt tezamen met de input van uw
commissie door het college verwerkt in de nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten. Zoals eerder
genoemd komen die dan vervolgens ter besluitvorming terug in uw commissie maatschappelijke
ontwikkeling van 2 december 2019 en de raad van 16 december.

