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Zaaknummer : 873832  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Investeringssubsidie Nautische Jongeren Vereniging de Haven (NJV De Haven) 
 
SAMENVATTING 
Voor 2021 een investeringssubsidie te verlenen aan de beheersstichting 
Zeeverkenners Sint Jozef (NJV De Haven) van € 25.000 ten behoeve van het 
vervangen van de beschoeiing bij de jongerenzeilvereniging NJV De Haven aan de  
Nijverheidsweg 43 te Heemstede. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Algemene Subsidieverordening Heemstede 
 
BESLUIT B&W 
1. De beheersstichting Zeeverkenners Sint Jozef (NJV De Haven) in 2021 een 

investeringssubsidie van maximaal € 25.000 te verlenen voor de vervanging 
van de beschoeiing bij de jongerenzeilvereniging NJV De Haven aan de 
Nijverheidsweg 43 te Heemstede. 

2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
De beheersstichting Zeeverkenners Sint Jozef (NJV De Haven) heeft een 
investeringssubsidie aangevraagd voor het vervangen van de beschoeiing bij de 
jongerenzeilvereniging NJV De Haven aan de Nijverheidsweg 43 te Heemstede. 
De huidige beschoeiing is meer dan 30 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. 
Voor sport en scouting instellingen is het mogelijk een incidentele subsidie aan te 
vragen voor de aanpassing aan hun terrein. Het vervangen van deze beschoeiing 
valt daaronder. 
 
MOTIVERING 
NJV De Haven 
NJV De Haven is een vereniging die voornamelijk zeilactiviteiten organiseert voor 
jongeren, waarbij samenwerken, contact onderhouden, hulp vragen en voor 
zichzelf opkomen van de jeugd centraal staat. De zeilactiviteiten van deze 
vereniging vormen een middel om de jeugdleden weerbaarder te maken in de 
samenleving. NJV de Haven biedt een veilige omgeving voor deze jeugd. Bij het 
zeilen wordt bovendien gebruik gemaakt van een historische vloot die met 
ambachtelijk werk door de jeugd zelf onderhouden wordt.  
 
Staat van de beschoeiing  
Het houtwerk van de huidige beschoeiing en steigers rondom de waterlijn bij de 
Nijverheidsweg 43 te Heemstede zijn weggerot, gebroken en/of volledig 
weggeslagen. Op sommige plekken is de beschoeiing door de zwakte van de 
overgebleven constructie zelfs weggezakt. Door het wegrottende en weggeslagen 
hout ontstaan er inmiddels ook gevaarlijke situaties.  
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Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat de gemeente zelf geen eigenaar 
is van deze beschoeiing en dat vervanging en/of onderhoud van deze beschoeiing 
primair een zaak is van de eigenaar.  
 
Crowdfunding door NJV De Haven 
Om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen is NJV De Haven een 
‘crwodfunding’ initiatief gestart. Inmiddels is hiermee ruim € 80.000 opgehaald. Met 
het verlenen van een investeringssubsidie van € 25.000 door de gemeente 
Heemstede komt de uitvoering van fase 1 van het project door NJV De Haven 
steeds dichterbij. Bovendien is de verwachting van NJV De Haven dat meer 
partijen het ‘crowdfunding’ initiatief zullen steunen als de gemeente het project ook 
subsidieert en zich daarmee achter het project schaart.   
 
Verlenen investeringssubsidie 
Voor sport en scouting instellingen is het mogelijk een incidentele subsidie aan te 
vragen voor de aanpassing aan hun terrein. Het vervangen van deze beschoeiing 
valt hieronder. Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie dient 
een instelling aan diverse voorwaarden te voldoen. Te denken valt onder ander 
aan het aantal actieve leden en het aantal leden woonachtig in Heemstede. NJV 
De Haven voldoet aan een aantal van deze voorwaarden niet.  
 
Het college heeft, mede gehoord hebbende de commissie Samenleving van 8 juni 
2021, onder verwijzing naar de hardheidsclausule in de Algemene 
Subsidieverordening Heemstede, desondanks besloten aan de beheersstichting 
Zeeverkenners Sint Jozef (NJV De Haven) een subsidie van € 25.000 te verlenen 
ten behoeve van het vervangen van de beschoeiing bij de jongerenzeilvereniging 
NJV De Haven aan de Nijverheidsweg 43 te Heemstede in verband met de 
maatschappelijk meerwaarde van de activiteiten van NJV De Haven en de slechte 
staat van de beschoeiing, welke de voortgang van deze activiteiten bedreigen.  
 
FINANCIËN 
Het vervangen van de beschoeiing bij de jongerenzeilvereniging NJV De Haven 
aan de Nijverheidsweg 43 te Heemstede zal naar verwachting in totaal € 200.000 
kosten en uitgevoerd worden in twee fases.  
 
De investeringssubsidie in 2021 van € 25.000 te dekken uit het programma 5 
onderdeel subsidies Sport/Cultuur.  
 
