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Verzoek: een gezamenlijk gemeentelijke bijdrage van € 1.000.000 in de
kosten van nieuwbouw Probedrijven N.V. in Den Helder
Geacht College,
De directeur/bestuurder van Probedrijven N.V. heeft ons bestuur, in haar
hoedanigheid van enig aandeelhouder, gevraagd in te stemmen met het
plan voor de bouw van een nieuw bedrijfspand in Den Helder.
Tevens heeft hij ons gevraagd deze nieuwbouw mede te financieren met
een éénmalige bijdrage van 1 miljoen euro.
Wij zijn voornemens nut en noodzaak van dit plan te onderschrijven in de
komende aandeelhoudersvergadering, te houden in de laatste week van
september dit jaar.
Ook willen wij dan akkoord gaan met de gevraagde éénmalige bijdrage van
1 miljoen euro in de bouwkosten.
Hierbij verzoeken wij u deze beide voornemens goed te keuren.
Het plan tot nieuwbouw voorziet ondermeer in overplaatsing van ongeveer
100 medewerkers van de afdeling Beschut Werk, van Schagen naar Den
Helder. Hierdoor wordt het collectief-vervoer van medewerkers beperkt met
een derde deel, hetgeen het welzijn van de medewerkers zal versterken.
Bovendien brengt het een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee.
Aangezien de vervoerskosten onderdeel zijn van onze begroting zal daar
een besparing plaatsvinden, zodanig dat uw bijdrage in 5 tot 7 jaar zal
kunnen zijn terugverdiend.
Een uitgebreide toelichting op de nieuwbouwplannen alsmede een
business case, alles opgesteld door Probedrijven, vindt u hierbij.

Met betrekking tot de gevraagde medefinanciering van de bouw merken wij op
dat onze gemeenschappelijke regeling geen reserves heeft. Jaarlijks worden
subsidie overschotten volledig uitgekeerd aan de gemeenten.
Als u instemt met de gevraagde bijdrage van 1 miljoen verzoeken wij u dit bedrag
aan ons over te maken volgens onderstaande verdeelsleutel.
De verdeling van deze bijdrage tussen de deelnemende gemeenten kan
gebeuren op basis van het aantal medewerkers per gemeente ultimo 2021 in
relatie tot de hoogte van de subsidie-overschotten per werksoort. (zie bijlage 1)
Op basis daarvan stellen wij de volgende verdeling voor:
Den Helder

50,379%

€ 503.790

Hollands Kroon

26,327%

€ 263.270

Schagen

23,294%

€ 232.940

U kunt uw bijdrage bekostigen uit de van ons ontvangen of nog te ontvangen
restant subsidies.
Een overzicht daar van vindt u hierbij. (zie bijlage 2)
Tevens sluiten wij een voorlopig overzicht bij over het eerste halfjaar 2022
waaruit blijkt dat ook over 2022 een aanzienlijk subsidie overschot is te
verwachten.
Hoogachtend,

was getekend
J. de Moel, secretaris

