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bijlagen:  
onderwerp: Budgetsubsidiebeschikking SSN 2010 

 
Geachte heer Hekkert 
 
Naar aanleiding van de door u ingediende aanvraag d.d. xx-xx-xxxx hebben wij op basis van de 
subsidiebudgetovereenkomst, aangegaan d.d. xx-xx-xxxx, waarin de door ons gewenste 
activiteiten en prestaties voor de periode 2010-2013 zijn vastgelegd,besloten uw organisatie voor 
het jaar 2010 een subsidie van € 250.000 (excl. BTW) te verlenen.  
 
Bij aanvang van dit contract is de subsidie als volgt opgebouwd: 
- Kosten personeel     € 115.823 
- Bureau- en administratiekosten    €     6.529   
- Kosten vuilverwerking     €   20.168 
- Onderhoud gebouwen/terreinen    €   18.067 
-  Onderhoudskosten machines/gereedschap  €         84 
- Kosten onderhoud en afschrijving materieel  €   60.504 
- Energiekosten      €         84 
- Belastingen, verzekeringen, huren en vergunningen €   26.827 
- Afschrijving strandvoorzieningen (infoborden)  €         84 
- Diverse en onvoorziene uitgaven   €     1.830 
 Totaal       € 250.000 
 
Tevens hebben wij besloten u in 2010 éénmalig € 226.000,- exclusief BTW ter beschikking te 
stellen zijnde het totaal vervangingsinvesteringen tot en met 2009. 
 
 
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 jaarlijkse budgetsubsidie wordt in 4 termijnen uitbetaald aan het begin van ieder kwartaal op 
basis van facturen van de SSN. 
 
Verlaging en intrekking budgetsubsidie 
 
De budgetsubsidie kan in de volgende omstandigheden worden verlaagd en/of ingetrokken: 
- Indien één of meerdere prestatieafspraken niet worden behaald; 
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- Indien aanhoudend gefundeerde klachten komen met betrekking tot de (resultaten van) 
werkzaamheden van de SSN; 

- Indien een reeds toegewezen Blauwe Vlag, als gevolg van aantoonbare nalatigheid van de 
SSN, wordt ingenomen; 

- Indien anderszins in strijd met de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Den 
Helder is gehandeld. 

 
 
Over een voorgenomen besluit tot verlaging of intrekking van de budgetsubsidie vindt overleg 
plaats tussen beide partijen. 
 
 
Reservevorming 
 

Het is de SSN toegestaan om een reserve te vormen voor onderhoud en vervanging van 
materieel. 
Zodra deze afschrijvingsreserve de nieuw-/vervangingswaarde van het totaal aan materieel 
overstijgt, heeft de gemeente de mogelijkheid de subsidie (incidenteel of structureel) te 
verlagen; 

 
Overlegging stukken 
 

De SSN dient ieder jaar de volgende stukken aan de gemeente te overleggen: 
- 2 maal per jaar, te weten voor 1 juni en voor 1 oktober een schriftelijke 

voortgangsrapportage met de behaalde doelen en prestatieafspraken en een prognose 
van de te behalen doelen en prestatie afspraken voor het resterende deel van de 
contractperiode; 

- 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;  

- vóór 1 april van de volgende contractperiode een nieuwe offerte. De gezamenlijke 
voorbereidingen hiervoor worden telkens op initiatief van de stichting getroffen in het derde 
contractjaar van de lopende contractperiode. 

 
 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

burgemeester 
Koen Schuiling 

 

secretaris 
H. Raasing 

 
 


