
Besluit
Vergadering d.d. : 4 juli 2022

Besluit nummer : 2022-020812

Onderwerp : Voorstel tot aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2021

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 31 
mei 2022,

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie Bestuur 
en Middelen op 23 juni 2022.

besluit:

1. het restant van de middelen voor de European Maritime Day (EMD) alsnog in te zetten ten behoeve 
van evenementen die in het verlengde van het EMD liggen. Het betreft een bedrag van inkomsten 
(eigen budget en bijdragen van derden) en uitgaven ad € 20.818,-;
2. de helft van het in 2021 voor twee jaar beschikbaar gestelde bedrag voor de zogenoemde Leader 
(totaal € 55.000,-) beschikbaar te stellen in 2022;
3. het resterende budget uit 2021 voor de nieuwbouw voor wildopvang ad € 103.000,- beschikbaar 
stellen voor de aansturing van het project en overige aanloopkosten bij de Helderse Vallei;
4. de aan het eind van 2021 beschikbaar doelsubsidie voor een extra impuls in het kader van 
sportstimulering, groot € 67.719,-, beschikbaar te stellen voor 2022;
5. het restantbedrag van € 36.600,- dat bestemd is voor de opdracht aan de fondsenwerver 
cultuurbeleid tot ondersteuning van instellingen in het aantrekken van extra financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor 2022. De opdracht is halverwege 2021 gegeven en loopt derhalve door in 
2022;
6. het bedrag van € 787.000,- dat in vanuit het gemeentefonds ontvangen is ten behoeve van de 
ondersteuning van de culturele sector toe te voegen aan de reserve Helders Steunfonds;
7. het beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000,- voor de subsidie voor de molen bij het project 
Molenwerf in de nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Subsidieregeling realisatie molen Visbuurt' te 
storten (zie beslispunt 22);
8. het nog niet bestede deel van de Rijksbijdrage voor het opstellen van een 'Warmtevisie', zijnde € 
48.000,-, beschikbaar maken in 2022;
9. het nog niet bestede budget dat bestemd is voor maatschappelijke initiatieven binnen het 
programma Energieneutraal beschikbaar te maken in 2022. Het betreft hier het bedrag van € 
178.000,-;
10. het resterende budget voor de invoering van de Omgevingswet, € 164.388,-, beschikbaar te 
stellen voor 2022;
11. de Rijksbijdrage voor ventilatiemaatregelen in schoolgebouw De Vloedlijn (€ 150.000,-) in 2022 
beschikbaar te stellen omdat de uitvoering van de werkzaamheden in 2022 plaatsvindt;
12. het resterende budget voor de externe expertise ter ondersteuning bij de technische problemen in 
het zwembad (€ 88.890,-) beschikbaar te stellen in 2022 omdat pas in de loop van 2021 een geschikte 
kandidaat aangetrokken kon worden; 
13. het niet bestede deel van het incidenteel beschikbaar gestelde budget voor de verkiezingen (€ 
23.600,-) beschikbaar te stellen voor de verkiezingen in 2022;
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14. het niet bestede deel van het incidenteel beschikbaar gestelde budget voor de ideeënmarkt (€ 
60.000,-) beschikbaar te stellen voor nieuwe raadsperiode;
15. het restant van het budget voor het onderhoud van de watergangen  (€ 141.000,-) te storten in de 
reserve Watergangen;
16. het beschikbaar gestelde budget voor het onafhankelijke onderzoek naar de onteigening en 
doorverkoop van Joodse panden in de Tweede Wereldoorlog (€ 30.000,-) beschikbaar stellen in 
2022; 
17. de raming voor de Brede aanpak dak- en thuislozen bij het besluit voor de budgetoverheveling 
(2021-051297) te verlagen met € 102.620,- tot een bedrag van € 257.380,-; 
18. de raming voor Wijkgericht werken bij het besluit voor de budgetoverheveling (2021-051297) te 
verhogen met € 41.190,- tot een bedrag van € 571.191,-;
19. de raming voor het Transformatiefonds Jeugd bij het besluit voor de budgetoverheveling (2021-
051297) te verhogen met € 261.184,- tot een totaal van € 561.184,-;
20. de raming voor Rpanh aanpak jeugdwerkloosheid bij het besluit voor de budgetoverheveling 
(2021-051297) te verhogen met € 60.057,- tot het totaal van € 240.057,-;
21. de raming voor het NPO onderwijsprogramma bij het besluit voor de budgetoverheveling (2021-
051297) te schappen omdat dit een SiSa-regeling betreft die niet via de resultaatbestemming geboekt 
wordt. Het betreft hier een bedrag van € 150.000,-;
22. a. het instellen van een bestemmingsreserve ‘Subsidiëring realisatie molen Visbuurt’;
b. de doelstelling van deze bestemmingsreserve is voor € 200.000,- bij te dragen aan de realisatie van 
een molen zoals bepaald is in de Grondexploitatie Molenwerf;
c. de besteding van de bestemmingsreserve conform de doelstelling kan zonder nadere 
besluitvorming plaatsvinden;
d. wanneer de besteding op enig moment heeft plaats gevonden wordt de bestemmingsreserve 
zonder nadere besluitvorming opgeheven; 
23. de bestemmingsreserve Watergangen in te stellen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2022 

voorzitter
J.A. de Boer MSc.

griffier
mr. drs. M. Huisman


