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aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement begrotingswijziging 2023.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:

het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-
041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,
kenmerk 2022-042734;

besluit:

het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 2023:
coalitieakkoord) als volgt te wijzigen:

beslispunt 11, incidenteel € 27.000,- en structureel€ 53.000,- voor de entree een
openbare ruimte op Willemsoord, te schrappen;

II beslispunt 13, incidenteel € 50.000,- voor het ambassadeurschap, te schrappen;

Ill beslispunt 19, structureel € 7.000,- voor het project Brugwachtershuisje, te schrappen;

IV beslispunt 24, investeringskrediet van €1,9 mln. voor de openbare ruimte op
Willemsoord, te schrappen;

V beslispunt 26, een aanvullend investeringskrediet van € 135.000,- voor het
Brugwachtershuisje, te schrappen.

Namens de fracties

'oeiclting.
Den Helder heeft ook een aantal flinke uitdagingen. Er zijn veel Heldenaren die te maken
hebben met kansenongelijkheid, werkloosheid en armoede. Het huren of kopen van een huis
is ook in Den Helder voor steeds meer mensen moeilijk haalbaar. Daar komt bij dat we ons
in een heftige periode bevinden. Na de coronapandemie kregen we te maken met de
grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog.

Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp
S. Hamerslag
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De gevolgen daarvan merken wij allemaal. De inflatie is ongekend hoog en de
energierekening wordt steeds lastiger te betalen. Juist in zo'n periode is het belangrijk dat de
gemeente en inwoners samen de uitdagingen aangaan. (Coalitieakkoord 2022 - 2026)

Verder is Fractie Pastoor van mening dat deze beslispunten te weinig zijn onderbouwd om
dit op te nemen in de begroting van 2023. Hier is niet per onderwerp in gehele of gerichte
commissie of raad over gesproken, tevens geen startnotitie van geweest. (sterker nog,
sommige zijn pas geagendeerd in 2023) Daarbij is door meerdere fracties naar voren
gebracht dat de raad wordt gevraagd o.a. investeringskredieten beschikbaar te stellen
zonder nadere onderbouwing of toelichting op de besteding van onder andere kredieten.

Tevens is een 'reservering' of 'startbudget' niet wenselijk. Ook met een apart voorstel voor
autorisatie, zet de gemeenteraad budget weg voor: voorstellen die onzeker zijn, nog niet
afgerond, in bespreek fase zijn, gekenmerkt worden door verwacht perspectief, of heel
summier onderbouwd. M.a.w. de raad geeft al een fiat voor budget, zonder onderliggend
voorstel of toelichting.

Wenselijker is, in onzekere tijden dit budget niet uit te geven/reserveren, totdat er een
definitief voorstel naar de gemeenteraad komt, met een budget vraag, waar de raad over kan
beslissen bij definitief oordeel en gewogen onderbouwing. De titel van het akkoord
samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen is niet voor niets gekozen.
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