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Amendement budget voor de Port of Den Helder.

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

gelezen:
o het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
o het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,

kenmerk 2022-042734;

besluit:
beslispunt 12 van het ontwerpbesluit, kenmerk 2022-042734, behorende bij het voorstel tot het vaststellen van
de begrotingswijziging 2023: coalitieakkoord Den Helder, dat als volgt luidt:

12. Een structureel bedrag van € 1.500.000,- beschikbaar te stellen voor de opvolging van het
Panteiarapport."

te schrappen.

Toelichting.Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel aangekondigd over een Service Level
Agreement (SLA) ten behoeve van de Port of Den Helder. Een voorstel waarmee een investeringsbedrag
van € 32 mln. gemoeid is en een structurele jaarlast van afgerond € 1, 7 mln.
Het college heeft voorgesteld dit voorstel op 7 november 2022 te agenderen voor de commissie Bestuur en
Middelen en daarna ter besluitvorming door te geleiden naar de raadsvergadering van 21 november 2022.

Gelet op het feit dat de politieke discussie over de (bestanddelen van de) SLA en de financiële
consequenties daarvan nog gevoerd moeten worden, is het te voorbarig om op voorhand in de
programmabegroting 2023 een structureel budget van€ 1,5 mln. op te nemen. Besluitvorming over het
benodigde budget dient plaats te vinden bij de besluitvorming over de SLA.

Voorts dient de raad over alle benodigde informatie te beschikken die nodig is om een goede
belangenafweging mogelijk te maken. Daarvan is op dit moment naar onze mening nog geen sprake omdat
specificaties en onderbouwingen ontbreken in de aangekondigde stukken.
Het college heeft er ook niet voor gekozen de raad mee te nemen bij de totstandkoming en de opbouw van
de SLA. De concept SLA had bijvoorbeeld een prima onderwerp kunnen zijn voor een afzonderlijke
bijeenkomst met de raad, de aandeelhouders, de directie en de Raad van Commissarissen van de N.V. Port
of Den Helder ter voorbereiding op het politieke besluitvormingsproces (ter uitvoering van beslispunt 3,
raadsbesluit 7 maart 2022, kenmerk 2022-004986).
Vanuit het oogpunt van de kaderstellende functie (budgetrecht) en de controlerende functie van de raad is
het van belang de raad goed te faciliteren.
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