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  Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: T. van der Wees (0223) 67 8164 t.van.der.wees@denhelder.nl Onderwerp:  Kadernota 2020 - 2023  Gevraagd besluit: 1. De Kadernota 2020-2023 vaststellen; 2. De bijlage van de Kadernota “Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020” vaststellen. 3. De begroting conform de Kadernota in te richten in vier programma’s: a. Bestuurlijke vernieuwing b. Zorgzame gemeente c. Vitale gemeente d. Leefbare gemeente   Publiekssamenvatting De Kadernota 2020-2023 bevat een vertaling van de belangrijkste beleidspunten (prioriteiten) uit het collegeprogramma 2018-2022. Het college wil graag investeren in een meer vitale, leefbare en zorgzame gemeente. Bevorderen van werkgelegenheid, versterken van het stadshart en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte (de directe leefomgeving) zijn hierbij belangrijke doelstellingen. In de Kadernota worden deze doelen uitgewerkt in activiteiten, gewenste veranderingen in de lokale samenleving, en in het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het college stelt de raad voor deze Kadernota vast te stellen. Op basis hiervan zal het college de begroting 2020 gaan voorbereiden, die in november dit jaar wordt vastgesteld.  Inleiding De Kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. In de Kadernota stelt u de uitgangspunten vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar wordt uitgewerkt.  Bij de start van de nieuwe bestuursperiode (2018-2022) heeft u ervoor gekozen om de Kadernota op een andere wijze op te stellen. Eén van de belangrijkste verbeterpunten is de keuze voor een meer inhoudelijk debat in plaats van een overwegend financiële benadering. Eveneens is er nadrukkelijk voor gekozen om uw raad te betrekken bij de voorbereidingen van de Kadernota. Hiermee bevorderen we dat we het gemeentelijk handelen scherper richten op de (gewenste) effecten voor de lokale samenleving.   Met de Kadernota geeft u als raad sturing aan de gemeentelijke inzet op de maatschappelijke opgaven die zich in Den Helder voordoen. In een samenwerkingsproces van gemeenteraadsleden, het college, de ambtelijke organisatie én een aantal maatschappelijke organisaties is nagedacht over de belangrijkste trends en ontwikkelingen.  Dit heeft zich vertaald in de duiding van doelen en gewenste effecten die de komende jaren centraal zouden moeten staan. In deze aanpak is voortgeborduurd op de vier thema’s uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma:  1. bestuurlijke vernieuwing 2. zorgzame gemeente 3. leefbare gemeente  4. vitale gemeente  Hiermee wordt richting gegeven aan het beleid voor de komende jaren. Op elk van deze thema’s wordt gericht geïnvesteerd op activiteiten en middelen om de opgaven op te pakken.    
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Beoogd maatschappelijk resultaat Den Helder heeft veel kansen om zichzelf positief op de kaart te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering van het woon- en werkklimaat.  De energietransitie, windenergie op zee (faciliteren van het onderhoud), de economische groei, de investeringen in en voor de Marine maken het mogelijk om te investeren in een sterker bedrijfsleven, een aantrekkelijk stadshart met een passend winkelaanbod, een divers aanbod aan culturele voorzieningen, en in een aantrekkelijke woonomgeving in de directe nabijheid van vele vormen van natuur. Hiervoor is nodig dat we zorgen voor een passend woningaanbod, goed passend onderwijs, een adequaat aanbod van werk voor partners, en een aantrekkelijke leefomgeving met winkelvoorzieningen.  We steken in op - Groei (economisch en sociaal) - Betere bereikbaarheid (stad, haven, buitengebieden etc.) - Een sterk imago  Kader De gewijzigde aanpak van de totstandkoming van de Kadernota is afgestemd met het presidium. In een aantal sessies is (onder leiding van de Argumentenfabriek)  met raadsleden, collegeleden en ambtelijke medewerkers gewerkt aan een nieuwe opzet van de Kadernota. Een compact document met een heldere beschrijving van 
 Trends 
 Doelen 
 Gewenste maatschappelijke effecten 
 Voorgenomen activiteiten.  Deze werkwijze heeft er tevens voor gezorgd dat de leesbaarheid en toegankelijkheid van de Kadernota, als startdocument in het planning- en controlproces, zijn verbeterd.  Naast een kader voor het proces is er tevens rekening gehouden met een financieel kader. Hierin is het financieel beleid -als opgenomen in het coalitieakkoord en collegeprogramma- leidend geweest: 
 Structurele lasten worden structureel gedekt 
 Weerstandsratio van minimaal 1,0 
 Ruimte voor nieuw beleid (ruimtevragers) oplopend tot € 5,75 mln in 2023 
 Doorvoeren van bezuinigingen van totaal € 4 mln, waarvan € 3 mln binnen het Sociale Domein 
 De reserve Sociale Domein is beschikbaar voor het Sociaal Domein 
 Invulling extra bezuiniging van € 1 mln in Kadernota   Argumenten Voor de komende periode 2020-2023 krijgen de doelen die in de Kadernota zijn opgenomen prioriteit. Deze doelen zijn maximaal gericht op het faciliteren van de groei. Op elk van de vier thema’s uit het collegeprogramma willen wij het verschil maken door gericht te investeren op activiteiten en middelen om de opgaven op te pakken.  Globaal richten de programma’s in de Kadernota zich op de volgende doelstellingen.  Zorgzame gemeente Primair gaat het ons om de zorg voor kwetsbare groepen in onze gemeente. Waaronder jongeren, werklozen en inwoners met problematische schulden. Onze inzet richt zich op een substantiële vermindering van het aantal kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld door in te zetten op: 
