
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de subsidieverlening aan de stichting Molen de Adriaan.

2. De kosten van dit besluit bedragen€ 90.000,- en worden gedekt uit de meeropbrengst van de
panden aan de Scheepmakersdijk en Papentorenvest. Het raadskrediet van€ 90.000,- wordt
aangevraagd bij de Raad door middel van een bijgevoegd raadsbesluit.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover
een advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Subsidiebeschikking Stichting Molen de Adriaan

B & W-vergadering van 27 mei 2008

Bestuurlijke context
Dit collegebesluit bevat de subsidiebeschikking voor de stichting Molen de Adriaan. Het college en de
raad hebben reeds de intentie uitgesproken voor deze subsidie in de nota SO/BD/2007/92. Deze nota is
het formele besluit.

De subsidie van€ 90.000,- wordt verstrekt aan de stichting Molen de Adriaan ter compensatie van de
huur van de Molen voor vijf jaar. Het college vind de activiteiten van de stichting Molen de Adriaan van
groot belang voor de stad. Samen met de stichting Molen Zuid Kennemerland zorgen zij ervoor dat de
molen draait en open is voor publiek.

Financien: In de nota SO/BD/2007/92 is de raad reeds akkoor gegaan met het beschikbaar stellen van
het krediet voor de subsidie. Het krediet wordt gedekt uit de meeropbrengst van de verkoop van de
panden aan de Scheepmakersdijk en Papentorenvest. In de nota Afronding uitvoering Scheepmakersdijk
is een totaaloverzicht gemaakt van de financien van het project waar deze subsidie deel van uitmaakt.

Raadsparagraaf: Het verstrekken van krediet is een bevoegdheid van de raad.



Onderwerp: Subsidiebeschikking Stichting Molen de Adriaan

1 Inhoud van het voorstel
In dit voorstel wordt de raad formeel gevraagd een bedrag van€ 90.000,-

beschikbaar te stellen voor de subsidie aan de stichting Molen de Adriaan. In
een eerder besluit heeft de raad deze subisidie aan de stichting reeds toegezegd
(SO/BD/2007/92).

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Onderdeel van het project “Uitvoering kop Scheepmakersdijk” is de 

subsidieverlening van€ 90.000,- aan de stichting Molen de Adriaan. De
subsidie is bedoeld ter komensatie van de huur die de Molen de Adriaan
vanaf 1 juanuari 2008 aan de gemeente moet betalen. De subsidie is
voldoende om de huurkosten voor de komen de 5 jaar te compenseren.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Resultaat: Openstelling van de Molen de Adriaan voor publiek (voor in

ieder geval de komense vijf jaar).

4 Financiële paragraaf
De kosten voor de subsidie bedragen€ 90.000,- en worden gedekt uit de

meeropbrengst van de verkoop van de panden aan de Scheepmakersdijk en
de Papentorenvest.

5 Participatie / communicatie
De subsidie en de voorwaarden zijn in overleg met de stichting opgesteld.

6 Planning
Geen plannig

Wij stellen de raad voor:

1. De stichting Molen de Adriaan subsidie te geven van€ 90.000,-
2. De kosten voor dit besluit te dekken uit de meeropbrengst van de verkoop van

de panden van de Papentorenvest en Scheepmakersdijk.
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De stichting Molen de Adriaan subsidie te geven van€ 90.000,-

2. De kosten voor dit besluit te dekken uit de meeropbrengst van de verkoop van de
panden van de Papentorenvest en Scheepmakersdijk.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


