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Geacht bestuur, 
 
De investeringssubsidie die voortvloeit uit de op 10 december 2012 met u gesloten intentie-
overeenkomst betreft het mogelijk maken van de integratie van de activiteiten van Stichting 
Welzijn Bergen in het gebouw de Oorsprong in de Blinkerd. Als gevolg van deze integratie dient 
Dorpscentrum de Blinkerd bouwkundig te worden aangepast en de openbare ruimte rondom te 
worden heringericht. 
 
Op 23 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Bergen de haalbaarheid voor integratie van de 
activiteiten uit de Oorsprong in de Blinkerd onderschreven en heeft ingestemd met het ontwerp 
en de kostenraming voor de bouwkundige aanpassingen van de Blinkerd en de herinrichting 
van de openbare ruimte rondom de Blinkerd. 
 
Besluit toekenning investeringssubsidie 
In de vergadering van de raad van 12 december 2013  is besloten u  een investeringssubsidie 
van € 1.000.000,00 toe te kennen, inclusief eventueel verschuldigde BTW en € 50.000,- 
gemeentelijke plankosten. De subsidie is toegekend conform de 
‘UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ INVESTERINGSSUBSIDIEBESCHIKKING MET 
BETREKKING TOT HET PROJECT  ‘INTEGRATIE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING 
WELZIJN BERGEN IN DE OORSPRONG NAAR DE BLINKERD’ 
Deze overeenkomst maakt deel uit van deze beschikking en is als bijlage bijgevoegd. 
 
De investeringssubsidie is verleend, zodat na de verbouwing de volgende activiteiten in de 
Blinkerd kunnen plaatsvinden: 

1. Exploitatie Sporthal 
2. Exploitatie sportcafé 
3. De Bibliotheek 
4. Verhuur ruimten in de Blinkerd ten behoeve van evenementen, feesten en 

 partijen 
5. Activiteiten van Stichting Welzijn Bergen die nu in de Oorsprong plaatsvinden 
6. Huisvesting bieden aan het Jongerencentrum en Centraal Bureau van de 

 Stichting Welzijn Bergen 

 



 

Motivering besluit 
Doel van de gemeente is om in de kern Schoorl, waarin het aanbod van maatschappelijke 
functies nu verdeeld is over verschillende gebouwen, te komen tot voornoemd aanbod  in 1 
multifunctionele accommodatie. Resultaat hiervan is dat de multifunctionele accommodatie 
efficiënter gebruikt wordt. Op termijn nemen voor de gemeente de uitgaven voor kosten van 
huisvesting voor maatschappelijke organisaties af.  Met het toekennen van de 
investeringssubsidie aan uw organisatie wordt bijgedragen aan bovengenoemde doelstelling. 
Door deze investering wordt het mogelijk gemaakt om het activiteitenaanbod uit de Oorsprong 
over te hevelen, wat eerst als een apart organisatieonderdeel binnen de Blinkerd zal 
functioneren. Op termijn wordt het activiteitenaanbod en het organiseren hiervan, inclusief 
financiën, volledig in uw stichting geïntegreerd. 
 
Specifieke voorwaarden 
In het besluit over het toekennen van de investeringssubsidie aan uw stichting heeft de raad 
gesteld dat de subsidie verleend dient te worden door middel van een uitvoeringsovereenkomst, 
welke onderdeel uitmaakt van deze subsidiebeschikking. In deze uitvoeringsovereenkomst zijn 
de bijzondere voorwaarden en procedures opgenomen in verband met de uitvoering van het 
project.  Zonder het sluiten van genoemde overeenkomst kan geen uitvoering worden gegeven 
aan het besluit van de raad. Op grond van het bepaalde in artikel 160, lid1, aanhef en onder e 
van de Gemeentewet is vervolgens het college bevoegd om genoemde uitvoerings-
overeenkomst met u aan te gaan. 
 
 
Het college heeft dit besluit genomen met inachtneming van het bepaalde in de Gemeentewet, 
de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Bergen 2009.  
 
 
Uitbetaling 
De uitbetaling van de subsidie is gebaseerd op het door u ingediende werkplan van de verbouw 
van uw dorpscentrum, welke is begonnen op 1 oktober 2013 en vindt als volgt plaats: 
 
1 oktober 2013   €   50.000,- 
31 oktober 2013  € 200.000,- 
31 december 2013  € 150.000,- 
 Subtotaal € 400.000,-  
 
15 februari 2014  € 200.000,- 
15 april 2014   € 200.000,- 
15 mei 2014   €   50.000,- 
30 juni 2014   € 100.000,- 
 
 Totaal € 950.000,- 
 
Van het totale subsidiebedrag van € 1.000.000,- wordt een bedrag van € 950.000,- aan u 
uitbetaald. € 50.000,- betreft de gemeentelijke plankosten.  
 
Bij het versturen van deze beschikking zijn de reeds verstreken termijnen ad € 400.000,- voor 
het jaar 2013 aan u overgemaakt. 
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Tot slot 
Het definitief vaststellen van de investeringssubsidie geschiedt op grond van artikel 6, 7 en 8 
van de bij deze beschikking behorende uitvoeringsovereenkomst en de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2009. 
 
 
 
 
Overeenkomstig het door de gemeenteraad van Bergen genomen besluit,  
college van Bergen, 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman                               drs. H. Hafkamp 
secretaris                                                burgemeester 
 
 
 
 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit 
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Bergen, t.a.v. de secretaris van de commissie 
bezwaarschriften,  Postbus 175, 1860 AD  Bergen. 
 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient 
tenminste te bevatten: 
a. de naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
d. de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te Alkmaar. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening 
wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het 
griffierecht en de wijze van betaling. 
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