
Besluit
Vergadering d.d. : 2 november 2022

Besluit nummer : 2022-041030

Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, 
investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 6 
september 2022,

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie Bestuur 
en Middelen op 13 oktober 2022.

besluit:

1. de Programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-
2026, 
met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de toeristenbelasting wordt verhoogd met 
€ 69.000,- (A9.1);
en met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de forensenbelasting wordt verhoogd 
met € 70.000,- (A9.2);
en met dien verstande dat:

•    de precariobelasting met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft;
•    de geraamde opbrengst precariobelasting ad € 44.000,- wordt geschrapt;
•    het college van burgemeester en wethouders de voor de afschaffing van de 

precariobelasting noodzakelijke uitvoeringshandelingen verricht (A9.3);
en met inachtneming van het volgende:
I.  Op pagina 34 het doel 2.4: “De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer 
in op hun (zorg)behoefte” aan te passen in: “Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen en 
zelfstandig blijven wonen én, indien nodig, ondersteunen wij de mensen hierin met een 
(zorg)behoefte op maat op een efficiënte en doelmatige wijze“
II. Op pagina 34 de volgende kop toe te voegen aan het begin van de tabel onder doel 2.4: Hoe 
gaan we dat meten. En hierbij de volgende indicatoren toe te voegen:
 2023 2024 2025 2026
Kwaliteit en ondersteuning is goed =↗ =↗ =↗ =↗
Er is samen naar oplossingen gezocht =↗ =↗ =↗ =↗
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag =↗ =↗ =↗ =↗
Met de ondersteuning kan ik beter dingen doen die ik wil 
doen

=↗ =↗ =↗ =↗

Ik werd snel geholpen ▲ ▲ ▲ ▲
Bron: WMO-cliëntervaringsonderzoek gemeente Den Helder
 2022 2023 2024 2025 2026
Doorlooptijd 
WMO in dagen

Nulmeting 56 ▼ ▼ ▼

Percentage 
beschikking 
binnen wettelijke 

Nulmeting 95 96 97 100
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termijn
Bron: Gemeente Den Helder administratie WMO
III.  De activiteit 2.4.6 voor 2023 op te nemen: “Inzet op het voorkomen achterstanden bij de 
WMO. (A9.10)
2. het meerjareninvesteringsplan 2023-2026, zoals opgenomen in bijlage 1 van de begroting, vast te 
stellen;
3. een krediet van € 5.978.000, dat deel uitmaakt van het meerjareninvesteringsplan 2023-2026, voor 
de noodzakelijke (vervangings)investeringen in 2023 beschikbaar te stellen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2022 

voorzitter
J.A. de Boer MSc.

griffier
mr. drs. M. Huisman


