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Gevraagd besluit: 

1. De kaderbrief vast te stellen, en hiermee als uitgangspunt te nemen voor de inrichting van de begroting 

2018-2021 en daarmee te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. 

2. De programmabegroting 2018-2021 uit te breiden met het programma gebiedsgerichte aanpak. 

 

Publiekssamenvatting 

De kaderbrief geeft aan wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken. In deze brief 

schetsen we hoe de stad er voor staat en welke trends van belang zijn. In de brief staan geen financiële 

afwegingen en voorstellen, maar wel de uitgangspunten voor de financiële uitwerking. De reden hiervoor is dat 

we de raad willen betrekken bij wat we willen bereiken. De financiën komen dan logischerwijs op een later 

moment aan de orde.  

 

Inleiding 

De kaderbrief geeft de inhoudelijke richting weer die wij met u willen vertalen in de begroting. Met het voorstel 

een begrotingsprogramma gebiedsgerichte aanpak voor te bereiden in aansluiting op onze strategische doelen 

geven we ook richting aan de vorm. Een sluitende meerjarenbegroting is uitgangspunt in dit proces. 

Op 18 april hebben wij de raadsleden in een bijeenkomst hierover geïnformeerd en heeft een eerste 

gedachtewisseling plaatsgevonden over de mogelijkheden van de gebiedsgerichte aanpak om meer maatwerk 

in de wijk te bieden in een meer integrale aanpak. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Realisatie van de strategische doelen door te investeren in onze stad en onze relaties. 

 

Kader 

Als kader geldt de eis dat sprake moet zijn van een meerjarig sluitende begroting. Hierbij zijn structurele baten 

en lasten met elkaar in evenwicht. Daarnaast moet sprake zijn van een voldoende weerstandsvermogen om 

tegenvallers te kunnen opvangen. De financiële verordening schrijft voor dat het college ieder jaar een nota aan 

de raad aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van begroting. Deze kaderbrief geeft 

daaraan invulling. 

 

Argumenten 

Wij zien belangrijke meerwaarde in een proces waarin we vanuit de inhoud werken aan een meerjarig sluitende 

begroting. Voordeel is ook dat de raad op deze manier een duidelijke en inhoudelijke rol heeft in de 

voorbereiding. 

Het proces tot inrichting van een programma gebiedsgerichte aanpak biedt tevens de mogelijkheid om invulling 

te geven aan de afspraak met de auditcommissie om dit begrotingsjaar de vorig jaar gemaakte eerste aanzet 

van de doelenboom nader uit te werken. Uiteraard zal het programma gebiedsgerichte aanpak onderdeel 

uitmaken van de begroting die dit najaar wordt vastgesteld. De komende maanden willen dit nieuwe programma 

met u nadere vorm en inhoud geven met een daarbij behorende naam. De naam gebiedsgerichte aanpak dekt 

vooralsnog de lading in de zin dat het de werkwijze weergeeft die wij bepleiten.  

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

De kaderbrief maakt deel uit van het begrotingsproces en is op grond van artikel 2 uitzonderingsbepalingen, lid 

e vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening, van de Referendumverordening 

gemeente Den helder 2012, uitgesloten voor het houden van een referendum. 
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Duurzaamheid 

Onze duurzaamheidsambitie staat centraal in de kaderbrief. 

 

Financiële consequenties 

We richten ons of een efficiënte inzet van de middelen, binnen de wettelijke kaders en de met de raad 

gemaakte afspraken op het gebied van besteding, risico beheersing en een structureel sluitende begroting.  

 

We stellen voor een nieuw programma Gebiedsgerichte aanpak in te richten van waaruit we de komende drie 

jaar hierop gaan investeren. Met de middelen vanuit dit programma maken we nieuw beleid mogelijk en 

stimuleren we creativiteit en innovatieve oplossingen.  

 

Communicatie 

Er is een persbericht opgesteld. 

 

Realisatie 

De kaderbrief wordt conform het in AU17.02212 uitgezette traject behandeld en met de raad besproken. Vanuit 

de kaderbrief wordt de programmabegroting 2018-2021 voorbereid. Wij stellen voor dat na behandeling van de 

kaderbrief in de raadsvergadering van 28 juni in de week van 17 juli een avond wordt georganiseerd om met 

raad en college de opzet en doelen van het nieuwe programma nader te verkennen. 

In de week van 18 september kan vervolgens een avond worden georganiseerd waarin de raad met 

stakeholders uit de stad van gedachten wisselt over de gebiedsgerichte aanpak.  
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