
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: maandag 21 juni 2021 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer H.M. Krul

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot  het vaststellen van de Programmarekening 2020
Samenvatting:
Elk jaar biedt het college van burgemeester en wethouders een programmarekening aan 
aan de gemeenteraad. De programmarekening is een verantwoording van het college van 
burgemeester en wethouder over het gevoerde beheer, over de beoogde 
maatschappelijke resultaten en over het gevoerde beleid. De auditcommissie adviseert de 
raad over de financiële aspecten van het voorstel en de commissie Bestuur en Middelen 
adviseert de raad over de beleidsmatige aspecten.

5 Voorstel tot aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2020
Samenvatting:
De programmarekening 2020 laat een voordelig saldo zien van € 453.000. Dit saldo wordt 
toegevoegd aan de Algemene Reserve. Op 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad al 
besloten dat voor een bedrag van € 3,4 miljoen budgetten uit 2020 doorgeschoven worden 
naar 2021. In de Decembercirculaire 2020 zijn door het Rijk budgetten toegekend die 
eveneens doorgeschoven moeten worden naar 2021. Dit raadsvoorstel betreft deze 
aanvullende resultaatbestemming voor een bedrag van € 1.691.962 en de bijstelling van 
het op 25 januari 2021 genomen besluit waarin een aantal zogenoemde P.M.-posten is 
opgenomen. Deze P.M.-post betroffen een raming van het over te hevelen bedrag en deze 
bedragen zijn bij het opstellen van de programmarekening definitief berekend. De 
commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

6 Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2021
Samenvatting:
In de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017 is bepaald dat het college van 
burgemeester en wethouders tweemaal per jaar een tussenrapportage aanbiedt aan de 
gemeenteraad. Deze eerste tussenrapportage van 2021 geeft de stand van zaken weer 
per 1 april 2021 van de uitvoering van de activiteiten van de gemeente en van de 
financiële positie. De tussenrapportage biedt inzicht in afwijkingen en ontwikkelingen ten 
opzichte van de vastgestelde begroting 2021. De commissie dient de raad over het 
voorstel te adviseren.

OVERIG



2/2

7 Sluiting


