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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

donderdag 17 oktober 2013 

CONCEPT 

De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

 

 Wethouder  J Bouwes 

uitbreiding openbare voorzieningen WSV Jan van Ketel 

 

 

Geachte dames en heren, 

In de vergadering van de commissie Bestuur van 16 oktober jl. heeft u vragen gesteld over  het 

voorstel van de uitbreiding van de openbare voorzieningen WSV Jan van Ketel. 

In deze memo geven wij u antwoord op uw vragen. 

 

 

Vraag 1: Waarom is er geen voorschot aangevraagd bij een positief besluit door de provincie 

Inmiddels  is  er een email naar de provincie gestuurd waarin is aangegeven dat abusievelijk 

verzuimd is de wens voor een bevoorschotting van de subsidie aan te geven in het 

aanvraagformulier van de subsidie van € 120.407,50. De provincie heeft hierop gereageerd en 

voegen onze wens bij de overige stukken van de aanvraag. 

 

Vraag 2: De kern van uw tweede vraag is dat er onduidelijkheid bestaat over de financiële 

paragraaf inclusief de garantstelling 

Allereerst geven wij u inzicht in de opbouw van het project. We vatten hier het financieel 

overzicht samen, zoals dit is opgenomen op pagina 10 van het Plan van Aanpak. 

 

Kosten van het totale project       € 240.815,00 

Af : subsidie provincie -/- € 120.407,50 

Saldo resterende kosten voor 

eigen rekening  

           € 120.407,50 

 

De resterende kosten worden als volgt gedekt : 

 

Financiële middelen Jan van 

Ketel 

    €   40.000,00 

Zelfredzaamheid door Jan 

van Ketel 

    €   20.965,00 

Sponsoring derden      €   13.355,00 

Bijdrage van de gemeente 

Schagen conform 

raadsvoorstel 

    €   26.510,00     €  100.830,00 

       

Saldo ongedekt, hiervoor 

wordt  de gemeente  garantie 

aangevraagd 

     €    19.577,50 
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In het raadsvoorstel  wordt een garantie van afgerond € 25.000 gevraagd. Dit  is niet juist. Een 

garantstelling voor een bedrag van afgerond € 20.000 is voldoende. U treft een aangepast 

raadsvoorstel aan bij deze memo. 

 

De bijdrage van de gemeente van € 26.510 is reeds opgenomen in de begroting van 2014. 

 

Hoe werkt de garantstelling? 

Een garantiestelling houdt in dat indien Jan van Ketel geen andere financiële middelen kan 

vinden dan kunnen zij tot een bedrag van €20.000 ( aangepast)  een beroep doen op de 

gemeente. Aangezien de WED subsidie aanvraag binnen een hele korte termijn moest 

ingeleverd worden had het bestuur van Jan van Ketel te kort tijd om sponsors/kortingen te 

realiseren. Tevens is het in deze economische tijd steeds moeilijker om bedrijven te vinden die 

een bijdrage willen leveren.  Door de garantstelling kon de aanvraag op tijd  ingediend worden. 

Jan van Ketel blijft intensief zoeken naar financiële ondersteuning. Het kan zijn dat ze dus een 

beroep doen op (een deel van) de garantiestelling van €20.000,-- 

Indien dit gebeurt dan wordt dit meegenomen  in de reguliere begroting 2014  door middel van 

de financiële rapportage in 2014. Deze wordt de raad voor goedkeuring voorgelegd. 

 

Indien er geen provinciale  subsidie wordt ontvangen 

Bij een negatief besluit van de provincie  over de subsidieverstrekking  zullen de werkzaamheden 

zich beperken tot een bedrag van € 100.830,00 ( zonder gemeentegarantie). 

 

Totale begrote kosten      € 240. 815,00 

Af: subsidie provincie -/- € 120.407,50 

Af: garantie gemeente -/- €   19.577,50 

Nog beschikbaar      € 100.830,00 

 

Overigens wordt rond week 47 in 2013 het besluit van de provincie verwacht. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

J. Bouwes 

 