PLANNING/UITVOERING 
20-7-2021: Besluit college van B&W. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Het bestuur van de beheersstichting Zeeverkenners Sint Jozef (NJV De Haven) 
wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het genomen besluit.  
 
In deze beschikking zullen expliciet als voorwaarden worden opgenomen: 1) het 
verenigingsgebouw open te stellen voor maatschappelijke initiatieven, 2) ten 
minste twee keer per jaar een open dag te organiseren voor Heemsteedse 
inwoners, waaronder mensen met een beperking en 3) aantoonbaar te maken op 
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welke manier NJV De Haven op termijn het ledental woonachtig in Heemstede 
gaat verhogen.  
 
In de beschikking zal tevens worden vermeld dat indien NJV De Haven dat wenst 
en indien aan de voorwaarden wordt voldaan bij het organiseren van 
maatschappelijk initiatieven gebruik kan worden gemaakt van het 
ideeën/initiatievenbudget van de gemeente.  
 
BIJLAGEN 
1. Beschikking verlening investeringssubsidie NJV De Haven. 



 

 

Het bestuur van de beheersstichting  
Zeeverkenners Sint Jozef (NJV De Haven) 
Nijverheidsweg 43 
2102 LK Heemstede 
 
 
 
Verzenddatum :  
Bijlage : - 
Uw kenmerk/datum : - 
Ons kenmerk : 873832 
Betreft : Verlening investeringssubsidie NJV De Haven 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij delen wij u mede dat wij besloten hebben aan u een investeringssubsidie ad 
maximaal € 25.000 te verlenen ten behoeve van het vervangen van de 
beschoeiing bij de jongerenzeilvereniging NJV De Haven aan de  
Nijverheidsweg 43 te Heemstede. 
 
Juridisch kader 
De genoemde subsidie is gebaseerd op het gestelde in de Algemene 
Subsidieverordening Heemstede. 
 
Voorwaarden 
Wij vragen van instellingen die door ons gesubsidieerd worden maatschappelijke 
tegenprestaties.  
 
1) het verenigingsgebouw open te stellen voor maatschappelijke initiatieven, 2) ten 
minste twee keer per jaar een open dag te organiseren voor Heemsteedse 
inwoners, waaronder mensen met een beperking en 3) aantoonbaar te maken op 
welke manier de vereniging NJV De Haven op termijn het ledental woonachtig in 
Heemstede gaat verhogen.  
 
T.a.v. de onderdelen 1) en 2) geven wij u mee dat indien u dat wenst en indien aan 
de voorwaarden wordt voldaan u gebruik kunt maken van het 
ideeën/initiatievenbudget van de gemeente.  
 
Voorschot 
De totale voorlopige subsidie ad € 25.000 zullen wij zo spoedig 
mogelijk als voorschot aan u overmaken door middel van storting op 
bankrekeningnummer NL70 RABO 0155 2509 81 o.v.v. ‘beschoeiing NJV De 
Haven’.  
 
Vaststelling subsidie 
De definitieve vaststelling van de investeringssubsidie vindt plaatst na ontvangst 
van:  
 



 

 

• een door het bestuur gewaarmerkt verslag van de verrichte activiteiten; 
• een door het bestuur gewaarmerkte rekening van baten en lasten en een 

balans alsmede een toelichting daarop, voorzien van een verslag van een 
kascontrolecommissie. De rekening moet op dezelfde wijze zijn ingericht 
als de bij het verzoek om de investeringssubsidie overgelegde begroting. 

 
De inzending hiervan dient te geschieden vóór 1 juni 2022. 
 
Wij merken hierbij op dat het totaal verstrekte subsidiebedrag aan uw stichting niet 
hoger kan zijn dan de werkelijke kosten van de gesubsidieerde activiteit. 
 
Contact 
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer B. Lanser 
via telefoonnummer 023-54 85 658. U kunt ook een e-mail sturen naar 
B.Lanser@heemstede.nl met vermelding van 873832. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
mw. H.W. de Vos mw. mr. A.C. Nienhuis 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaarschrift zet 
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:  

• uw naam en adres; 
• de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft; 
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een 

kopie mee van het besluit); 
• de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit; 
• uw handtekening. 

U stuurt uw bezwaarschrift op tijd op 
U kunt schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift sturen. 

• Per post  College van burgemeester en wethouders 
Postbus 352  
2100 AJ Heemstede  

• Digitaal  via een webformulier op onze website 
www.heemstede.nl/bezwaar  

Dit besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben beslist 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige voorziening vragen 
bij de rechtbank Noord-Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 

mailto:B.Lanser@heemstede.nl
http://www.heemstede.nl/bezwaar


 

 

ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige 
voorziening vragen:  

• Per post Rechtbank Noord-Holland 
Sectie Bestuursrecht 
Postbus 1621 
2003 BR HAARLEM 

• Digitaal  http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. 

Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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