
 

 
 
Agendapunt                                  : 11. 
Voorstelnummer : 06-037 
Raadsvergadering : 26 juni 2014 
Naam opsteller : Arthur van Leeuwen 
Informatie op te vragen bij : Uitwerking motie inventaris De Blinkerd 
Portefeuillehouders : A.Hekker 
Registratienummer                       : RAAD140012 
Zaaknummer                                :  
 
Onderwerp: Uitwerking motie inventaris De Blinkerd 
 
Aan de raad, 
In uw vergadering van 6 maart 2014 bent u door de verantwoordelijk portefeuillehouder 
geïnformeerd over ons collegebesluit van 21 januari 2014 om vooralsnog geen aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen voor inventaris in De Blinkerd. Directe aanleiding was de motie die uw raad 
hierover op 23 mei 2013 heeft aangenomen en de brief die het bestuur van De Blinkerd ons 
vervolgens op 3 oktober 2013 (zijnde de aanvraag voor de investeringssubsidie conform artikel 
13.1 van de Algemene subsidieverordening Bergen) hierover gestuurd heeft. 
Na overleg met het bestuur van Dorpcentrum Schoorl (De Blinkerd) en de SWB stelt ons college 
voor om eenmalig een limitatief bedrag beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan de grote 
theaterzaal om een goede integratie van het Damtheater mogelijk te maken. 
 
Beslispunt:  1. Ter uitvoering van de motie ‘volledige integratie Oorsprong en Blinkerd’ het 

college mandaat en machtiging te verlenen tot het uitoefenen van de 
bevoegdheden op grond van de artikelen 13.1 tot en met 13.5 van de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2009 voor het verlenen van een 
investeringssubsidie van maximaal € 99.499,-  
(incl. btw) aan de Stichting Dorpscentrum Schoorl De Blinkerd ten behoeve van 
de aanschaf van een verrijdbare tribune in de theaterzaal van De Blinkerd; 

2. Het college mandaat en machtiging te verlenen de bij de verlening van de 
genoemde investeringssubsidie behorende begrotingswijziging vast te stellen;  

3. Ontheffing te verlenen van de indieningstermijn van 1 april 2013 van de 
investeringssubsidie, conform artikel 13.1, lid 4 AsB.  

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Op 27 januari heeft de portefeuillehouder ons besluit om vooralsnog geen geld voor inventaris 
beschikbaar te stellen toegelicht in een overleg met bestuurders van De Blinkerd en de SWB. 
Hierin is aangeven dat ons college nog te veel vragen heeft bij de kostenopgave van de inventaris. 
In het overleg is het bestuur gevraagd om een herziene opgave met een duidelijk prioritering voor 
de verschillende inventarisonderdelen. Hiervoor heeft het bestuur van De Blinkerd een mail met 
aangepaste kostenopgave gestuurd. 
De aanwezigen in het overleg van 27 januari beamen de noodzaak van een goede integratie van 
het Damtheater in de grote zaal van De Blinkerd. Immers, de integratie was directe aanleiding voor 
de motie. Om een vergelijkbare intieme sfeer van het Damtheater in De Blinkerd te kunnen creëren 
is een verrijdbare tribune, volgens de gebruikers en De Blinkerd, noodzakelijk. Met de tribune kan 
de zaal verkleind worden, zodat het publiek intiem nabij het podium kan plaatsnemen. Eenzelfde 
effect wordt niet verkregen door de grote theaterzaal bijvoorbeeld te splitsen met een gordijn. De 
kosten voor de tribune bedragen € 99.499,- (incl. btw en bijkomende kosten).  
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Mede door tussenkomst van de gemeenteraadsverkiezingen wordt dit advies nu pas aan uw raad 
voorgelegd. De nieuwe portefeuillehouder heeft op 4 juni 2014 gesproken met het bestuur van De 
Blinkerd en een vertegenwoordiger van werkgroep De Oorsprong. Partijen stellen dat de 
benodigde inventaris weliswaar omvangrijker is, maar kunnen zich vinden in dit voorstel. De 
tribune essentieel is voor de integratie. 
 
