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BUDGETOVEREENKOMST 2019 t/m 2020 tussen  
Stichting Museumhaven Willemsoord  

en  
gemeente Den Helder   

nr. ID19.xxxx 
De ondergetekenden, 
 
Gemeente Den Helder, 
 
gevestigd op het adres Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC  DEN HELDER, krachtens artikel 171 lid 2 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw dr. H. Kaag, manager van de afdeling 
Ruimte en Economie, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 12 februari 2019, nr. b17……, 
 
en 
 
Stichting Museumhaven Willemsoord, 
 
gevestigd te Willemsoord 73, 1781 AS Den Helder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.T. 
Tegelberg, voorzitter,  hierna te noemen “SMW”,  
 
gezien de aanvraag om subsidie voor het jaar 2019 (ingeboekt in het zaaksysteem onder nr. 2018-
016642); 
 
zijn het volgende overeengekomen: 

1. de overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2020; 

2. de overeenkomst betreft het leveren van een bijdrage aan Willemsoord als levendig 

stadsdeel, nautische bedrijvigheid en nautische uitstraling, in samenwerking met  de bij de 

SMW aangesloten partijen en met Theater De Kampanje, Stichting Kopgroep Bibliotheek, 

Stichting Top van Holland, Willemsoord BV, Marinemuseum, Nationaal Reddingmuseum 

Dorus Rijkers, Stichting Sail, gemeente Den Helder en de commerciële exploitanten van 

Willemsoord. De SMW werkt samen met andere erfgoedorganisaties aan het gezamenlijk 

presenteren, uitdragen en promoten van het Helders maritiem erfgoed; 

3. de SMW stelt zich ten doel de Museumhaven Willemsoord uit te bouwen tot 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 ook als toeristische attractie wordt geëxploiteerd, om daarmee de maritieme 

identiteit van Willemsoord en Den Helder te etaleren en gebruikt de door de gemeente Den 

Helder beschikbaar gestelde subsidie voor 2019 van € 83.026,- (incl. 3,36 % indexatie) voor 

het leveren van de hieronder genoemde doelen en resultaten; 

4. de in de overeenkomst genoemde doelen en resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en 

afgestemd op actuele beleidsontwikkelingen; 

5. de SMW is één van de partners die vorm en inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De 

afspraken en resultaten worden gebaseerd op beleid afkomstig uit: 

 Strategische visie 2020: 

Den Helder biedt goede en diverse werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus, 

veelzijdige en goede voorzieningen, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een 

passende infrastructuur. De drie prioritaire gebieden voor integrale gebiedsontwikkeling 

zijn de haven, Willemsoord en het Stadshart. Het uiteindelijke doel: zorgen dat Den Helder 

dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland is en blijft. 

  Visie en beleidskader Cultuur kleurt het leven: 

De gemeente vindt het 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 
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 Beleidskader Cultureel Erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’: 
De gemeente zet 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.  

 Beleidskader Toerisme ‘Den Helder bruist!’: 
De gemeente wil op basis van de identiteit van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen 

meer bezoekers aantrekken, bezoekers langer vasthouden en daarmee de bestedingen 

laten toenemen. De verbinding tussen Willemsoord als nautische, stoere en energieke 

identiteitsdrager en het winkelhart wordt versterkt als fraaie entree naar het Stadshart. 

Initiatieven die de beleving van cultuur(historie) en kunst versterken worden gestimuleerd.  

 

6. Partijen zijn overeengekomen dat de SMW in 2019 en 2020 gericht op bovengenoemde 

doelstellingen, de volgende concrete bijdragen levert: 

 

 Beleidsdoelstellingen cultuur, 
erfgoed, toerisme en recreatie 

Resultaten subsidievoorwaarden 2019 t/m 2020 

1 Verhogen kwaliteit Museumhaven 
Willemsoord als attractief toeristisch 
en cultureel middelpunt, op basis 
van de meerjarenvisie 2013-2019 
en de ambities 2016 t/m 2019 SMW 

Uitbreiden aantal ligplaatsen aan diverse nautische 
monumenten die bij voorkeur direct of indirect een binding 
hebben met de regio, en uitbreiden tot maximale capaciteit en 
ontwikkeling dynamisch nautisch kwartier die tot de top van 
museumhavens in Nederland behoort 

  Instandhouden en benutten goede, veilige en duurzame kades, 
werkplaatsen, faciliteiten en scheepshelling en het inzetten van 
vrijwilligers 

  Fungeren als koepelorganisatie voor de aangeslotenen 

2a Inventariseren, documenteren,   
behouden en uitdragen van de 
cultuurhistorische waarden van het 
nautisch erfgoed van Willemsoord 

Verzamelen en uitdragen maritiem-historische kennis van 
schepen die (direct of indirect) een nauwe binding hebben met 
het rijke maritieme verleden van de Kop van Noord-Holland  

b Ontwikkelen en versterken van de 
cultuurhistorische waarden van 
Willemsoord als cultureel hart van 
de regio 

