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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• begrotingswijziging 
• brief na collegebesluit aan aanvrager 
• conceptbrief na raadsbesluit aan aanvrager 

Onderwerp: Onttrekking bestemmingsreserve Monumenten t.b.v. subsidie instandhouding 
nautische monumenten. 

Gevraagd besluit: 
1. een bedrag van € 55.950,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve Monumenten ten behoeve van het 

verlenen van een incidentele subsidie voor de instandhouding van nautische monumenten en 
2. vast te stellen de bijgaande wijziging van de programmabegroting 2009. 

Inleiding en aanleiding 
Op grand van de Algemene Subsidieverordening Den Helder 2008 heeft het college besloten tot het toekennen 
van een incidentele subsidie voor het uitvoeren van activiteiten waarvan de gemeente het belang onderschrijft, 
te weten de instandhoudingswerkzaamheden aan nautische monumenten. Hiervoor is in 2007 ook subsidie 
verleend. De kosten kunnen gedekt worden uit de bestemmingsreserve Monumenten. 

Beoogd resultaat 
Het uitvoeren van instandhoudingswerkzaamheden aan nautische monumenten is van groot belang voor het 
beschermen en behouden van nautisch erfgoed. Tevens wordt hiermee een bijdrage aan de beeldvorming in en 
van Den Helder. 

Kader 
Het voorstel komt voort uit het cultuurhistorisch beleid, zoals vastgelegd in de beleidsnota 'Cultuurhistorische 
Waarden Den Helder', zoals door uw raad in 2004 vastgesteld en draagt bij aan de samenhang en 
instandhouding van Helders erfgoed. 

Argumenten / alternatieven 
Het alternatief voor de subsidieverlening is het niet-verlenen van de subsidie. Naar verwachting zullen de 
werkzaamheden dan niet kunnen worden uitgevoerd zodat verval van het maritiem erfgoed en afbreuk van 
cultuurhistorische waarden aan de orde is. 

Financiele consequenties 
Het subsidiebedrag komt ten laste van de bestemmingsreserve Monumenten. 

Juridische consequenties 
Om uitvoering te kunnen geven aan het collegebesluit is het noodzakelijk dat de raad de benodigde 
begrotingswijziging vaststelt. Tegen het besluit van het college staat bezwaar open. 

Communicatie 
De Stichting Nautische Monumenten (aanvrager van subsidie) zal een bijeenkomst organiseren voor de 
betrokken stichtingen zodat tot een feestelijke toekenning van de subsidie zal worden overgegaan. Ook de pers 
wordt voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 

Aanpak / uitvoering 
De aanvrager is inmiddels in kennis gesteld van het collegebesluit. Na besluitvoering door de Raad zal de 
aanvrager ook daarvan in kennis worden gesteld. 
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Den Helder, 10 februari 2009. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

C.J.M. htyenkensys "̂— , loco-burgemeester 

, secretaris 
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