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Nr. RV16.0050 (2016) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende 
Schriftelijke vragen betreffende gemeentelijke ondersteuning van Stichting Wijkbelang Visbuurt 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 11 mei 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Schriftelijke vragen betreffende 

gemeentelijke ondersteuning van Stichting Wijkbelang Visbuurt: 

 

Vraag 1. 
Welke status heeft de instelling/stichting Wijkbelang (voor de gemeente) inmiddels binnen het 
conglomeraat van gemeentelijke buurt/belangenverenigingen? 
 
Vraag 2. 
Heeft Wijkbelang inmiddels inderdaad subsidie aangevraagd en zo ja voor welk jaar/jaren? 

 
Vraag 3. 
Welke doelstellingen heeft Wijkbelang aangedragen ter onderbouwing van de aangevraagde 
subsidie? 
 
Vraag 4. 
Zijn er op basis van de aanvraag/aanvragen reeds subsidiebedragen aan wijkbelang 
uitbetaald en zo ja kan daar de verantwoording van prestaties van ter beschikking van de raad 
worden gesteld? 
 
Vraag 5. 
Passen de doelstellingen van Wijkbelang (en dus de subsidie) naar het oordeel van het 
college in het gemeentelijk beleid t.a.v. wijkgericht werken en zo ja kan dat worden toegelicht 
op basis van door de raad vastgestelde beleidstukken? 
 
Vraag 6. 
Indien mocht blijken dat de doelstellingen van Wijkbelang niet passen in het gemeentelijk 
beleid ter zake dan wel dat prestaties waarop de subsidie is gebaseerd niet zijn uitgevoerd, is 
het college dan voornemens subsidie of delen daarvan terug te vorderen? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 
Vraag 1. 
De Stichting Wijkbelang heeft voor de gemeente dezelfde status als de andere 
bewonersverenigingen.  
 
Vraag 2. 
Wijkbelang heeft inderdaad subsidie aangevraagd voor het jaar 2016. 
 
Vraag 3. 
De belangrijkste activiteiten die zij hebben opgevoerd, zijn: het toezicht houden op ‘Beheersplan 
kamerverhuur’, een opruimploeg in de Visbuurt, het melden van vervallen woningen, bijdragen aan 
ideeën van bewoners, het verspreiden van informatie mondeling en schriftelijk, en verbeteringen 
trachten te realiseren in vele met naam genoemde straten in de Visbuurt. 
 
Vraag 4. 
Ja, de Stichting Wijkbelang heeft subsidie uitbetaald gekregen voor het jaar 2016. Hoewel het bedrag 
met € 2.600,- onder onze formele verantwoordingsgrens van € 5.000,- valt, verwachten wij dat de 
Stichting wil meewerken aan uw verantwoordingsvraag. Dat kan echter pas begin 2017. 
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Vraag 5. 
Ja, die passen binnen onze doelstellingen. Ons belangrijkste criterium is dat uitgaven ten goede 
moeten komen aan het publieke belang en dat bewoners erin moeten participeren. Daarnaast mag 
elke bewonersvereniging/-stichting een bepaald bedrag aan algemene bestuurskosten opvoeren. De 
doelstellingen van Wijkbelang wijken niet wezenlijk af van andere Helderse bewonersverenigingen. 
Ons beleidskader is vastgelegd in programma ‘Wijkgericht Werken 2012-2015’ en de nota ‘Midden in 
de samenleving’ 
 
Vraag 6. 
Dit punt is niet aan de orde. Bij elke subsidie geldt dat evident ‘foute’ bestedingen moeten leiden tot 
sancties of terugvordering. Tot nog toe hebben wij geen signalen over Stichting Wijkbelang die tot 
sancties zouden moeten leiden. 
 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 6 juni 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
  


