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Publiekssamenvatting:
Aan het einde van dit jaar loopt de huidige meerjarige budgetovereenkomst met de Stichting 
Museumhaven Willemsoord af. Het college is voornemens een nieuwe meerjarige budgetovereenkomst af 
te sluiten met deze organisatie. Voorgesteld wordt dit voornemen inclusief de meerjarige 
budgetovereenkomst via een wensen- en bedenkingenprocedure aan de Gemeenteraad voor te leggen. 
Na besluitvorming in de raad kan het college overgaan op het daadwerkelijk afsluiten van de meerjarige 
budgetovereenkomst met de Stichting Museumhaven Willemsoord.   

Geadviseerd besluit
1. Op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder 2017, het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de 
raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de 
meerjarige budgetovereenkomst met de Stichting Museumhaven Willemsoord aan te gaan voor de 
periode 2021 tot en met 2023.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Het college is voornemens een meerjarige budgetovereenkomst met de Stichting Museumhaven 
Willemsoord aan te gaan. Conform de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017  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:

1. de raad is geïnformeerd over het specifieke voornemen inzake de meerjarige verplichting van 
het college;

2. de raad de gelegenheid heeft gehad zijn wensen en bedenkingen aan het college mee te 
geven. 

Met dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over het voornemen van het college en krijgt de 
raad de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen mee te geven aan het college. 

Doelen en resultaten
 De Museumhaven Willemsoord is een volwaardig, authentiek complex waar historische schepen 
worden afgemeerd, (indien nodig) in oorspronkelijke staat worden hersteld, waar maritieme 
ambachten worden uitgevoerd en waar het geheel als toeristische attractie wordt geëxploiteerd. Het 
gewenste resultaat is dat de maritieme identiteit van Willemsoord en Den Helder breed zichtbaar en 
beleefbaar is. 
Het restaureren, beheren en exploiteren van nautische monumenten in Museumhaven Willemsoord 
draagt bij aan programma 4 Leefbare gemeente waarin onder meer de doelstelling is opgenomen dat 
meer mensen Den Helder bezoeken en gebruik maken van het cultuuraanbod in de stad.

Kaders en omstandigheden
 Structuurvisie 2025:
Projecten uitvoeren die de ruimte in onze stad inrichten en gebruiken zodat we aangenaam kunnen 
wonen, voldoende kansen hebben op werk en kunnen genieten van onze bijzondere natuur en het 
mooie landschap. De structuurvisie is het kompas dat richting geeft aan waar we met elkaar naar toe 
willen.

Beleidskader Cultureel Erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’:
 We zetten in op het ondersteunen van cultuurtoerisme, educatie, voorlichting en storytelling van de 
(ontstaans)geschiedenis van Willemsoord en Den Helder en stimuleert de beleving van het maritieme 
erfgoed van Den Helder. 

Visie en beleidskader ‘Cultuur kleurt het leven’:
 Het is belangrijk dat inwoners aan cultuur kunnen deelnemen en/of het kunnen beleven. De 
gemeente heeft de volgende vier speerpunten in haar beleid:
1. Kinderen maken kennis met cultuur
2. Zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur
3. Den Helder als het culturele hart van de regio
 4. Cultureel ondernemen 

Beleidskader Toerisme ‘Den Helder bruist!’:
Doel is op basis van de identiteit van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen meer bezoekers aan te 
trekken, bezoekers langer vasthouden en daarmee de bestedingen laten toenemen. De verbinding 
tussen Willemsoord als nautische, stoere en energieke identiteitsdrager en het Stadshart wordt 
versterkt als fraai entreegebied  naar de binnenstad.  

Algemene subsidieverordening Den Helder (Asv)
De Asv is het formeel juridische instrument als basis van de structuur van het subsidiestelsel en de 
subsidieverlening.
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Programmabegroting 2021
De Programmabegroting 2021 is het financiële kader voor subsidieverlening. Het subsidiebedrag is 
opgenomen in de concept-Programmabegroting 2021.
 

Financiële verordening gemeente Den Helder 2017
Conform de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017  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 voornemen en de gelegenheid heeft gehad zijn wensen en bedenkingen aan 
het college mee te geven. 

Gemeentewet
De Gemeentewet regelt in artikel 169, lid 4 de bevoegdheid van het college van burgemeester en 
wethouders. Dat artikel bepaalt dat het college geen besluit neemt dat ingrijpende gevolgen kan 
hebben voor de gemeente (zoals in dit geval een meerjarige financiële verplichting) dan nadat de 
Raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen of bedenkingen ter kennis van het college heeft 
gebracht.

Bovenstaande regelingen vormen het kader waarop besluitvorming over de budgetovereenkomsten 
kan plaatsvinden. 