 Preventieve maatregelen (bijv. Ambulante jongerenwerk, project ‘nu niet zwanger’)  
 Terugdringen van armoede  
 Begeleiding te bieden in leerwerktrajecten  
 Re-integratie 
 Versterking van het Integraal Kindcentrum Daarnaast zetten wij extra in op het voorkomen van woon- en adresfraude. Hiermee werken we tevens aan een meer duurzaam financieel beleid. Het is essentieel dat we binnen het Sociaal Domein innovaties doorvoeren waarmee er op lange termijn evenwicht gaat ontstaan tussen inkomsten en uitgaven.  Vitale gemeente Via dit programma zetten we ons met name in om: 
 Het aantal gevestigde bedrijven en daarmee het aantal arbeidsplaatsen uit te breiden 
 Het aanbod van het onderwijs te verbeteren  
 Het stadshart verder te ontwikkelen.   De verdere ontwikkelingen van het stadshart krijgen vorm door investeringen in Zeestad. Het pakket aan maatregelen is gericht op de openbare ruimten op Willemsoord, investeringen in het gebied (voormalig)V&D/Kroonpassage, de verbinding Zuidstraat-Willemsoord en de aanpak van de Keizerstraat. 
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De verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder is hierbij een belangrijk punt van aandacht. De inzet van lokale maatregelen en middelen moet in dit verband samen opgaan met overleg met partners als de regio, de provincie en NS/Prorail.  Versterking van de economische groei wordt primair bevorderd door het faciliteren van de groei van de Marine en de uitwerking van de civiel-militaire samenwerking. In dit perspectief zijn er substantiële middelen gereserveerd voor (het onderhoud van kades en kunstwerken in) de haven en voor het (ontwikkelen en profileren van) het erfgoed op Willemsoord. Tezamen met de stichting Stelling Den Helder wordt hiervoor een nieuwe organisatie opgericht.    De invoering van de Omgevingswet in de huidige bestuursperiode biedt mogelijkheden om het ruimtelijk toetsingskader te vereenvoudigen. Ook hiermee faciliteren we (op een integrale en flexibele wijze) de vele ruimtelijke plannen die nodig zijn voor de verschillende transities (energie, economie etc.). En we zetten actief in op de versterking van het onderwijsaanbod in de gemeente en op de verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.  Leefbare gemeente Den Helder nog beter leefbaar maken bereiken we door: 
 In te zetten op een aantrekkelijke openbare ruimte (o.a. door het programma Nieuw Perspectief en de kwaliteitsslag van het Loopuytpark in Julianadorp) 
 Het verbeteren van de veiligheid (waaronder div. maatregelen t.a.v. verkeersveiligheid) 
 Het vergroten van de aantrekkingskracht van cultuur en natuur in en om de stad.   Met deze extra investeringen wordt de kwaliteit van wonen, werken en recreëren versterkt. De gebiedsgerichte aanpak zetten we voort door per jaar drie gebieden aan te wijzen en in overleg met de bewoners en organisaties de woonomgeving te verbeteren. Duurzaamheid is de komende jaren een belangrijk thema en organiseren we met diverse activiteiten, zoals: 
 Het opstellen van een Helders Energieakkoord 
 Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed  
 Het realiseren van laadpalen.  Meer inzet op veiligheid voorziet in de behoefte van inwoners en ondernemers.  Den Helder onderscheidt zich met het gevarieerde aanbod van cultuur en natuur in en om de stad. De subsidies voor de culturele instellingen zijn afgestemd op een duurzaam en ruim aanbod van activiteiten en de daarbij behorende exploitatiekosten. Wij ondersteunen culturele organisaties als het Reddingmuseum, Stichting Museumhaven en de Bonaire in hun inspanningen in het vinden van fondsen en bij hun marketing. Daartoe zetten we voor twee jaar een fondsenwerver in die kansen verkent om inkomsten te vergroten via fondsen en middelen en ervaring inzet voor sponsorwerving en relatiemanagement.   Bestuurlijke vernieuwing Het vergroten van de aantrekkingskracht van Den Helder op de hiervoor genoemde onderwerpen vergt een stabiel en professioneel bestuur. We leggen de nadruk op: 
 Het verbeteren van de samenwerking met onze partners, zoals de verbonden partijen 
 Het bevorderen van de burgerparticipatie met name als het gaat om de directe leefomgeving 
 Het versterken van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
 Een moderne en professionele ambtelijke organisatie  Als één van de nieuwe activiteiten binnen dit thema noemen wij het opzetten van een burgerpanel om tweemaal per jaar de prestaties en het imago van bestuur en organisatie te peilen.  De ambtelijke organisatie, onlangs gekanteld naar een platte organisatie, bieden wij de ruimte om zich verder krachtig te ontwikkelen.  We maken een slag met de verdere professionalisering van het wijkgericht werken en van de burgerparticipatie en het burgerinitiatief in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De opgave(n) waar Den Helder voor staat willen we in gezamenlijkheid met onze partners oppakken. Regionale samenwerking is voorwaardelijk voor het behalen van resultaten. Om die reden blijven we investeren in de samenwerking in De Kop, met provincie Noord-Holland en met een groot aantal lokale partners.     
