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1 Inleiding 
 
Aanleiding 
Ook dit jaar ontvangt u voor 1 mei de kaders voor de begroting 2014-2017 met de voorstellen voor 
nieuw beleid en oplossingsrichtingen om tot een sluitende begroting te komen. Anders dan vorige 
jaren hebben wij u in een vroegtijdig stadium betrokken bij de (financiële kaders die de backbone 
vormen van de kadernota. Op 13 februari 2013 zijn de kaders en ontwikkelingen in een raadsbrede 
bijeenkomst met u gedeeld. Daarnaast hebben collegeleden uw fractie in april meegenomen door de 
ruwe conceptversie van de kadernota. 
De kadernota vormt de basis om tot een sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 te komen dit najaar.  
 
Samenvatting 
Het beleid van solide en duurzaam begroten zorgt ervoor dat extra bezuinigingen nu niet nodig zijn.   
Het kiezen voor anticiperen op de Rijksbezuinigingen in vorige jaren zorgt voor rust. De algemene 
kortingen die het Rijk ons oplegt zijn groot, in totaal gaat het om een bedrag van € 5,2 miljoen per jaar. 
Wij vangen dit op uit de stelpost Rijksbezuinigingen.  
Het volgen van de ingeslagen weg en het uitvoeren van de bezuinigingen waarover besluiten zijn 
genomen voldoen om financieel gezond te blijven. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke 
voorwaarde om onze ambities waar te maken.  
In de begroting 2014 ontstaat ruimte om vooral incidenteel te investeren in de stad en haar inwoners 
en bedrijven. In deze kadernota vindt u hiervoor de voorstellen. Ook in 2014 blijven we volop werken 
om de stad vooruit te helpen.  
 
Er zijn zes kaders gebruikt als basis voor de kadernota. Per kader wordt aangegeven wat het resultaat 
is. Er wordt verwezen naar de paragrafen in de kadernota waar u de uitwerking kunt vinden. 
 

1. De basis solide en duurzaam houden  
(Sluitende meerjarenbegroting en ratio weerstandsvermogen is minimaal 1,25) 
 
De uitkomsten laten zien dat sprake is van een sluitende meerjarenbegroting (paragraaf 3.2.1)  

 
 
 
De weerstandsratio is precies op het gewenste niveau van 1,25 (paragraaf 3.3.1). 
 

2. Afmaken bezuinigingen 2013-2015 
(niet afmaken bezuinigingen 2013-2015 leidt tot begrotingstekort) 
 
Er blijken een aantal bezuinigingsmaatregelen niet uitvoerbaar (paragraaf 3.2.3). Dit zijn het 
75 % kostendekkend maken van het begraven, het besparen op het beheer van rotondes, het 
verhogen van de toeristenbelasting en het via efficiency maatregelen bezuinigen op 
handhaving. Dit leidt tot een tekort van € 460.000 dat elders in de begroting moet worden 
opgevangen. De oplossingsrichtingen hiervoor vindt u in paragraaf 3.2.6.  
 

3. Geen extra bezuinigingen tot en met 2015 
(algemene kortingen vanuit het regeerakkoord Rutte II opvangen uit eerdere bezuinigingen ) 
 
De algemene kortingen kunnen worden opgevangen uit stelpost rijksbezuinigingen. Door het 
anticiperen op de rijksbezuinigingen in vorige jaren kan € 5,2 miljoen aan structurele kortingen 
van het Rijk worden opgevangen uit de stelpost. Er hoeft niet extra te worden bezuinigd. 
 

4. Taakmutaties volgen betekent stoppen of verminderen van taken 
(taakmutaties volgen om begrotingstekort te voorkomen) 
 
De taakmutaties maatschappelijke stage en minimabeleid worden overgenomen binnen Den 
Helder en leiden daarom niet tot tekorten of overschotten. 
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5. Taken worden uitgevoerd binnen het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt 

(taakstellingen vanuit het Rijk volgen om begrotingstekort te voorkomen) 
 
De taakstellingen die samengaan met de decentralisaties en de uitvoering van beleid dat 
overgaat van Rijk naar gemeenten zijn groot. De taken moeten binnen de gelden die 
meekomen worden uitgevoerd. Hierin zijn efficiencykortingen verwerkt van 15 tot 25 procent, 
hetgeen tot grote financiële risico’s leidt.  
 

