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Geachte mevrouw van Spronsen, 
 
Op basis van de subsidiebudgetovereenkomst, aangegaan d.d. 28-07-2010 hebben wij besloten 
uw organisatie voor de periode 01-08-2010 tot 01-01-2012 een subsidie van € 977.518,00.  te 
verlenen. ( 2010: € 283.618,00 en 2011: € 693.900,00) 
 
Subsidievoorwaarden 
 
De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarden dat de in de Algemene Subsidieverordening 
gemeente Den Helder 2008 opgenomen bepalingen onverkort van toepassing zijn, wat onder meer 
inhoudt dat: 
 
Uitbetaling subsidie 
 
De budgetsubsidie  in 4 termijnen aan de Helderse Vallei wordt uitbetaald, namelijk:  € 283.618,00 aan het begin van de subsidietermijn (2010);  € 275.000,00 aan het begin van het eerste en derde kwartaal (2011);  € 143.900,00 als laatste termijn, welke afhankelijk wordt gesteld van het al dan niet 

behalen van de prestaties  zoals vermeld in artikel 5 van deze overeenkomst.  
 

Verlaging en intrekking budgetsubsidie 
 
De budgetsubsidie kan in de volgende omstandigheden worden verlaagd en/of ingetrokken: 

a. Indien niet is voldaan aan artikel 5 van de budgetsubsidieovereenkomst; 
b. Indien in de subsidiebeschikking van de betreffende gemeente daarover aanvullende 

voorwaarden zijn gesteld; 
c. Voor het overige met inachtneming van afdeling 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 
Over een voorgenomen besluit tot verlaging of intrekking van de budgetsubsidie vindt bestuurlijk 
overleg plaats tussen de Helderse Vallei en de gemeente. 
 
Eind 2010 wordt met uw stichting opnieuw overleg gevoerd. Dan wordt bekeken, op basis van de 
stichtingsbegroting 2011, of de opgelegde taakstelling met ingang van 2012 wel haalbaar is en of 
de gemeente, binnen bestaande kaders, via extra opdrachten aan de stichting een structurele 
bijdrage kan leveren aan het exploitatietekort. Deze opdrachten zouden dan moeten komen vanuit 
de beleidsterreinen duurzaamheid, natuur, landschap, stedelijk groen en milieu. 
Daarnaast liggen er ook mogelijkheden vanuit andere beleidsterreinen, zoals vanuit het toeristisch 
beleid, wijkgericht werken en burgerparticipatie, om gebruik te maken van De Helderse Vallei. 



Vervolgens vindt er twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats tussen gemeente en stichting 
(oktober en februari). 
 
Reservevorming 
 
Bij een overschrijding van het reserveplafond (eigen vermogen) met meer dan 25% van de totaal 
toegekende jaarlijkse budgetsubsidie vindt overleg plaats tussen de Helderse Vallei en de 
gemeente over de besteding van dit bedrag. 
 
Overlegging stukken 
De Helderse Vallei dient conform de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening 
gemeente Den Helder 2008  jaarlijks de volgende stukken te overleggen: 

a. vóór 1 april van ieder jaar een jaarrekening en een accountantsverklaring zoals 
bedoeld in artikel 2:393, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het voorgaande 
jaar. In het verslag van de accountant dient aandacht te worden besteed aan de 
doelmatigheid en de rechtmatigheid van de besteding van de verkregen subsidie; 

b. 2 maal per jaar, te weten voor 1 januari en voor 1 juli een schriftelijke 
voortgangsrapportage met de behaalde doelen en prestatie-afspraken en een 
prognose van de te behalen doelen en prestatie afspraken voor het resterende deel 
van de looptijd; 

c. jaarlijks vóór 1 december het activiteitenplan voor het daaropvolgende jaar. 
 
 
 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

burgemeester 
Koen. Schuiling 

 

secretaris 
H. Raasing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien u meent, dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen kunt u op grond van artikel  7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA  
DEN HELDER. In dat geval moet u binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons 
indienen.  
Wanneer u van oordeel bent dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige 
voorziening vereist, kunt u daartoe op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Postbus 252, 1800 AG  ALKMAAR.  
U dient er wel rekening mee te houden dat voor een procedure bij de Rechtbank griffierechten zijn verschuldigd.   


