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Gevraagd besluit: 

1. Kennis te nemen van de tussenrapportage 2017. 

2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor het fietspad Duinweg van € 280.000. 

3. De bestemmingsreserve voor het fietspad Duinweg te voeden door een dotatie vanuit de Algemene Reserve 

met € 140.000 en de verwachte subsidie van € 140.000. 
4. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2017 (BGW17.0010) vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De financiële verordening bepaalt dat voor het zomerreces een tussenrapportage wordt aangeboden. Dit jaar is 

het een stoplichtrapportage in het nieuwe digitale systeem LPC (Lean, Planning en Control). Het verslag is 

beleidsmatig opgezet en rapporteert per programma. De overige en financiële ontwikkelingen zijn apart 

opgenomen. Er wordt een exploitatietekort verwacht van € 4.750.000. Dit tekort heeft een negatief effect op het 

verwachte rekening resultaat van 2017. 

 

Inleiding 

De stoplichten gaan in op de beleidsdoelen die benoemd zijn in de begroting 2017. Per programma zijn de 

overige ontwikkelingen in de beleidsdoelen benoemd, zowel beleidsmatig als financieel. Na de programma’s is 
een hoofdstuk opgenomen voor de overige ontwikkelingen. De financiële informatie is verzameld in een apart 

overzicht na de programma’s. De informatie start met een recent overzicht van de stand van zaken van de 
reserves. Daarna volgt een overzicht met de cijfers per programma en een toelichting van de afwijkingen groter 

dan € 100.000. 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Weergave van de tussentijdse stand van de begroting 2017. 

 

Kader 

De financiële verordening van de gemeente Den Helder, waar in artikel 6 is bepaald dat de tussenrapportage 

voor het zomerreces wordt aangeboden. 

 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de regelgeving opgenomen over de begroting voor de 

gemeente. 

 

Argumenten 

In de loop van het jaar ontstaan afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Met het oog op 

rechtmatigheid is het noodzakelijk dat de raad instemt met wijzigingen van de begroting. Het saldo heeft een 

nadelig effect van € 4.750.000 op het verwachte rekening resultaat van 2017. 

 

De belangrijkste mutaties zijn een hogere uitkering van de Algemene Uitkering van € 2 miljoen, een extra 

voorziening treffen voor Baggerbeheer van € 0,7 miljoen, een verhoging van de voorziening van de Watertoren 
met € 0,4 miljoen en een verhoging van de budgetten van Sociaal Domein (SD) met € 5,3 miljoen. De budgetten 
voor SD is verdeeld in een bedrag van € 4 miljoen als gevolg van het besluit om alle gelden die we ontvangen 

voor Sociaal Domein ook te bestemmen voor Sociaal Domein. De resterende € 1,3 miljoen betreffen autonome 

ontwikkelingen van € 0,6 miljoen, waaronder een hogere kwijtschelding van afvalstoffenheffing en hogere 

kosten armoedebeleid en € 0,7 miljoen heeft betrekking op toewijzen van uitgaven vanuit de hogere Integratie 

Uitkering en de Algemene Uitkering uit de meicirculaire. De verwachting is dat van de bedragen van Sociaal 

Domein € 2,3 miljoen niet ingezet wordt, maar dat is pas bekend bij de jaarrekening 2017. 
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De verwachte hogere uitkering van de Algemene Uitkering is gebaseerd op de meicirculaire. Het treffen van een 

voorziening voor Baggerbeheer wordt ingesteld om verliezen uit voorgaande jaren op te vangen. De verhoging 

van de voorziening Watertoren is nodig om kostenstijging en niet te verhalen BTW op te vangen.  

Voor het fietspad Duinweg is in de Kadernota 2017 een eenmalig bedrag van € 140.000 vrijgemaakt vanuit de 
algemene reserve. Daarbij werd rekening gehouden met een verwachte subsidie van hetzelfde bedrag, 

waardoor totaal een bedrag van € 280.000 beschikbaar is. In de aangepaste regels in het BBV en ons 

aangepaste beleidskader rente en afschrijvingen 2016 is opgenomen dat we investeringen met maatschappelijk 

nut boven de € 100.000 moeten activeren. Om de kapitaalslasten in de toekomst te dekken, vragen we daarom 
om de vrijgemaakte bedragen te storten in een bestemmingsreserve. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

Vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening zijn uitgesloten voor het houden van een 

referendum op grond van artikel 2 Uitzonderingsbepalingen lid e van Referendumverordening gemeente Den 

Helder 2012. De beslispunten 2 en 3 zijn referendabel.  

 

Duurzaamheid 

De inspanning is om de managementverslagen zo beknopt mogelijk te houden en digitaal aan te bieden. 

 

 

Financiële consequenties 
De belangrijkste mutaties zijn een hogere uitkering van de Algemene Uitkering van € 2 miljoen, een voorziening 
treffen voor Baggerbeheer van € 0,7 miljoen, een verhoging van de voorziening van de Watertoren met € 0,4 
miljoen en een verhoging van de budgetten van Sociaal Domein (SD) met € 5,3 miljoen Sociaal Domein. Hierin 
is een bedrag van € 4 miljoen opgenomen als gevolg van het besluit om alle gelden die we ontvangen voor 
Sociaal Domein ook te bestemmen voor Sociaal Domein. De resterende € 1,3 miljoen betreffen autonome 
ontwikkelingen van € 0,6 miljoen en € 0,7 miljoen heeft betrekking op uitgaven vanuit de hogere Integratie 
Uitkering en de Algemene Uitkering. De verwachting is dat van de bedragen van Sociaal Domein € 2,3 miljoen 
niet ingezet wordt, maar dat is pas bekend bij de jaarrekening 2017. 
Voor het fietspad Duinweg is in de Kadernota 2017 een eenmalig bedrag van € 140.000 vrijgemaakt vanuit de 
algemene reserve. Daarbij werd rekening gehouden met een verwachte subsidie van hetzelfde bedrag, 
waardoor totaal een bedrag van € 280.000 beschikbaar is. In de aangepaste regels in het BBV en ons 
aangepaste beleidskader rente en afschrijvingen 2016 is opgenomen dat we investeringen met maatschappelijk 
nut boven de € 100.000 moeten activeren. Om de kapitaalslasten in de toekomst te dekken, vragen we daarom 

om de vrijgemaakte bedragen te storten in een bestemmingsreserve. 

Er wordt een exploitatietekort verwacht van € 4.750.000. Dit tekort heeft een negatief effect op het verwachte 
rekening resultaat van 2017. 

 

Communicatie 

Tussenrapportages worden niet gepubliceerd in een persbericht. 

 

Realisatie 

Na vaststelling door de raad van de TURAP 2017 wordt de administratie aangepast. In de jaarrekening worden 

alleen nog de verschillen tussen de werkelijkheid en de aangepaste begroting toegelicht. 

 

 

 

Den Helder, 8 augustus 2017. 
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