6. Wensen opvangen binnen het betreffende programma  of extra bezuinigen of lasten 
verzwaren (wensen mogen niet leiden tot begrotingstekort) 
 
Er is een pakket nieuw beleid (ruimtevragende maatregelen: par 3.2.5) in de kadernota 
opgenomen van € 1.350.000 incidenteel en € 602.000 structureel. Voor de incidentele posten 
is voldoende ruimte in de begroting aanwezig. Voor het structurele deel zijn de 
oplossingsrichtingen opgenomen in paragraaf 3.2.6. Wanneer die worden gevolgd hoeft niet 
extra te worden bezuinigd en is er geen lastenverhogingen nodig. 

 
 
Proces en behandelwijze 
Na vaststelling van de kadernota in het college van B&W volgt de bestuurlijke besluitvorming zoals 
vastgesteld in het presidium. 
 
Datum Onderwerp 
26 april 2013 Beschikbaar stellen kadernota 2014-2017 aan raadsleden 
06 mei 2013 Technische raadsbrede toelichting (informatiefase) 
13 mei 2013 9.00 uur Uiterste datum indiening schriftelijke raadsvragen (informatiefase) 
22 mei 2013 Beantwoording schriftelijke raadsvragen (informatiefase) 
27 mei 2013 Raadsbrede commissievergadering (meningsvormende fase) 
05 juni 2013 Raadsvergadering: eerste termijn / algemene beschouwingen 

(besluitvormend)  
12 juni 2013 Raadsvergadering: tweede termijn en vaststelling (besluitvormend) 
 
 
Beslispunten: 
 
De kadernota 2014-2017 vaststellen. Hierin zijn de volgende beslispunten opgenomen: 

1. Akkoord gaan met het niet uitvoeren van eerder aangenomen bezuinigingen (paragraaf 3.2.3): 
a. € 100.000 door het begraven op een kostendekkend niveau van 75 procent te 

brengen. 
b. € 10.000 besparing op het onderhoud van rotondes door het mogelijk maken van 

reclame uitingen.     
c. € 250.000 verhogen toeristenbelasting en het maximeren tot € 10 per verblijf.   
d. € 100.000 efficiency behalen op de uitvoering van handhavingstaken. 

2. Akkoord gaan met het nemen van de volgende ruimtevragende maatregelen (paragraaf 3.2.5): 
a. Structureel € 75.000 beschikbaar stellen om het opleidingsbudget richting 2,1 % van 

de loonsom te krijgen. 
b. Incidenteel € 255.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van het programma 

dienstverlening. 
c. Structureel € 35.000 beschikbaar stellen voor verzekeringen in verband met verhoging 

van de  assurantiebelasting. 
d. Budgetten voor handhaving en veiligheid verhogen met € 76.000 structureel en  

€ 48.000 incidenteel om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen aan 
veiligheid en handhaving 

e. De budgetten voor het beheer van de openbare buitenruimte incidenteel verhogen 
met in totaal € 309.000 in 2014 om de voorgestelde maatregelen in het bomenplan en 
het spelenplan uit te kunnen voeren. 

f. Een budget van incidenteel € 200.000 voor duurzame openbare verlichting storten in 
een revolverend fonds in 2014. 
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g. De reserve strategische visie gebruiken als dekking om de openbare ruimte rondom 
het Assorgiaplein in te kunnen richten. 

h. Het aanleggen van een rotonde Parallelweg-Kievitstraat-Ruyghweg in 2014 voor een 
bedrag van netto incidenteel € 336.000. 

i. Het updaten van het verkeersmodel voor een bedrag van incidenteel € 130.000. 
j. Het leveren van een cofinanciering van incidenteel € 100.000 voor het renoveren van 

de Boerenverdrietsluis waarvan € 65.000 wordt onttrokken aan de reserve 
monumenten. 

