
 

 
 
Agendapunt                                  : 04. 
Voorstelnummer : 01-001 
Raadsvergadering : 30 januari 2014 
Naam opsteller : Linda de Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot 
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp, Cees Roem 
Registratienummer                       : RAAD130209 
Zaaknummer                                :  
 
Onderwerp: Subsidie 2014 Ontwikkelingsbedrijf NHN 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:   

I.  voor het jaar 2014 een subsidie te verlenen aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord van € 57.949,- (excl. BTW) voor het uitvoeren van activiteiten als 
genoemd in het activiteitenplan 2014 e.e.a. conform de bij dit besluit behorende 
conceptsubsidiebeschikking; 

 
II.  het college te mandateren de bevoegdheden uit te oefenen op grond van de 

subsidiebeschikking.als bedoeld onder 1. 
 
III. de formulieren behorende bij de subsidiebeschikking vast te stellen.  
 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
De gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland hebben afgesproken de 
jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) in de vorm van 
subsidie te verstrekken. Door in maart/april 2013 de samenwerkingsovereenkomst 
“Samenwerkingsovereenkomst terzake de Regionaal Economische Samenwerking in Noord-
Holland Noord” te ondertekenen is reeds besloten dat de aandeelhouders de gebruikelijke 
financiële bijdrage leveren en dat deze bijdrage in de vorm van een subsidie plaatsvindt.  
 
De subsidieaanvraag van het ONHN is ontvangen en in dit advies wordt de gezamenlijk 
overeengekomen vorm van subsidieverstrekking ter besluitvorming voorgelegd. 
 
De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de 21 gemeenten uit Noord-Holland Noord 
en de Provincie Noord-Holland. Hierin is afgesproken dat deze partijen de financiering van het 
Ontwikkelingsbedrijf regelen door middel van subsidiëring. De tot nog toe gebruikte methode, een 
Dienst Algemeen en Economische Belang-bijdrage (DAEB) kan om redenen van staatssteun niet 
meer worden voortgezet. Het naleven van 22 verschillende subsidiebeschikkingen met 
verschillende voorwaarden is een onredelijke administratieve (en daarmee financiële) last voor het 
Ontwikkelingsbedrijf. Daarom wordt voorgesteld subsidie te verlenen conform bijgaande regionaal 
overeengekomen formulering van de subsidiebeschikking en de daarin opgenomen voorwaarden. 
 
Enkele belangrijke onderdelen uit deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst, ten opzichte van het 
convenant uit 2007, zijn de volgende: 
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1) De overeenkomst wordt expliciet aangegaan voor vijf jaar (artikel 14.1) in tegenstelling tot 
het convenant dat een oneindige looptijd had. Daarbinnen zijn afspraken en uitzonderingen 
opgenomen over het niet mogen vervreemden (artikel 6.3) van de aandelen, de financiering 
van de vennootschap (artikel 9), evaluatiemomenten (artikel 11) en 
opzeggingsmogelijkheden (artikel 12). Dit is veel meer uitgewerkt dan in het convenant, 
ook om recht te doen aan de eerder vastgestelde uitgangspunten, vroegtijdige 
kennisgeving aan ONHN (besluiten kunnen leiden tot vermindering van bijdragen of 
ontbinding) en de positie van Heerhugowaard en Bergen (voor beide geldt: betaling tot 1 
januari 2015; Heerhugowaard bepaalt in oktober 2014 op basis van een evaluatie of ze 
voor de drie jaar daarna meebetalen). 

2) Betaling aan het Ontwikkelingsbedrijf vindt niet meer plaats door overmaken van een 
DAEB-bijdrage per gemeente maar gaat via subsidiëring.  

