
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: donderdag 23 juni 2022 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer R.N. Bruin

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2021
Samenvatting:
Elk jaar biedt het college van burgemeester en wethouders de programmarekening aan 
aan de gemeenteraad. De programmarekening is de verantwoording van het college van 
burgemeester en wethouders over het gevoerde beheer, over de beoogde 
maatschappelijke resultaten en over het gevoerde beleid. De auditcommissie adviseert de 
raad over de financiële aspecten van het voorstel en de commissie Bestuur en Middelen 
adviseert de raad over de beleidsmatige aspecten.  

5 Voorstel tot aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2021
Samenvatting:
De programmarekening 2021 laat een voordelig saldo zien van € 8.261.000. Dit saldo 
wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Op 20 december 2021 heeft de 
gemeenteraad al besloten dat voor een bedrag van € 2.190.000 budgetten uit 2021 
doorgeschoven worden naar 2022. In de Decembercirculaire 2021 zijn door het Rijk 
budgetten toegekend die eveneens doorgeschoven moeten worden naar 2022. Dit 
raadsvoorstel betreft deze aanvullende resultaatbestemming voor een bedrag van € 
2.236.326 en de bijstelling van het op 20 januari 2021 genomen besluit waarin een aantal 
geschatte bedragen en/of zogenoemde P.M.-posten is opgenomen. Dit betroffen ramingen 
van het over te hevelen bedrag en deze bedragen zijn bij het opstellen van de 
programmarekening definitief berekend. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren.

6 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot meerjarige 
budgetovereenkomst met Stichting Strandexploitatie Noordkop
Samenvatting:
De Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) voert het beheer over het strand en de 
strandopgangen in Den Helder. Daarmee dragen zij bij aan een goed bereikbaar, schoon 
en veilig strand en voorzieningen. Het “Helders Akkoord 2018-2022” beschrijft dat dit van 
belang is voor de gemeente. Ook sluit het aan op het Beleidskader Toerisme “Den Helder 
Bruist”. Schone, veilige en toegankelijke stranden zijn van groot belang voor het toerisme. 
Op 31 december 2021 eindigde de Budget Contract Financiering tussen gemeente en 
SSN. Voor het jaar 2022 is een subsidie toegekend aan SSN. Eind 2021 besloot het 
college de nieuwe meerjarige subsidieafspraken voor 2023 tot en met 2025 uit te werken 
en deze voor het zomerreces 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden. De commissie 
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dient de raad over het voorstel te adviseren.
OVERIG

7 Sluiting


