gemeente

Den Helder
Geamendeerd raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 6 november 2014

Besluit nummer

: RB14.0126

Onderwerp

: aanvulling op programmabegroting 2015-2018; op weg naar een sluitende
meerjarenbegroting

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV014.0139 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 9 september 2014;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 29 oktober
2014;
besluit:
In aansluiting op de programmabegroting 2015-2018:
1) € 1.014.000 aan structurele ruimte op te nemen in de meerjarenbegroting 2015-2018;
2) structurele ruimte vragende maatregelen op te nemen van € 939.000 in 2015 oplopend naar
€ 959.000 in 2016-2018, bestaande uit:
a) Paspoorten en rijbewijzen en gemeentebelastingen € 35.000;
b) Formatie college € 55.000;
c) Herverdeeleffect regionalisering brandweer € pm;
d) Openbare verlichting € 46.000;
e) Bezuiniging schone straat vervalt € 200.000;
f) Huur- en erfpachtinkomsten € 100.000;
g) Zwembad Heersdiep € 200.000;
h) Combinatiefuncties sport € 220.000;
i) Kunstgrasvelden sportaccomodaties 2015 € 20.000, vanaf 2016 € 40.000;
j) Pachtinkomsten en energiekosten kermis € 50.000;
k) Bijdrage exploitatiekosten MFC nieuw Den Helder € 13.000;
I) Bijstelling budgetten binnen de beschikbare middelen van het programma sociaal domein;
m) Bijstelling budgetten afvalinzameling, riolering, reïntegratie en volwasseneducatie binnen de daarvoor
beschikbare middelen;
**) n) Wegwerken wachtlijsten maatschappelijk werk binnen het budget sociaal domein en over vier
maanden rapportage van het college aan de raad welke oplossing is gevonden.
3) structurele nieuwe bezuinigingen op te nemen van € 325.000 in 2015 oplopend naar
€ 1.000.000 in 2018, bestaande uit;
a) Nullijn op te verstrekken subsidies in 2015 € 225.000;
b) Taakstellende bezuiniging op te verstrekken subsidies in 2016-2018 van € 225.000 in 2016 oplopend
naar €675.000 in 2018;
c) Bezuiniging van € 100.000 op uitvoeringskosten sociale recherche en bewindvoeringskosten.
4) een algemene taakstelling op te nemen van € 816.000 in 2016 oplopend naar
€ 922.000 in 2016, die bij de behandeling van de kadernota in 2015 is voorzien van concrete
bezuinigingsmaatregelen;
5) incidentele ruimte vragende maatregelen op te nemen van € 2.985.000, bestaande uit:
a) Organiseren van verkiezingen € 70.000;
b) Burgerbegroting 2016 € 25.000;
c) Zachte landing taakstelling te verstrekken subsidies € 175.000;
d) Transitiekosten regionalisering brandweer € pm;
e) Dierenwelzijn € 20.000;
f) . Openbare ruimte in een actief perspectief € 600.000;
g) Uitvoering bomenplan € 150.000;
h) Uitvoering spelenplan € 79.000;
i) Legeskosten project de stelling € 74.000;
j) Spoorstraat Oost € 52.000;
k) Stationslocatie € 250.000;
I) Koningsdriehoek € 250.000;
m) Reconstructie Polderweg € 450.000;
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Noorderhaaks uitvoering raadsbesluit;
Maatschappelijke stage € 70.000;
Opstandingskerk € 200.000;
Uitbesteden groen sportterreinen € 120.000;
MCN kennis op zee € pm;
Economische impuls binnenstad € 400.00;
*)
Onderzoek te doen naar jeugdige mantelzorgers en ter ondersteuning van mantelzorgers met
het Mantelzorgcentrum planbare respijtzorg op te zetten;
***) u) Continuering cultuurmakelaar in 2015 € 25.000,- ten laste van het budget 'aankoop
kunstvoorwerpen'.
6) aan de algemene reserve € 1.309.000 te onttrekken;
7) aan de reserve strategische visie € 650.000 extra te onttrekken;
6) begrotingswijziging ID14.03316 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 6 november 2014.

voorzitter
Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M.

*)
**)
***)

zie amendement A10.10 van de fractie van CDA (Corsanr. AM14.00030)
zie amendement A10.12 van de fractie HO! (Corsanr. AM14.00031)
zie amendement A10.13 van de fracties van Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten, CDA en D66
(Corsanr. AM14.00032)
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-: A

16.

