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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 21 april 2015  

 

Vragen nr. 30 

 

 

 

Vragen van mevrouw  J.M.E. de Groot (SP) over House of Food  

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 21 april 2015 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw 

J.M.E. de Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding 

: 

Naar aanleiding van een WOB- verzoek aan de gemeente Zaanstad en de uitkomsten daarvan 

verscheen op 17 april 2015 in de digitale krant De Orkaan het artikel 'Hoe € 2,1 miljoen 

subsidie verdampte bij House of Food11 . Ook de provincie Noord-Holland subsidieerde House 

of Food via de Stichting Zaanstreek First in Food. Inmiddels werd House of Food op 18 april 

2015 heropend. 

Iedere week organiseert het House of Food inhoudelijke en praktische activiteiten. Variërend 

van seminars en kookcolleges tot foodfilms en de splinternieuwe trend Lowfood. Maar ook: 

workshops en cursussen zoals foodfotografie, buitenlands koken, koken met kennis, de 

gezonde broodtrommel en vakantie-koken voor kinderen. Aldus de website2.  Dit alles voor 

verschillende prijzen per persoon. 

In het verleden hebben ook diverse Zaanse bedrijven het House of Food financieel ondersteund. 

Wij nemen aan dat de financiële bijdragen van de bedrijven bij het technisch faillissement in 

2011 verloren zijn gegaan.  

Het House of Food richt zich, door samenwerking met alle betrokkenen in de Zaanse 

foodsector, op de aanwas van snel inzetbaar en goed opgeleid personeel, op het delen van 

kennis, en op het stimuleren en ondersteunen van innovatie en groei. Aldus de website3. House 

of Food is er dus in grote mate voor de bedrijven. 

 

 

 

                                                
1 http://deorkaan.nl/hoe-e-21-miljoen-subsidie-verdampte-bij-house-of-food 

 
2 http://www.firstinfood.nl/houseoffood/downloads/HouseOfFood%20-%20programma.pdf 

 
3 http://www.firstinfood.nl/index.php?menu=4&id=17&item=138 
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Vragen: 

 

1. Welk bedrag aan subsidie werd door de provincie Noord-Holland in totaal aan House of 

Food toegezegd? Welk bedrag aan subsidie werd door de provincie Noord-Holland in totaal 

aan House of Food uitgegeven? 

 

2. Hoe en in welke mate heeft de provincie Noord-Holland toezicht gehouden op het uitgeven 

van de subsidies door House of Food? Kon de manier van uitgeven van de subsidies de 

goedkeuring van de provincie Noord-Holland wegdragen? 

 

3. Wat was de verantwoordelijkheid van de heer H.M. Meijdam, oud gedeputeerde, als 

bestuurder van 22 augustus 2007 tot 28 oktober 2013 van de Stichting Zaanstreek First in 

Food? 

 

4. Werden de financiële problemen bij House of Food ooit aan de provincie Noord-Holland 

gemeld en vervolgens aan Provinciale Staten? Welke stappen zijn er toen door de provincie 

ondernomen? 

 

5. Heeft de provincie Noord-Holland de reeds verstrekte subsidie voor House of Food bij de 

gemeente Zaanstad teruggevraagd? Heeft de provincie Noord-Holland het verstrekken van 

de nog niet uitbetaalde subsidies stopgezet? Graag een toelichting. 

 

6. Hoe beoordelen Gedeputeerde Staten achteraf de doelmatigheid van de subsidie voor House 

of Food? Wat was daarvan het economisch en maatschappelijk rendement?   

 

7. Nu er een doorstart van House of Food is gemaakt, gaat de provincie Noord-Holland nu 

opnieuw subsidie verstrekken? Zo ja, om welk bedrag gaat het en op welke wijze wordt de 

subsidie uitgekeerd? Zal er controle op de uitgave van de subsidies zijn? 

 

8. Hebben de activiteiten als genoemd in de inleiding in het verleden onvoldoende opbrengst 

gegenereerd? Wat is de opbrengstverwachting na de doorstart? Is de opbrengst voldoende 

om in de toekomst financiële problemen te voorkomen? Wat gaat de provincie Noord-

Holland doen als nieuwe financiële problemen opdoemen?  

 

9. Zijn de Zaanse bedrijven weer bereid om financiële bijdragen te verstrekken aan House of 

Food? Graag een toelichting.   

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 

 

 

      

 


