
Besluit
Vergadering d.d. : 5 juli 2021

Besluit nummer : 2021-019753

Onderwerp : Voorstel tot aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2020

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 1 
juni 2021,

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie Bestuur 
en Middelen op 21 juni 2021.

besluit:

1. De in de Decembercirculaire gemeentefonds 2020 extra ontvangen bedragen bedoeld voor 
activiteiten als reïntegratie van bijstandsgerechtigden, het uitbreiden en versterken van het 
gemeentelijk schuldenbeleid en het verwerken van extra aanvragen bijzondere bijstand over te 
hevelen naar de begroting 2021. Deze bijdrage is € 398.962 groot. 
2. Het saldo van Maatschappelijke opvang ad € 227.000 toe te voegen aan de Reserve Beschermd 
wonen. 
3. Het restantbudget Vrouwenopvang, ontstaan in de vorm van een aanvullende decentralisatie-
uitkering vrouwenopvang, beschikbaar te houden voor vrouwenopvang en het bedrag van € 315.000 
over te hevelen naar de begroting 2021. 
4. Het restant van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa), groot € 700.000, 
in 2021 beschikbaar te houden voor de GrGa. 
5. Het budget van € 50.000 voor het digitaliseren van het kindpakket door te schuiven naar 2021. 
6. De overheveling van budgetten van 2020 naar 2021, zoals deze door de raad is vastgesteld op 25 
januari 2021, nummer 2020-065296 als volgt aan te passen:

Besluit 25-01-21 05-07-21
1. Regionaal transitieplan Jeugd € 550.000,- € 568.000,-
3. Project wijkgericht werken € 460.000,- € 495.000,-
5. Voorbereiding Wet Inburgering € 85.000,- € 113.000,-
7. Budget Jeugd Advies Raad € 40.000,- € 0,-
9. Rijksgelden transitievisie warmte € 144.000,- € 163.800,-
10. Vastgoedmanager € 110.000,- € 112.500,-
12. Fondsenwerver cultuur € 26.000,- € 22.600,-
14. Ontwikkeling woningbouwlocaties € 80.000,- € 72.400,-
17. Verkeersmodel Den Helder € 90.000,- € 52.750,-
18. Invoering Omgevingswet € 197.300,- € 192.997,-



2/2

7. De bedragen zoals genoemd onder beslispunten 1 tot en met 6 te onttrekken aan de Algemene 
Reserve. 
8. De begrotingswijziging behorende bij dit voorstel vast te stellen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 5 juli 2021 

voorzitter
J.A. de Boer MSc.

griffier
mr. drs. M. Huisman