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Ons college heeft bij het opstellen van het financiële gedeelte van de Kadernota de volgende denklijn gevolgd, die ook tijdens de raadssessies dit voorjaar is toegelicht:  1. Het collegeprogramma ‘Helders Akkoord’ is leidend (totaal € 5,5 mln nieuw geld beschikbaar voor aangewezen doelen). 2. Sociale Domein bekostiging vanuit gesloten stelsel van baten en lasten (toelichting op hoofdlijnen van financiële ontwikkelingen binnen SD, lokale afspraken en inzet reserve SD). 3. Nieuwe wensen en autonome ontwikkeling die direct of indirect betrekking hebben op de ruimtevragers als genoemd in het Helders Akkoord worden binnen de financiële middelen per ruimtevrager afgewogen. 4. De overige nieuwe wensen worden afgewogen binnen de ruimtevrager ‘nog in te vullen’ van € 1,5 mln 5. Middelen voor ruimtevragers worden niet ingezet voor autonome kostenstijgingen 6. Extra kosten bedrijfsvoering worden binnen de bestaande exploitatie opgevangen     Ad. 1 Toelichting ruimtevragers  Verdeling ruimtevragers 
Coalitieakkoord (*€1.000) 2019 2020 2021 2022 Uitvoeren Nieuw Perspectief   600 700 Haven 2.000 2.000 2.000 2.000 Duurzaamheid 400 400 400 400 Parkeren 750 750 750 750 Huisvesting 400 400 400 400 Ruimtevragers nog in te vullen 1.500 1.500 1.500 1.500 Totaal 5.050 5.050 5.650 5.750        Tijdens de raadssessie van 3 april jl. hebben wij u de volgende financiële uitgangssituatie geschetst:   2019 2020 2021 2022 Saldo begroting - -1.565.000 -1.288.000 -313.000 Aanvullende bezuiniging op Ruimtevragers  685.000 685.000 685.000 Besparing op formatie van geschrapte taken 130.000 130.000 130.000 130.000 Lagere inzet frictiefonds/alg.reserve -130.000    Structureel tekort - -750.000 -473.000 502.000   Met het oog op een financieel sluitende (meerjaren)begroting is in december 2018 een bedrag van 

€ 685.000 onttrokken aan de ruimtevragers. In de voorliggende Kadernota wordt deze onttrekking weer ongedaan gemaakt waarmee het totale bedrag (voor de ruimtevragers) weer beschikbaar is.  De in de tabel getoonde uitgangssituatie sluit aan bij de bijlage van dit raadsvoorstel: “Financiële 
uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020”.      In genoemde raadssessies hebben wij u inzicht geboden in de beperkte financiële ruimte die in deze bestuursperiode beschikbaar is. Belangrijkste aandachtspunt hierbij is de vaststelling dat de optelsom van de autonome ontwikkelingen en alle nieuwe wensen niet passen binnen de beschikbare financiële kaders. Bij uw raad noch bij ons college bestond en bestaat de behoefte om de lokale belastingen te verhogen. Wij hebben daarom keuzes gemaakt om verder te bezuinigen en om nieuwe wensen niet (of ten dele) te honoreren. Hierbij zijn wij uitgegaan van de autonome ontwikkelingen en nieuwe wensen zoals toegelicht in de Kadernota en de financiële bijlage. Het gaat te ver om alle nieuwe opgenomen bedragen in dit raadsvoorstel toe te lichten. Hiervoor verwijzen wij u naar de Kadernota en de bijlage. Hieronder beperken wij ons tot de belangrijkste nieuwe posten (afgeronde bedragen), als aanvulling of afwijking op de ruimtevragers : - Integraal Kindcentrum      €   100.000,= - Ambulant jongerenwerk      -    110.000,= - Onderhoud haven      - 1.000.000,= - Investeringen stadshart      -    650.000,= - Onderhoud erfgoed (nieuwe organisatie)   -    900.000,= - De Kampanje       -    100.000,= - Div. subsidies(w.o. Vogelasiel)/fondsenwerving   -    250.000,= - Veiligheid en handhaving (Ketenhuis € 110.000,  RUD € 85.000,=,  gastheerschap € 300.000,=)   -    500.000,=  
