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Voor 1 april 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen, met daarbij een
inhoudelijk jaarverslag en een financieel jaarverslag. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een
verklaring van een onafhankelijk accountant. Uit de stukken moet blijken dat het onderhoud aan de
bovengenoemde onderdelen van Willemsoord in 2021 is uitgevoerd.
Het verzoek tot vaststelling kunt u doen via www.denhelder.nl en te kiezen voor 'Subsidies en fondsen'
en daarna voor 'Subsidie verzoek tot vaststelling' en daarna voor 'Subsidie cultuur of sociaal domein
verzoek tot vaststelling indienen'. Indien blijkt dat de subsidie niet volledig is besteed aan de
gesubsidieerde activiteiten wordt de subsidie lager vastgesteld en zal het te veel aan u uitbetaalde
bedrag worden teruggevorderd.

Geoorloofde staatssteun
Deze subsidie betreft staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie. Op grond van artikel 53 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (Pb 2014 L187) (Algemene groepsvrijstellingsverordening, AGVV) is steun voor ‘cultuur en
instandhouding van het erfgoed’ onder de voorwaarden als genoemd in de artikelen 1, 6, 8, 9 en 53 van
AGVV met de interne markt verenigbaar. In dit geval is sprake van steun voor instandhouding van erfgoed en
hebben wij vastgesteld dat de onderhavige subsidie voldoet aan de in de AGVV gestelde eisen. Hiermee is er
sprake van geoorloofde staatssteun.
Hierbij zijn wij er vanuit gegaan dat er geen sprake is van exploitatiewinst die verband houdt met de
investering waarvoor de onderhavige subsidie wordt verleend. Indien na vaststelling van de subsidie blijkt dat
er toch sprake is van een meer dan redelijke exploitatiewinst, dan dient het verschil tussen de
geprognosticeerde exploitatiewinst en de subsidie van € 389.000 op eerste vordering van de gemeente te
worden terugbetaald.
Informatie
Als u vragen heeft over deze beschikking kunt u contact opnemen met
via
@denhelder.nl. Zorg ervoor dat u het zaaknummer bij de hand heeft, zodat wij u vlot van dienst
kunnen zijn. Wilt u per e-mail reageren, vermeld dan in het onderwerp het volledige zaaknummer.
Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
team Omgeving,

teamcoach
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief?
Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocht hebben, dan kunt u ons alt jd voor een verdere toelichting
bellen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze brief.
Bezwaar maken gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief vermelde dag
waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Wethouders van Den Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den
Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);
de dagtekening;
het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het
besluit (deze brief) meesturen);
de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;
uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken belangen
een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen
om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank
hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.

