
gemeente 

DEN HELDER 
Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 4 november 2019 

Besluit nummer : RB19.0101 

Onderwerp : Tweede tussenrapportage 2019 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0103 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 24 september 2019; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
16 oktober 2019; 

besluit: 
1. kennis te nemen van de tweede tussenrapportage 2019; 
2. een bestemmingsreserve in te stellen van € 375.000 voor het afdekken van de kapitaallasten 

Sportlaan 1 O; 
3. het krediet van Renovatie Sportlaan 10 met€ 375.000 te verhogen; 
4. het krediet van Riolering met€ 111.000 te verhogen; 
5. het krediet van Tractie met€ 74.000 te verlagen; 
6. het krediet inzake Telefonie, ad€ 101.274 laten vervallen; 
7. het krediet inzake Software, ad€ 345.140 laten vervallen; 
8. een bestemmingsreserve in te stellen voor Stabilisatiefonds Algemene uitkering en daaraan 

€ 1.200.000 toe te voegen; 
9. het nadelig resultaat van de tweede tussenrapportage ter grootte van € 1.071.000 en de daarbij 

behorende wijziging van de begroting en de reserves vast te stellen. 
*) 10. een budget van€ 60.000 beschikbaar te stellen voor een eerste uitwerking van de navolgende als 

kansrijk te beschouwen ideeën gepresenteerd op de bewoners ideeënmarkt: 
Initiatief Anton Pieck; 

- Jaargetijde zonnewijzer; 
- Duintjes Julianadorp. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 4 november 2019. 

*) Zie amendement nr. 11.1 van de fractie van PvdA, Beter voor Den Helder en Seniorenpartij. 
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Amendement: 

Uitwerking kansrijke ideeën gepresenteerd op bewoners ideeënmarkt 

De raad van Den Helder, in vergadering bijeen d.d. 6 november 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de 
tweede tussenrapportage 2019 (nummer RV019.0103); 

besluit: 

het volgende beslispunt toe te voegen aan het ontwerpbesluit: 
• Een budget van€ 60.000,- beschikbaar te stellen voor een eerste uitwerking van de 

navolgende als kansrijk te beschouwen ideeën gepresenteerd op de bewoners 
ideeën markt: 
o Initiatief Anton Pieck; 
o Jaargetijde zonnewijzer; 
o Duintjes Julianadorp. 

De fracties van 

De PvdA, Beter voor Den Helder, de Seniorenpartij, 

P. Blank G. Assorgia K. van Driesten 

Toelichting: 
Gezien de positieve ervaringen met de inbreng van onze bewoners op de eerste bewoners 
ideeënmarkt jl. september en de opvolgende contacten tussen raadsleden en bewoners 
waarbij de inspirerende ideeën nader toegelicht en besproken zijn, is een eerste set van 
ideeën overgebleven die interessant en kansrijk worden geacht om in een volgende fase 
verder uitgewerkt te worden. 