In de gemeentebegroting is geen dekking is opgenomen voor het benodigde budget voor de 
tribune. Echter, deze maakt de inpassing van het kleine theater in de grote zaal van De Blinkerd 
mogelijk. De investering kan eenmalig en limitatief ten laste worden gebracht van het 
begrotingssaldo.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als uw raad instemt met toekenning van het subsidiebedrag voor de tribune, dan kan het bestuur 
van De Blinkerd de subsidieaanvraag verder met ons college afstemmen. Na verlening van het 
subsidiebedrag kan de tribune worden aangeschaft en wordt de inpassing van Het Damtheater in 
De Blinkerd zodanig, dat de gewenste intieme sfeer van het theater uit De Oorsprong kan worden 
gehandhaafd.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 

Het is een raadsbevoegdheid om het genoemde bedrag ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo. Daarnaast kan uw raad met dit voorstel beoordelen of recht wordt gedaan aan de 
motie van 23 mei 2013.   

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

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Als eigenaar van De accommodatie heeft het bestuur van De Blinkerd van doen met de beslissing. 
Daarnaast heeft het besluit gevolgen voor de gebruikers van het Damtheater. 
 
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 dit besluit betrekking heeft op een gemeentelijk 

project. Regionale samenwerking is hierbij niet van toepassing. 
 
Burgerparticipatie:  
nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie :  
nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met :   
- Bestuur Stichting Dorpscentrum Schoorl 
- Stichting Welzijn Bergen (SWB) 
- Werkgroep De Oorsprong 
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Integratie van de activiteiten uit De Oorsprong in De Blinkerd is mogelijk met het budget dat de 
gemeenteraad op 23 mei 2013 genomen heeft. Met de verrijdbare tribune wordt de integratie van 
het Damtheater in de grote zaal van De Blinkerd geoptimaliseerd. Een alternatief is om vooralsnog 
niet in de tribune te investeren, maar dat na de overgang van alle activiteiten uit De Oorsprong 
allereerst gekeken wordt waar in de praktijk behoefte aan is. Op dat moment kan alsnog 
geïnvesteerd worden in de verrijdbare tribune, hoewel de werkzaamheden dan niet meer in het 
‘lopende werk’ (verbouw) kunnen worden meegenomen. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Als uw raad instemt met dit advies, dan zal ons college in afstemming met het bestuur van De 
Blinkerd de investeringssubsidie voor aanschaf, levering en plaatsing van de tribune onder nader 
te bepalen voorwaarden verlenen. Hiervoor ontvangt ons college ter besluitvorming een separaat 
advies inclusief begrotingswijziging. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden vóór dat de 
gebruikers van De Oorsprong overgaan (1 september 2014), zijn afgerond. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De kosten voor de verrijdbare tribune bedragen € 62.400,- (excl. btw) en € 9.500,- (excl. btw) voor 
noodzakelijk aanpassing van vloeren en faciliteiten om de tribune mogelijk te maken. Aanpassing 
van de bestaande nooduitgangen en vluchtwegen bedraagt € 10.330,- (excl. btw) De totale kosten 
bedragen hiermee € 99.499,- inclusief 21% btw. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit 
het begrotingssaldo 2014. Stand begrotingssaldo 2014 d.d. 11-06-2014 is € 609.000,-. De 
investeringskosten voor de tribune worden geboekt op fcl 66300100 ondersteuning sociaal-
culturele organisaties, ecl 42100 subsidie multifunctionele accommodaties. 
 
Onderzocht is of het totale gemeentelijk subsidiebudget ruimte biedt voor deze investering. Dit is 
niet het geval. Op basis van de financiële verplichtingen is de financiële ruimte ontoereikend voor 
een dergelijke investering.   
 
Het bestuur van De Blinkerd heeft in het verleden meerdere keren subsidie aangevraagd bij 
diverse instanties. In hun tweede brief geeft het bestuur aan dat hiermee in totaal een bedrag van 
€ 180.000,- is binnengehaald. Het bestuur zal zich inspannen om ook voor de inventaris subsidie 
binnen te halen, maar stelt daarbij dat het dan gaat om kleine bedragen (€ 2.000,- tot € 5.000,-), 
ontoereikend voor financiering van een verrijdbare tribune. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit besluit komt uw raad tegemoet aan de wens van de gebruikers van het theater in De 
Blinkerd. De investering is een concrete uitwerking van de motie zoals aangenomen in de 
raadsvergadering van 23 mei 2013. Hoewel de behoefte aan extra inventaris bij de gebruikers 
groter is dan gehonoreerd wordt, voorkomt dit besluit precedentwerking bij andere vergelijkbare 
projecten. 
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Bijlagen:  
 kopie motie 
 brieven Stichting Dorpscentrum Schoorl  
 
Bergen, 17 juni 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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