In samenwerking met o.a. de Kopgroep Bibliotheken houden 
van lezingen, themabijeenkomsten, rondleidingen, publicaties, 
deelname aan beurzen en andere activiteiten die de 
bekendheid van Willemsoord als maritiem etablissement 
vergroten 

3a Vergroten bezoekersaantal 
(Museumhaven) Willemsoord 
  

 In samenwerking met Willemsoord BV en de Stichting 
Top van Holland/DMO aantrekken van meer bezoekers 
door het organiseren van  of meewerken aan nautisch-
historische activiteiten en evenementen die op 
Willemsoord plaatsvinden   ’t Schipperscafé waar nodig inzetten voor evenementen 
en samenwerking met andere partijen 

b Leveren bijdrage aan Helderse 
economie 

Door het leggen van een verbinding tussen erfgoed, bezoekers 
en nautische activiteiten op Willemsoord creëren van positieve 
economische effecten voor lokale ondernemers 

c Beleven van nautisch Helders 
erfgoed en bijdragen aan 
toeristische identiteit van Den 
Helder 

In samenwerking met de Stichting Top van Holland mogelijk 
maken van regionale toeristische vaartochten (Verenigde 
Waddencompagnie) door Den Helder en over de Waddenzee 
(Unesco Werelderfgoed) 

  In samenwerking met de Stichting Top van Holland/DMO  
ontwikkelen van nieuwe toeristische producten in de sfeer van 
cultuurhistorie, traditie en heroïek in, op, met of rondom 
Willemsoord (arrangementen) 

4 Creëren van een prettig woon-, 
werk- en leefklimaat 

In samenwerking met relevante partners (markt en publieke 
sector) verder ntwikkelen van het historisch maritieme 
recreatieknooppunt Willemsoord tot een voor bewoners en 
bezoekers aantrekkelijk, open en levendig stadsdeel en 
benutten van maritieme en toeristische mogelijkheden  

  Inzetten van jongeren, statushouders en menen met afstand tot 
de arbeidsmarkt (maatschappelijke stages, 
leerwerkervaringsplekken, overige stages) in samenwerking 
met lokale onderwijsinstellingen o.a. Scholen aan Zee, ROC 
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5 Op innovatieve wijze verbeteren 
kosten-batenverhouding 

verhogen eigen inkomsten door verkrijgen van bijdragen van 
sponsoren, fondsen, bedrijven en particulieren en in balans met 
de  aangeslotenen  

 
 
 
 
Randvoorwaarden  
Algemeen 

1.    De gemeente Den Helder voert geen specifiek doelgroepen beleid. Binnen uw eigen 
organisatie, in uw manier van werken (methodieken) en wat betreft de aard van de activiteiten 
houdt u rekening met en speelt u in op de diversiteit van de bevolking in Den Helder.  

2. De SMW is innovatief en vernieuwend en maakt gebruik van landelijke ontwikkelingen in de 
werksoort. 

3. De SMW zet waar mogelijk vrijwilligers in en geeft zoveel als mogelijk de gelegenheid voor het 
volgen van maatschappelijke stages. 

4.    Uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de 
Algemene subsidieverordening 2013 Den Helder. 

 
Financieel 

1. De subsidie 2019 bedraagt maximaal € 83.026,- en wordt verleend voor een periode van 
één jaar. Voor het jaar 2020 kan vóór 1 juli 2019 een apart subsidieverzoek worden 
ingediend en beoordeeld.   

2. De instelling draagt zorg voor een zodanige inrichting van haar administratie dat op een 
directe, eenduidige en goed controleerbare wijze inzicht wordt gegeven in de realisatie van 
de resultaten die in deze overeenkomst zijn opgenomen. 

3. De instelling is verplicht:  
a. vóór 1 september 2019 een inhoudelijke en financiële halfjaarrapportage (periode januari 

t/m juni 2019) aan de gemeente aan te bieden. Deze voortgangsrapportage wordt 
gericht op de in deze overeenkomst genoemde resultaten.  

b. vóór 1 april 2020 een inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2019 in te dienen. Dit 
verslag moet in ieder geval bevatten: 
* een rapportage over de in deze budgetovereenkomst genoemde resultaten; 
* een overzicht van uitgaven en inkomsten van de stichting, waaruit blijkt dat de 
uitgaven passen binnen de doelstellingen van de stichting en de resultaten van de 
subsidieovereenkomst. Dit verslag moet ondertekend zijn door het stichtingsbestuur en 
te zijn voorzien van onderbouwende stukken.  
* afleggen van verantwoording over het door de stichting gevoerde beleid. 
Dit inhoudelijk en financieel jaarverslag komt in plaats van de in de subsidieverordening 
genoemde accountantsverklaring.  

 
Den Helder, 12 februari 2019. 
 
Stichting Museumhaven Willemsoord    Gemeente Den Helder  
namens deze,         namens deze, 
 
 
 
 
 
 
 
…….……………………………………….. ,   ……………………………………, 
voorzitter SMW        manager van de afdeling Ruimte en  

Economie,   
M.T. Tegelberg         dr. H. Kaag – van der Boon 
 
 


