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Voorstel tot het aangaan van een vierjarige subsidierelatie met de stichting Kunstuitleen Den Helder.

Aan de Raad.

In het coalitieprogramma 2006 - 2010 is de wens opgenomen (4.2.d) om te starten met de realisering
van een cultuurcentrum. In de kadernota Cultuur Den Helder (concept april 2007) wordt deze wens
verder uitgewerkt. In punt 5.9 van de cultuurnota staat beschreven waarom het van belang is om een
expositiecentrum te hebben en het inrichten hiervan wordt gezien als startpunt voor het gewenste
cultuurcentrum.
Er is geen geld om direct in de volle breedte een start te maken met een nieuwe culturele voorziening.
Inhoudelijk is het bovendien niet wenselijk om een nieuwe voorziening kant-en-klaar te parachuteren.
Het is beter om de ontwikkeling tot een cultuurcentrum tijd te geven. Mits uiteraard de
"productiemiddelen" (geld, menskracht, accommodatie) op termijn naar rato van de mogelijkheden
beschikbaar kunnen komen.
Het is mede vanwege deze groeistrategie dat de gemeente en het kunstuitleenbestuur elkaar hebben
gevonden in de vestiging van de kunstuitleen in gebouw 52 van Willemsoord. De kunstuitleen wil
graag in dit gebouw zitten en durft de uitdaging aan dat er gedurende enkele jaren een pioniersfunctie
in het verschiet ligt. De Willemsoorddirectie begrijpt het belang van de ontwikkeling en faciliteert deze
door een zeer gunstig huurgroeimodel, gebaseerd op een verbintenis van ten minste 5 jaar.
Binnen deze termijn zal er sprake moeten zijn van een zodanige functieverbreding dat met recht
gesproken kan worden van een cultuurcentrum op Willemsoord. Een plek waar ruimte is voor kunst,
cultuur, ontmoeting en debat.

De uitwerking van de functie cultuurcentrum volgt in de 2e helft van dit kalenderjaar. Op dit moment is
het van belang dat, vooruitlopende op deze uitwerking, de stichting Kunstuitleen groen licht ontvangt
wat betreft de subsidiegarantie tot en met 2011.

Uw besluit leidt tot de vastlegging van financiële middelen voor de subsidiering van de kunstuitleen
over de periode 2008 - 2011. Het betreft hier een subsidie (2006: € 21.561,-) in de
huisvestingskosten, gebaseerd op het niveau van deze kosten die de kunstuitleen heeft in de
bibliotheekvestiging aan het Bernardplein. De huisvestingskosten in gebouw 52 op Willemsoord zullen
hoger zijn. De huur van gebouw 52 bevat twee delen: een nominaal deel en een premiedeel. Het
nominale deel is oplopend van € 20.720,- exclusief btw tot € 29.600,- exclusief btw in het 4e huurjaar.
De premiehuur bestaat uit een bijdrage die afhankelijk is van het bedrijfsresultaat van de kunstuitleen.
Deze loopt van € 0,- tot maximaal € 14.150,-, exclusief btw. Deze bedragen zijn exclusief bijkomende
kosten zoals huurderlasten en energielasten.

Ondanks de garantiebijdrage van de gemeente tot en met 2011 heeft de kunstuitleen nog een forse
taakstelling om de bedrijfsvoering zodanig in te richten dat de hogere huisvestingslasten gedragen
kunnen worden.

Wij stellen u voor een besluit te nemen tot het aangaan van een meerjarige subsidierelatie met de
stichting Kunstuitleen Den Helder, conform het bijgevoegde conceptbesluit.

Den Helder, 12 juni 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

^ , wnd. burgemeester

,SING , secretaris
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De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
12 juni 2007, nr. 497/OWS;

gelet op artikel 6.2 van de Algemene subsidieverordening Den Helder 2003;

b e s l u i t :

1. aan de stichting Kunstuitleen Den Helder een subsidie te verlenen in de kosten van
huisvesting van de kunstuitleen in gebouw 52 op Willemsoord gedurende de periode 2008-
2011;

2. de hoogte van de subsidie per jaar te bepalen op het bedrag dat in 2006 werd beschikt
(€ 21.561,-), exclusief correcties op basis van prysindexering;

3. het college van B&W te verzoeken via een subsidieverleningsbeschikking het recht op
subsidie over de periode 2008-2011 en de daarmee samenhangende verplichtingen te
vestigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van

, voorzitter

, griffier



Nr. 76A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het aangaan van een vierjarige subsidierelatie met de stichting
Kunstuitleen Den Helder.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 4 juli 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen. De fracties van de PvdA en de
Stadspartij Den Helder hebben aangegeven tegen het voorstel te zijn. De fracties van de W D , D66,
Socialistische Partij en GroenLinks hebben aangegeven voor het voorstel te zijn. De fracties van het
CDA, ChristenUnie en Prins-Voor behoorlijk bestuur hebben zich niet uitgesproken over het voorstel.

Den Helder, 4 juli 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

W. F. Bellinga , voorzitter.

F. Blok , commissiegriffier.


