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Met deze brief komt het college terug op de vragen zoals gesteld tijdens het Forum Mens en
Samenleving van 8 april jl.
Inleiding
Het project De Verbinding, waarover in de gemeenteraad van Heerhugowaard wordt besloten en
het Deelproject Start Dijk en Waard zijn twee projecten die los van elkaar bestaan. Het is
mogelijk dat er tijdens de uitvoering van de projecten een samenwerking zal zijn, maar dit is geen
voorwaarde en dit is dus ook niet waarover wordt besloten met het raadsvoorstel project Start
Dijk en Waard zoals dat voorligt. Samenwerking zal plaatsvinden waar dit voor de inwoners en of
ondernemers een beter resultaat oplevert.
Vragen Forum 6 april Camping D&W
I.r.t. agendapunt 4: Afdoening ingekomen stukken aan de raad, en agendapunt 5:
Financiën Start Dijk en Waard
-

Waarom zijn de betrokken partijen niet om hun mening gevraagd? (agendapunt 4,
ingekomen stuk ‘Evaluatie Camping Dijk en Waard’)

In de presentatie aan raden en aan de colleges heeft een aantal betrokkenen uit de samenleving
hun ervaringen met de Camping gedeeld. Dit zijn voorbeelden van ervaringen van betrokkenen.
Er is geen ambtelijk inzet gepleegd op het uitvragen van betrokkenen omdat dit niet onderdeel is
van de afspraken die bij de verlening van de basisfinanciering zijn gemaakt. In de afspraken die
voor verlening van de basisfinanciering met Camping Dijk en Waard zijn gemaakt, is besloten om
de Camping Dijk en Waard doorgang te laten vinden met minimale ambtelijk inzet.
-

Wat was de invloed van de coronacrisis op de Camping?

De invloed van de coronacrisis was alomtegenwoordig in de afgelopen zomer. Deze was van
invloed op de camping, zoals deze van invloed was op al onze levens. De Camping Dijk en
Waard is opgestart om te kijken wat er binnen de beperkingen van de regelgeving mogelijk zou
zijn voor de inwoners van de toekomstige gemeente Dijk en Waard.
-

De evaluatie is juridisch gecheckt/akkoord bevonden, wat betekent dat?

De basisfinanciering van 100.000,- is gedekt als stimuleringsbijdrage vanuit het
coronasteunfonds. Voor verlening van subsidie vanuit dit fonds is alleen een afwegingskader aan
de voorkant opgesteld door u als raad. Afspraken over verantwoording voor het
stimuleringsbijdrage zijn geen onderdeel van de voorwaarden die aan het coronasteunfonds zijn
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verbonden waarover u als raad heeft besloten. Daarmee is deze evaluatie ter verantwoording al
meer dan het juridisch vereiste en aanvullend op de afspraken die met de initiatiefnemers
hierover zijn gemaakt. Het activiteitenbudget is gedekt uit een Heerhugowaardse
subsidieregeling ‘participatie en sociale samenhang’ waarvoor wel een schriftelijke evaluatie
juridisch vereist is als verantwoording. De schriftelijke evaluatie waarvan u kennis heeft kunnen
nemen voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Dat dit juridisch gecheckt is
betekent zoveel als dat er ambtelijke specialisten van het subsidiebureau en juridische zaken
hebben geoordeeld dat de schriftelijke evaluatie aan de voorwaarden over verantwoording in de
subsidieregeling voldoet.
-

Wanneer kunnen we resultaten van TussenThuis verwachten?

De oplossingen die in het project TussenThuis zijn bedacht kunnen worden geïmplementeerd
wanneer de gemeente hier ondersteuning voor biedt.
-

Is het college bekend dat er gelden beschikbaar zijn gesteld door sponsoren?

Het is het college bekend dat voor de uitvoering van diverse initiatieven aanvullend fondsen zijn
geworven door de initiatiefnemers.
-

CDA ontvangt graag een financiële verantwoording Camping D&W

Een financiële verantwoording in de vorm van bijvoorbeeld een jaarrekening is geen onderdeel
van de voorwaarden verbonden aan het verleende bedrag voor basisfinanciering. Dit is gedekt
als stimuleringsbijdrage vanuit het coronasteunfonds. Voor verlening van subsidie vanuit dit fonds
is alleen een afwegingskader aan de voorkant vastgesteld door u als raad op 30 juni 2020.
Afspraken over verantwoording voor een stimuleringsbijdrage zijn geen onderdeel van de
voorwaarden die aan het coronasteunfonds zijn verbonden waarover u als raad heeft besloten.
Hoogachtend,
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