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Positieve resultaten Jaarrekening 2011 
De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van € 143.000. Dit is € 4,1 miljoen positiever dan 
het bij de Tussenrapportage 2011 verwachte tekort van € 3,9 miljoen. Wethouder Financiën 
Suzanne den Duik verklaart dit als volgt: 'In 2011 aangegane verplichtingen worden pas 
gerealiseerd in 2012. Denk aan de aanleg van de rotonde Zandkreekweg en de ontsluiting van de 
Tesohaven. Ook boeken we incidentele voor- en nadelen in. Zo treffen we een voorziening voor 
tegenvallende grondexploitaties maar vallen de kosten voor de bedrijfsvoering weer lager uit. 
Inmiddels weten we ook dat de noodzaak voor bezuinigingen het afgelopen jaar nijpender is 
geworden. Daar bereiden we ons op voor met de Kadernota 2013. Daarin worden de extra 
rijksbezuinigingen meegenomen.' 

De jaarrekening brengt in beeld wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd met het via de 
programmabegroting beschikbaar gestelde geld. Ondanks de economisch barre tijden, zijn er veel 
resultaten geboekt waar de stad mee vooruit kan. Een greep daaruit: 

Veilige stad 
Minder geweldsdelicten en alcoholmisbruik onder vooral jongeren terugdringen. Dat zijn speerpunten voor 
burgemeester Koen Schuiling waar hij onverminderd op heeft ingezet. Daarvoor is samengewerkt met de 
Koninklijke horeca, de politie en het Openbaar Ministerie. Zo zijn de sluitingstijden aangepast en de 
naleving van wettelijke regels is strenger. Den Helder scoort ook als beste in de regio in het mystery-guest 
onderzoek, waarbij minderjarigen proberen alcohol te kopen. De horeca en slijterijen hielden zich het beste 
aan de regels. Op handhaving hiervan is fiks ingezet. Brandveiligheid heeft ook een hoge prioriteit en het 
niet naleven hiervan heeft tot sluiting van diverse panden geleid. De openingstijden van de coffeeshops 
zijn vervroegd en dit leidt tot minder overlast in de Koningstraat. Diverse hennepplantages zijn opgerold. 

Verfraaide stad 
De koningin kwam naar Den Helder om de opening te verrichten voor het Duinpark inclusief de Zeester en 
de heringerichte Marsdiepstraat. Wethouder Pia Bruin: 'De herinrichting van Nieuw Den Helder vergroot de 
aantrekkelijkheid én de sociale veiligheid van dit gebied.' 
Om verpaupering tegen te gaan, werd in de Spoorstraat een aantal panden gesloopt en het pleintje bij de 
Vomar aan de Koningdwarsstraat opnieuw bestraat en van bloembakken voorzien. Ook de voormalige 
coffeeshop 'Amigo' in Nieuw Den Helder werd gesloopt en de locatie groen ingericht.Tot slot gingen de 
planvoorbereidingen voor het verfraaien van het stadshart verder: een vernieuwd stationsgebied met 
stadhuis en park tot aan de dijk, verhuizing van de schouwburg naar Willemsoord en ontwikkeling van de 
Kop Spoorstraat en Beatrixstraat gaan de resultaten worden. 

Stad om in te werken 
Wethouder Kees Visser: 'In 2011 hebben we ook weer stevig ingezet op de ontwikkeling van de haven. 
We willen bedrijven ruimte bieden. Dat behoudt banen, creëert nieuwe werkgelegenheid en helpt de stad 
economisch vooruit. Daarom werkten we met Defensie toe naar afspraken over civiel medegebruik van 
defensieterreinen. Ook onze brede lobby om de luchthaven in Den Helder open te houden, was een groot 
succes. Als college willen we eveneens het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering 
verminderen en hen aan werk helpen. We hebben gekozen voor trajecten die écht gericht zijn op 
uitstroming naar werk. Hierdoor hebben we de verwachte groei van het aantal cliënten stevig weten te 
beperken.' 

Bereikbare stad 
Wethouder Suzanne den Duik: 'Het leek soms wel of de hele stad open lag, maar langzaam maar zeker 
verbetert de bereikbaarheid aanzienlijk. De mooie reconstructie van de Middenweg, de N250, de aanleg 
van een zebrapad naar Willemsoord en aanpassing van de Bevesierweg zijn daar voorbeelden van. 
Tevens zijn én worden verkeersonveilige knelpunten aangepakt. Zo hebben we in 2011 subsidie verkregen 
om dit jaar vrij liggende fietspaden aan te leggen langs Zuiderhaaks. Daardoor kunnen scholieren veilig 
naar school fietsen. Fijn is ook dat bushaltes zijn aangepast en toegankelijk gemaakt voor minder validen.' 



Zorgzame stad 
Sporten kreeg veel aandacht. Wethouder Wiltrude Turnhout: 'De wielerbaan van DOK is gerenoveerd, er 
zijn bij JVC twee kunstgrasvelden aangelegd, twee voetbalvelden zijn gerenoveerd op sportpark De 
Streepjesberg en HCSC kreeg ook nieuwe kunstgras velden. Voor de bouw van het nieuwe zwembad 
konden we de aanbesteding starten.' 
Op jeugdgebied werden jongerenplatforms geïnstalleerd in het kader van jongerenparticipatie. Voor vragen 
over opvoeden en opgroeien kunnen mensen nu terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in 't 
Wijkcentrum. Tot slot zette de wethouder tientallen vrijwilligers - 'het sociale cement van onze 
samenleving' - in het zonnetje. 'Zeker nu de Rijksoverheid taken afstoot en meer verantwoordelijkheid 
neerlegt bij ons én bij de burgers, worden vrijwilligers steeds belangrijker voor ons allemaal. We koesteren 
onze vrijwilligers.' 

Behandeling in raad 
De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en wordt op 25 juni behandeld in de 
raadsvergadering. Deze is te downloaden op www.denhelder.nl en geeft een volledig overzicht van de 
(financiële) resultaten. 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regina van de Berg -
Team Communicatie - T 0223 67 81 95. 
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