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Raadsvergadering d.d.  : 9 juli 2018 

 

Besluit nummer   : RB18.0064 

 

Onderwerp   : 1ste Turap 2018 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO18.0041 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 29 mei 2018; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op  

18 juni 2018; 

 

besluit: 

 

1.  kennis te nemen van de eerste tussenrapportage 2018; 

2.  het krediet software voor € 225.000 te bestemmen voor servers en storage; 
3.  een krediet te verlenen van € 153.000 voor de verdere uitvoering van het fietspad Duinweg; 
4.  de bijdrage van de provincie van € 63.000 in mindering te brengen van het krediet Duinweg; 

5.  het krediet Spinaker te verhogen met € 260.000; 
6.  het krediet Sportlaan 10 te verhogen met € 265.000; 
7.  het budget park Polderweg te verhogen met € 403.000; 
8.  uit de reserve aankopen SH wet Voorkeursrecht een bedrag van € 403.000 te onttrekken voor park 

 Polderweg; 

9.  een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop Koploper van € 1.053.000; 
10.  een reserve in te stellen voor de kapitaalslasten Koploper en € 1.053.000 hierin te storten vanuit het 
 exploitatiebudget voor het stadspark. 

11.  uit de reserve cofinanciering Casino een bedrag van € 542.000 te onttrekken en beschikbaar te stellen in 
 de exploitatiebegroting; 

12.  de reserve cofinanciering Casino te sluiten; 

13.  de bijdrage € 33.5000 aan de nieuwe gymzaal te onttrekken uit de egalisatiereserve Onderwijs; 

14.  een bedrag van € 146.678,52 te doteren in de egalisatiereserve Onderwijs; 
15.  een reserve huurderving VVH in te stelle en een storting en een (eventuele) onttrekking van € 40.000 te 
 begroten; 

16.  het instellen van een Reserve Fonds Historische Graven; 

17.  het openstellen van de reserve frictiefonds; 

18.  het instellen van de Reserve Beschermd Wonen en deze reserve te voeden met de ontvangen gelden 

 vanuit de regiogemeenten en ons deel te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein; 

19.  de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2018 (BGW 18.0006) vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 9 juli 2018. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