V 0

datum raadsvergadering:
1

aangenomen/ verworpen / ingetrokken

Amendement
Amendement

Mantelzorgers

Datum:

6 november 2014

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2014;gelezen het voorstel
van het college van burgemeester en wethouders tot wijziging van de programmabegroting 2015
en de meerjarenraming 2016-2018 (RVO14.0139)

besluit:
/L. liet bedrag ggnoemd LIJ beslispunt 5 onriei f) von hot ontwwrphpslnit te verlagen mat
€120.006^t. jrindor bocficpunt 5 de volgondo incidentele ruimte vragende maatregel op te nemon/
- Onderzoeknaar jeugdige mantelzorgers JÉ 3Qi0O0/
% onder baclispunt 5 de volgende ineidentele ruimte vragende maatregel up le nemen:
T Tn samenmerking met het ManteUui gecntium inrichten von planbare respijtzorg en
aanvullando ondersteuning (jeugdige) mantelzorgers € 100.000,

Namens de fractie van het CDA

Edwin Krijns

Toelichting
Mantelzorg is een zware taak met name voor hen die langdurige en intensieve zorgtaken verlenen.
Mantelzorgers moeten worden ontzien bij, bijvoorbeeld, huishoudelijke taken. Zij moeten vooral
ondersteuning bieden aan de zorgbehoevende. Mantelzorgers moeten worden ontlast door het
aanbieden van planbare respijtzorg. Dit is momenteel niet mogelijk in de gemeente.
Instellingen voor jeugdhulp hebben onvoldoende in beeld hoeveel jeugdige mantelzorgers er zijn
terwijl er veel kinderen zijn die zorgtaken opzien nemen. De zorgtaken bij kinderen kunnen invloed
hebben op schoolprestaties en/of werk. Voordat ondersteuning geboden kan worden aan deze
groep Jeugdige mantelzorgers moet deze groep in kaart gebracht worden.
Planbare respijtzorg is een noodzakelijke ondersteuning voor mantelzorgers, met name voor hen
die langdurige en intesieve zorgtaken verlenen. Er niet voldoende zorgvrijwilligers zijn om de
mantelzorgers, met bijvoorbeeld huishoudelijke taken, te ondersteunen.
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ONAFHANKELIJK!
Amendement
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2014;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0139, agendapunt 10:
besluit:
1.

aan beslispunt 8 van het ontwerpbesluit de volgende /hsidontolé ruimte vragende
maatregel toe te voegen:
• wegwerken wachtlijsten maatschappelijk werk g J5.0Q6 f-'^^^" t n - ^ l - ^OC*MU dou-ü^
i

2,

^tfot bedreig genoemd bij beslibuunt 0 van het ontwerpbocluit (onttrekking algemener-eserve) te verhogen mot € 35.0007*- ovtf A ^<*cit-<^£i^ txciw ei*- f o o t s / ie. fc»|ifTtt^<rEc< U/tlU*.

Namens de fractie Helder Onafhankelijk!,

Rachel Post, fractievoorzitter

-Teoliohtlnp:
Op dit moment is er een wachtlijst bij het maatschappelijk work van 3 a A maandon. Dat ioxinacceptabol. In dc tijd dat menoon op huJp-mooton wachten kan de problematiek dusdanig
verergeren dat er vool moer hulp nodig ie dan in eerste instantie het goval WQG. Voorgeetold wordt hot bonodigdc budget fa bekostigen uit de oTitierPüStgdtng van liet WN4Qbudget in 2014. Omdat deze onderbesteding bij de vaststelling van de joorrokoning wordt
toeppvoftgd aan do Qlgcmene reseive, woiüt tlidiib voorgeatëtd een bedrag Vdii € 35.000,- té
onttrekken uit de algemene reserve.—

A M E N D E M E N T nr.: J I I ^ - L L

datum raadsvergadering:
QMÜ (f\ ?)L

n

l e i

i

ROE LINKS
Amendement Cultuurmakelaar
De raad in vergadering bijeen op 6 november 2014;
Gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders van 9 september 2014 tot
vaststelling van de programmabegroting 2015;
besluit:
1.

aan beslispunt 5 van ontwerpbesluit RB14.0126 de volgende incidente ruimte vragende maatregel toe
te voegen:

*

Continuering cultuurmakelaar in 2015 € 25.000,- ten laste van het budget 'aankoop kunstvoorwerpen'

•jL

hat volgende beslispunt toe te~voegeifgan-hct ontwcrgbgsfart:
1

het college van burgemeesjej^errvJetfiouders op te dragen:
a. de bekos^igjflg^alide cultuurmakelaar vanaf 2016 mee te nemen in de kadernota 2016-2019;
h _ — f r r m ^ c i f l f p r i P t HP rIIItUIJrmHKPIFIFIr prrnrtatfr afripmkrn te mnhnn en rioetetettingen te bepater/

Namens de fracties van
de Vrije Socialisten,

Groen Links,

Fractie Vermooten,

CDA,

D66,

Toelichting:
Wij willen de inwoners van den Helder laagdrempelig en een breed scala aan mogelijkheden aanbieden om
kennis te maken met cultuur en kunst. De cultuurmakelaar heeft hierbij een ondersteunende en
verbindende rol naar de partijen. De cultuurmakelaar stimuleert samenwerkingsverbanden op cultureel
vlak. Zonder de cultuurmakelaar ontbreekt de cohesie in het omarmde cultuurprogramma.
In 2015 wordt de strategische visie, inclusief cultuurbeleid, herzien. Aan de hand daarvan dient te worden
bezien of verdere continuering gewenst is.