Argumenten en alternatieven
Met de meerjarige budgetovereenkomst worden meerjarige afspraken gemaakt over de activiteiten en 
de effecten daarvan en is er focus op de resultaten. Op grond van de beleidskaders zijn afspraken 
gemaakt over de volgende gemeentelijke doelstellingen:

1. Beschermen van (cultureel) erfgoed in Den Helder. 
 Het gaat daarbij om het behouden, beschermen en levend houden van het mobiele en 
immateriële nautisch erfgoed. 

2. Erfgoed en cultuur zijn voor iedereen. 
 Iedereen kan het nautisch erfgoed bezoeken en beleven en een bijdrage leveren aan de 
instandhouding ervan.

3. Cultuurhistorisch en toeristisch hart van de regio.
 Willemsoord is het kloppend cultuurhistorisch hart van Den Helder en de regio.

4. Cultureel ondernemerschap.
 De Museumhaven zet zich in om financieel gezond te blijven en ondersteunt aangesloten 
stichtingen.

Er is voor een termijn van drie jaar gekozen omdat dit aansluit bij de termijnen van de 
budgetovereenkomsten van onze andere culturele partners.

In bijgaande budgetovereenkomst leggen we meer nadruk op Willemsoord als kenniscentrum van 
mobiel en immaterieel nautisch erfgoed. Ook hebben we opgenomen dat de Museumhaven zich 
verder professionaliseert door het opstellen van een meerjarig beleidsplan. Tevens is opgenomen dat 
er een fondsenwervingsplan wordt maakt, ter stimulering van het cultureel ondernemerschap. 
 

Alternatief

Een alternatief voor opnieuw aangaan van een meerjarige budgetovereenkomst is om jaarlijks 
subsidieafspraken te gaan maken. Een meerjarige afspraak met de Museumhaven geeft echter 
duidelijkheid in verwachtingen  en maakt ook dat er meerjarig gewerkt kan worden aan doelen en het 
monitoren ervan, zodat verdere ontwikkeling van de Museumhaven gecontinueerd kan worden. 
Daarnaast is een meerjarige subsidieovereenkomst in lijn met de afspraken die er zijn met andere 
subsidiepartners bij cultuur en erfgoed. 
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De Stichting Museumhaven Willemsoord is een vrijwilligersorganisatie. Een meerjarige 
budgetovereenkomst betekent voor de ‘bedrijfsvoering’ dat zij financieel en inhoudelijk weten waar ze 
aan toe zijn. Op deze manier kan de Museumhaven toewerken naar de afgesproken activiteiten en 
resultaten die niet in een jaar gerealiseerd kunnen worden. Zo heeft de Museumhaven aanzienlijk 
meer manoeuvreerruimte in de haven gerealiseerd, toeristische en chartervaartochten gefaciliteerd, 
de Lichtkunstroute ondersteund en subsidies uit o.a. het Waddenfonds ontvangen.

Bestuurlijke vernieuwing
De lopende meerjarige budgetovereenkomst is geactualiseerd, vernieuwd en sluit aan op de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Het geeft een duidelijke basis voor de gewenste focus en 
resultaten voor de komende jaren. 

 

Het voorstel is referendabel volgens de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. Het 
college adviseert vanwege de termijn van ingang van de overeenkomst en de specifieke inhoudelijke 
context van de budgetovereenkomst geen referendum uit te schrijven.

 

Duurzaamheid
Niet direct van toepassing. 
 

Financiële consequenties
De subsidie aan de Museumhaven Willemsoord bedraagt voor 2021 € 87.604,-. Dit bedrag is reeds 
verwerkt in de Programmabegroting 2021. 

Uitvoering en planning
 

1. Wanneer de raad geen wensen en bedenkingen heeft, wordt de beschikking (inclusief de 
meerjarige budgetovereenkomst) verzonden. Indien de raad wel wensen en bedenkingen 
meegeeft, dan is het aan het college om te besluiten wat zij met de wensen en bedenkingen 
doet;

2. Na het versturen van de beschikking (inclusief de nieuwe meerjarige budgetovereenkomst) 
worden de resultaten van de organisaties via de reguliere werkwijze gemonitord 
(tussenrapportages, eindverantwoordingen per jaar en bestuurlijke overleggen).  

 

Communicatie
De Stichting Museumhaven Willemsoord wordt op de hoogte gehouden van het proces. Na 
behandeling in de raad ontvangt de organisatie de meerjarige budgetovereenkomst ter ondertekening 
 en de subsidiebeschikking 2021.

 

Den Helder, 6 oktober 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester secretaris
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Jeroen Nobel Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 14 december 2020

Besluit nummer 2020-056905

Onderwerp
Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de 
meerjarige budgetovereenkomst Stichting Museumhaven Willemsoord 
voor de periode 2021 tot en met 2023

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 6 
oktober 2020,

besluit:

1. Op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder 2017, het college van burgemeester en wethouders te berichten 
dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de 
meerjarige budgetovereenkomst met de Stichting Museumhaven Willemsoord aan te gaan voor de 
periode 2021 tot en met 2023.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 december 2020


