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Onderwerp: Subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst voor verbouw De Blinkerd 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. een investeringssubsidie te verlenen aan de Stichting Dorpscentrum Schoorl (De 

Blinkerd) overeenkomstig de bij dit besluit behorende ontwerp-beschikking met 
bijbehorende concept-uitvoeringsovereenkomst, in afwijking van de gestelde 
termijn in artikel 13.3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Bergen 2009; 

2. het college te mandateren tot het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van 
de onder 1. genoemde investeringssubsidiebeschikking met bijbehorende 
uitvoeringsovereenkomst.  

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Op advies van ons college heeft uw raad op 23 mei 2013 besloten om één miljoen euro te 
investeren in de verbouw van dorpshuis De Blinkerd. Uitgangspunt hierbij is integratie van alle 
activiteiten uit De Oorsprong in het dorpshuis. Hoewel uw raad heeft ingestemd met een 
begrotingswijziging, moet de investering volgens de gemeentelijke subsidieverordening 
beschouwd worden als een investeringssubsidie. Hiervoor had uw raad op basis van de 
verordening eveneens een besluit moeten nemen. Er is echter verzuimd dit gelijktijdig aan uw raad 
voor te leggen. Toekenning van de subsidie vereist alsnog dit besluit. Gelet op het eerdere 
raadsbesluit mag instemming met de uitvoeringsovereenkomst en subsidiebeschikking beschouwd 
worden als een formaliteit. 
 
Subsidiebeschikking 
Het eenmalig beschikbaar stellen van één miljoen euro is aan te merken als een 
investeringssubsidie als bedoeld in artikel 13.1, derde lid, van de Algemene subsidieverordening 
Bergen 2009 (hierna: ASV). Op grond van de ASV is alleen de gemeenteraad bevoegd om deze 
subsidie te verlenen. Uw raad heeft hier nog geen besluit over genomen. In verband daarmee treft 
u als bijlage bij dit advies een ontwerp-beschikking tot verlening van de investeringssubsidie aan. 
In deze beschikking is naast de gebruikelijke voorwaarden bij subsidieverlening opgenomen, dat 
deze verleend wordt door middel van een uitvoeringsovereenkomst, die onderdeel uitmaakt van de 
beschikking. In de uitvoeringsovereenkomst zijn bijzondere voorwaarden en procedures 
opgenomen in verband met de uitvoering van het project. Zonder het sluiten van de 
uitvoeringsovereenkomst kan geen uitvoering gegeven worden aan het besluit van uw 
gemeenteraad. Op grond van het bepaalde in artikel 160, lid 1, aanhef en onder e van de 
Gemeentewet is vervolgens ons college bevoegd om de genoemde uitvoeringsovereenkomst met 
het bestuur van De Blinkerd aan te gaan. 
 
Uw raad wordt voorgesteld aan de Stichting Dorpscentrum Schoorl de investeringssubsidie te 
verlenen overeenkomstig de inhoud van de ontwerp-investeringssubsidiebeschikking en concept-
uitvoeringsovereenkomst. 
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Uitvoeringsovereenkomst 
In aanvulling op en ter uitvoering van de investeringssubsidiebeschikking wordt voorgesteld de 
bijgaande uitvoeringsovereenkomst te sluiten met het bestuur van De Blinkerd. In de 
overeenkomst wordt een aantal zaken in aanvulling op de subsidiebeschikking afgestemd. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken over het faciliteren van maatschappelijke voorzieningen en 
de financiële verantwoording van het (ver)bouwproject. De bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst 
is vooraf afgestemd met het bestuur van De Blinkerd.  
 
De concept-uitvoeringsovereenkomst maakt deel uit van de investeringssubsidiebeschikking. Dit 
betekent dat uw raad hierover geen apart besluit meer hoeft te nemen. Verder is ons college op 
grond van het bepaalde in artikel 160, lid 1, aanhef en onder e, van de Gemeentewet bevoegd om 
deze uitvoeringsovereenkomst aan te gaan. Na besluitvorming van uw raad kan ons college deze 
overeenkomst dus rechtsgeldig sluiten.  
 
Mandaat 
Aangezien uw raad op grond van het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Bergen 2009 
het bevoegde orgaan is met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheden ter zake van deze 
subsidieverlening is het wenselijk dat ons college wordt gemandateerd om uw bevoegdheden op 
grond van deze subsidiebeschikking met bijbehorende uitvoeringsovereenkomst namens uw raad 
uit te oefenen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als uw raad instemt met dit voorstel, dan kan de bijdrage van één miljoen euro voor verbouw van 
De Blinkerd, onder de condities van de  subsidiebeschikking met bijbehorende 
uitvoeringsovereenkomst, worden uitgekeerd. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Intern 
juridische gevolgen: Met het vaststellen van de investeringssubsidiebeschikking door uw raad 
wordt alsnog voldaan aan het bepaalde in de ASV en met het verleende mandaat is ons college 
bevoegd om namens uw raad de in de subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst 
genoemde bevoegdheden uit te oefenen. 
 
Extern 
Met de ontwerp-investeringssubsidiebeschikking en concept-uitvoeringsovereenkomst worden 
heldere afspraken over de financiering en verantwoording van de verbouw vastgelegd tussen de 
gemeente en het bestuur van De Blinkerd. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

Betreft een maatregel op basis van de gemeentelijke subsidieverordening. 
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Burgerparticipatie: burgerparticipatie 
Niet van toepassing. 
 
Externe communicatie :  
Niet van toepassing. 
 
Extern overleg gevoerd met :  
Bestuur Dorpscentrum Schoorl (De Blinkerd). 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Zonder de subsidiebeschikking en de uitvoeringsovereenkomst kan het bedrag van één miljoen 
euro ten behoeve van de verbouw formeel niet aan het bestuur van dorpshuis De Blinkerd worden 
uitgekeerd. De uitvoeringsovereenkomst wordt ondertekend door beide partijen (Blinkerd en 
gemeente). Ondertekening door het bestuur van De Blinkerd vergroot de betrokkenheid bij het 
project en de bijbehorende doelstellingen. De subsidiebeschikking wordt eenzijdig door de 
gemeente opgelegd. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Als uw raad instemt met dit voorstel, dan wordt voor ondertekening van de overeenkomst een 
afspraak gemaakt met het bestuur van de stichting. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het bedrag van één miljoen euro is met het raadsbesluit van 23 mei 2013 reeds opgenomen in de 
begroting (fcl 66300100 / ecl 34330). Subsidiebronnen zijn in het kader van dit voorstel niet van 
toepassing. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige: 

Als het bestuur van De Blinkerd niet voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en de uitvoeringsovereenkomst, dan kan besloten worden (een deel van) het 
bedrag niet uit te keren. Uitgangspunt is om eventuele geschillen in onderling overleg weg te 
nemen. In het uiterste geval kan een blijvend geschil aan de rechtbank Noord-Holland in Alkmaar 
worden voorgelegd. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zonder de subsidiebeschikking en de uitvoeringsovereenkomst kan het bedrag van één miljoen 
euro ten behoeve van de verbouw formeel niet aan het bestuur van De Blinkerd worden 
uitgekeerd. 
 
Bijlagen:  
1. Ontwerp-Subsidiebeschikking. 
2. Concept-Uitvoeringsovereenkomst (+ diverse bijlagen) 
 
Bergen, 29 oktober 2013 
 
College van Bergen 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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