 
Individuele subsidieverlening met gemeenschappelijke voorwaarden. 
In artikel 8.1 van bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst is geformuleerd dat de 
aandeelhouders van de vennootschap ernaar streven dat in de kosten van de vennootschap voor 
de uitvoering van de in het Jaarplan opgenomen activiteiten, wordt voorzien met subsidies. 
De aandeelhouders zullen elk naar rato van hun deelneming een eigen subsidie verlenen, doch 
met gemeenschappelijk overeengekomen subsidievoorwaarden. Voor deze uniformiteit is 
bestuurlijk gekozen om een werkbare situatie voor het ONHN te creëren. Immers, het is voor 
ONHN onwerkbaar om op basis van een grote verscheidenheid van subsidie- en 
rapportageverplichtingen haar aandeelhouders te informeren.  
 
Ambtelijk hebben de gemeenten en Provincie Noord-Holland hiervoor een modelbeschikking met 
een uniforme set van subsidieverplichtingen opgesteld. Voorgesteld is dat iedere deelnemende 
gemeente deze laat vaststellen door college of raad. Welk bestuursorgaan een besluit hierover 
moet nemen is afhankelijk van de lokale bevoegdsheidsverdeling.  
 
Aangezien de activiteiten van het ONHN niet vallen binnen de reikwijdte van de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2009 als bedoeld in artikel 2 van deze verordening is alleen de raad  
bevoegd om een besluit te nemen op deze subsidieaanvraag. In verband daarmee wordt uw raad 
voorgesteld de gevraagde subsidie te verlenen overeenkomstig bijgevoegde ontwerp-beschikking 
en ons college te mandateren de bevoegdheden op grond van deze subsidiebeschikking uit te 
oefenen. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Met dit besluit wordt de raad voorgesteld aan het ONHN voor 2014 een subsidie te verlenen  voor 
de activiteiten als vermeld in het activiteitenplan 2014 conform bijgevoegde ontwerp-beschikking. 
In deze beschikking is de regionaal overeengekomen formulering van de subsidiebeschikking en 
zijn de daarin opgenomen voorwaarden neergelegd. Hiermee wordt door de gemeente uitvoering 
gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst van 25 april 2013.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 juridische gevolgen: 
ONHN heeft bij brief van 27 september 2013 een subsidie-aanvraag voor 2014 bij de gemeente 
Bergen ingediend. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zijn verwoord in het 
jaarplan 2014. Dit jaarplan is opgesteld door ONHN en een ambtelijke werkgroep. Op deze manier  
wordt sturing op de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf gewaarborgd. Het REON heeft op 25 
september 2013 positief geadviseerd op dit jaarplan en de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders heeft het op 31 oktober 2013 vastgesteld. 
 
Voor de subsidieverlening wordt uitgegaan van een subsidie als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, 
onderdeel c, Awb: de grondslag van de subsidie is de vermelding van de naam van de 
subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag in de begroting. Op grond van AwB 4: 23 lid 3 
blijkt dat in vier gevallen geen wettelijk voorschrift nodig is voor de verlening van subsidie. Voor de 
gemeentelijke overheid betekent 'wettelijk voorschrift' in casu een subsidieverordening. Dit 
betekent dat een gemeente naast een subsidieverordening, ook op grond van lid 3 subsidie mag 
verstrekken. 
 
In de verordening moeten in ieder geval de essentialia van de subsidieverstrekking worden 
neergelegd. Dit betreft in ieder geval een omschrijving of aanduiding van de te subsidiëren  
activiteiten, de aanwijzing van het tot subsidie bevoegde bestuursorgaan en elementen waarvan 
de subsidietitel vereist dat deze in de verordening worden opgenomen (Bron: tekst en commentaar 
Awb, 7e druk. p. 220).  
De begrotingspostsubsidie omzeilt de subsidieverordening niet - het is een andere manier van 
subsidieverlening. Tegen de vast te stellen subsidiebeschikking kan een rechtstreeks 
belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad en wel binnen zes weken na 
bekendmaking hiervan.  
 
Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met 20 andere gemeenten en de provincie Noord-Holland: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Ambtelijk hebben de gemeenten en Provincie Noord-Holland een modelbeschikking met een 
uniforme set van subsidieverplichtingen opgesteld. Iedere gemeente laat deze vaststellen door 
college en/of raad. 
 
Burgerparticipatie: nee 
 
Externe communicatie : ja 
Brief aan het ONHN. 
 
Extern overleg gevoerd met :  
Beleidsmedewerkers EZ van deelnemende gemeenten in PORA EZRT en ambtelijk vooroverleg 
REON 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn op dit moment geen andere partijen die de werkzaamheden van het ONHN uitvoeren op 
regionaal niveau.  

   3 



 

 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Wanneer de raad akkoord gaat met het verlenen van de gevraagde subsidie aan ONHN volgens 
de gezamenlijke subsidiebeschikking kan het ONHN haar activiteiten voor de gezamenlijke 
gemeenten, zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst, in 2014 voortzetten. ONHN is 
gehouden aan de subsidiebeschikking voor het terugkoppelen van haar activiteiten.  
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Alle deelnemers aan de Samenwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen bij te dragen naar 
rato aan de in artikel 8.5 genoemde bijdragen van 2013 tot en met 2017 vanuit een collectieve 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de in de Jaarplannen overeengekomen activiteiten van 
het Ontwikkelingsbedrijf. Deze bedragen zijn tijdens het transitieproces afgesproken en zijn in de 
Samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. Hierin zijn de door het Ontwikkelingsbedrijf toegezegde 
kortingen doorgevoerd. Deze zijn 5% in 2012, 7,5% in 2013 en 10% in 2014 met als basisjaar 
2010. 
 
Voorschot subsidie 
In de beschikking is een voorschot van 100% opgenomen. Dit is gerechtvaardigd omdat het 
Ontwikkelingsbedrijf een “going concern” is met betalingsverplichtingen die zijn aangegaan op 
basis van de vorige financieringsconstructie (DAEB). Indien het Ontwikkelingsbedrijf haar  
activiteiten niet naar tevredenheid van de aandeelhouders uitvoert, zal gemaand worden tot 
terugbetaling. Het zou zo ver niet moeten kunnen komen, aangezien een ambtelijke 
begeleidingsgroep gedurende het jaar een aantal keer contact heeft met het Ontwikkelingsbedrijf 
over de voortgang van de activiteiten. In de begroting is voor gemeente Bergen in 2014 € 63.000 
gereserveerd voor het Ontwikkelingsbedrijf.  
 
Belasting Toegevoegde Waarde 
Door de belastingdienst in Alkmaar is het standpunt ingenomen dat ter zake btw dient te worden 
voldaan. Dat maakt dat de subsidie vermeerderd met BTW zal worden verstrekt. De 
Belastingdienst heeft aangegeven dat het terecht berekende btw is welke in aanmerking komt om 
bij het BCF geclaimd te worden. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Nee 
 
Risico’s 

 Niet van toepassing, géén. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Wanneer de raad akkoord gaat met het verlenen van de gevraagde subsidie aan ONHN volgens 
de gezamenlijke subsidiebeschikking kan het ONHN haar activiteiten voor de gezamenlijke 
gemeenten, zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst, voortzetten.  
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage I:  Subsidieaanvraag ONHN d.d. 27 september 2013 
Bijlage II: Jaarplan 2014 OHNH 
Bijlage III:  Brief subsidieverstrekking ONHN/ subsidiebeschikking 
Bijlage IV: Samenwerkingsovereenkomst 
Bijlage V: Akte levering aandelen 
Bijlage VI: Concept format activiteitenplan 
Bijlage VII: Format begroting activeitenplan 
Bijlage VIII: Format meldingsplicht en voortgangsrapportage 
Bijlage IX: Format financiele verantwoording 
Bijlage X: Model controleverklaring 
 
 
 
 
Bergen, 3 december 2013 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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