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Amendement: Budget Referenda

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

Besluit:

aan het ontwerpbesluit 2022-042734 (wijziging programmabegroting 2023: coalitieakkoord), een beslispunt toe te
voegen, dat als volgt luidt:

o Een structureel budget van € 80.000,- in de begroting op te nemen voor het uitvoeren van referenda en het
,,, college van burgemeester en wethouders te verzoeken, medio januari 2023 met een voorstel te komen.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp
Sylvia Hal -o!B.•

."

Toelichting:

Uit de rapportage "de lokale Niet stemmer" bleek dat slechts 10% van onze inwoners vertrouwen heeft in de
politiek. De besluitvorming rondom het stadhuis op Willemsoord werd daarbij als grootste reden aangedragen.
Het vertrouwen van onze inwoners dient weer herwonnen te worden. De lessen uit de verkiezingsuitslag moeten
terug te zien zijn in een veranderde opstelling van raad en college.

Een referendum is het uitgelezen instrument om inwoners inspraak te geven in belangrijke beslissingen. En er zijn
belangrijke beslissingen te nemen in deze bestuursperiode.
De raad heeft weliswaar een referendumverordening vastgesteld maar heeft nog geen (structureel) budget in de
begroting opgenomen voor het uitvoeren van referenda. Met het beschikbaar stellen van een structureel budget
maakt de raad duidelijk dat het instrument nu daadwerkelijk ingezet gaat worden.

Voor het bepalen van de onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen, wordt het college van burgemeester en
wethouders gevraagd de raad te adviseren.

Uit het voorstel tot het vaststellen van de wijziging op de begroting 2023 blijkt dat er sprake is van een positief
exploitatiesaldo in 2023 van circa € 126.000,-. Met dit amendement wordt het begrotingsoverschot verlaagd met
€ 80.000,-.
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