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 Het honoreren van de autonome ontwikkelingen en nieuwe wensen – als opgenomen in de Kadernota en financiële bijlage – maakt het noodzakelijk om te buigen. Samengevat hebben wij hiervoor het volgende pakket aan maatregelen in de bijlage opgenomen (afgeronde bedragen): - Ombuiging subsidies       €    250.000,=   - Ombuigingen binnen Sociale Domein    -  1.650.000,=   - Hogere uitkering WMO      -     465.000,=  - Fasering Nieuw Perspectief     -     400.000,= - Diversen (bedrijfsvoering, lagere rente)    -     530.000,=  - Inzet vrijval budget overige ruimtevragers   -     400.000,= - Inzet vrijval ruimtevrager haven     -  1.000.000,=      Het honoreren van de autonome ontwikkelingen en de nieuwe beleidswensen,  én het doorvoeren van de ombuigingen leidt tot een structureel sluitende begroting vanaf 2022.   
Saldo begroting   -1.438.000   -901.000  259.000   318.000   Voor het tekort van de jaren 2020 en 2021 zal incidenteel een beroep moeten worden gedaan op de algemene reserve.   Maatschappelijke aspecten Draagvlak Het voorstel 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.   Duurzaamheid  Duurzaamheid is één van onderwerpen die in het collegeprogramma en daarmee in deze Kadernota zijn opgenomen. Hiervoor zijn extra middelen als ruimtevrager beschikbaar gesteld. De uitwerking van dit onderwerp zal via de begroting en diverse uitwerkingsplannen zijn beslag krijgen.   Financiële consequenties Instemming met de Kadernota impliceert dat de begroting 2020 binnen de geschetste kaders zal worden opgesteld. Vanzelfsprekend zullen actuele ontwikkelingen die zich de komende tijd voordoen (zoals de meicirculaire van het Rijk)  hierin worden meegenomen.  Overeenkomstig de indeling van coalitieakkoord en collegeprogramma hebben wij de Kadernota ingedeeld in 

vier programma’s. Wij stellen voor de begroting 2020 eveneens op deze wijze in vier programma’s in te richten. De begroting 2020 zal een concrete uitwerking krijgen van de voorgestelde extra middelen voor nieuw beleid/ruimtevragers en dekkingsmiddelen. Voorts zullen wij daarbij een voorstel doen om een aantal reserves te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.  Tenslotte betekent instemming met de Kadernota dat uw raad akkoord gaat met enkele technische uitgangspunten, zoals indexaties van lonen en prijzen. Ook verheugt het ons u te kunnen meedelen dat met de uitwerking van deze Kadernota het weerstandsratio voldoet aan het minimum niveau van 1,0 (verwachte ratio ca 1,3-1,4).  Communicatie 
 In het persmoment van 15 mei 2019 wordt het verhaal van de portefeuillehouder financiën gepresenteerd. 
 Daarnaast gaat op 15 mei 2019 een persbericht uit.  
 Op 20 mei 2019 zal t.b.v. raads- en commissieleden een technische toelichting op de Kadernota worden gegeven. 
 Vervolgens vindt de meningsvormende fase plaats met een behandeling in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 19 juni 2019.  
 Publicatie van de algemene beschouwingen op 26 juni 2019 op de website van de gemeenteraad. 
 Daaropvolgend is een persbijeenkomst met de fractievoorzitters op 27 juni 2019. 
 Het college van burgemeester en wethouders reageert uiterlijk 2 juli 2019 schriftelijk op de ingediende algemene beschouwingen.  
 De reactie wordt ook op deze dag gepubliceerd op de website van de gemeenteraad. Waarbij ruimte is voor een mondelinge toelichting in de persbijeenkomst van het college van burgemeester en wethouders op 3 juli 2019. 
 Ten slotte is de raadsbehandeling en vaststelling van de Kadernota 2020-2023 op 8 juli 2019    
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Realisatie Vanuit de Kadernota wordt de programmabegroting 2020-2023 uitgewerkt. Deze meerjarenbegroting wordt volgens de bestuurlijke planning op 6 november 2019 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.    Den Helder, 14 mei 2019.  Burgemeester en Wethouders van Den Helder,  burgemeester Koen Schuiling  secretaris Robert Reus         