k. Een bedrag van incidenteel € 83.000 beschikbaar stellen voor de regionale aanpak 
van jeugd, alcohol en drugs (€ 58.000) en het project oudermishandeling (€ 25.000). 
De dekking hiervan is gevonden in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.  

l. Het Buurtcollectief steunen door structureel € 20.000 bij te dragen in het tekort van de 
stichting. 

m. In 2014 € 37.000 beschikbaar stellen voor het renoveren en uitbreiden van de 
steigerruimte aan de Molengracht waarbij de tarieven voor ligplaatsen worden 
verhoogd. 

n. In totaal structureel € 100.000 beschikbaar stellen voor de participatie van de jeugd 
via sport en cultuur. Het gaat om de jeugd waarvan de ouders een minimum inkomen 
hebben.    

o. Digitaliseren van het proces bijzondere bijstand om de dienstverlening te verbeteren 
(structureel € 30.000). 

p. Structureel € 220.000 beschikbaar stellen voor de stijging van de kosten voor 
bewindvoering. 

q. De punten n, o en p dekken uit de extra gelden van € 350.000 voor minimabeleid die 
van het Rijk worden ontvangen.   

 
3. Akkoord gaan met de volgende oplossingsrichtingen tot een bedrag van  € 1.296.000 

(paragraaf 3.2.6)t: 
a. De motie om de hondenbelasting af te schaffen niet uitvoeren, dit levert structureel  

€ 346.000 op. 
b. Bij de begrotingsbehandeling 2014 voorstellen om de toeristenbelasting te verhogen 

en het maximumtarief af te schaffen. Dit levert structureel € 250.000 op. 
c. Het nemen van nieuwe bezuinigingsmaatregelen als bovenstaande opties niet worden 

overgenomen. In welke programma’s moet worden bezuinigd? (In welk deel van de 
taart moet worden gesneden). 
 

4. Akkoord gaan met de technische begrotingsuitgangspunten (hoofdstuk 4) 
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2 Wat is onze opgave? 

2.1 Uitvoering strategische visie 2020 

Inleiding 
De Strategische visie 2020 is voor de Kadernota 2014-2017 het belangrijkste kader dat richting geeft 
aan de koers die we varen. Inmiddels hebben we de aanbevelingen vanuit het rapport van de 
commissie Deetman/Mans ‘Krimp of niet’ gekoppeld aan de Strategische visie 2020. In het rapport 
‘Krimp of niet’ wordt door de commissie expliciet benadrukt dat nu het moment is in te zetten op 
werkgelegenheid en economie. De havenontwikkeling wordt na de verzelfstandiging van de haven 
door de Port of Den Helder verder vorm gegeven. Als gemeente werken we verder aan het realiseren 
van het Uitwerkingsplan Stadshart en de ontwikkeling van Willemsoord. De regionale samenwerking 
in de kop van Noord-Holland heeft vorm gekregen en we intensiveren deze samenwerking. 
 
Uw Raad zal de komende maanden indringend worden betrokken bij de vormgeving van de nieuwe 
taken die de gemeenten de komende jaren gaan uitvoeren binnen het jeugdbeleid en het sociale 
domein. Ook bij deze nieuwe taken is de regionale schaal en samenwerking van groot belang en 
zullen wij deze waar nodig en mogelijk intensiveren en versterken. 
Doelstelling 2 uit de strategische visie en de daaraan verbonden doelen uit de sociale structuurvisie – 
zelfredzame en participerende burgers – zijn en blijven leidend voor ons handelen.  

2.1.1 Voortgang van de uitvoering 

De komende jaren staan in het teken van de verschillende doelstellingen die we in de Strategische 
visie 2020 hebben verwoord.  
 
Het realiseren van de Strategische visie 2020 is een langdurig proces. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wordt de Strategische visie opnieuw tegen het ligt gehouden en 
zo nodig bijgesteld.  We moeten zorgen voor balans en synergie op verschillende beleidsterreinen. 
Om hierin de juiste focus aan te brengen zijn de strategische opgaven verdeeld naar twee 
onderscheiden pijlers die aansluiten op het advies van de commissie Deetman/Mans:  
1. Economische pijler (gericht op bedrijven en bedoeld om werkgelegenheid te creëren) 
2. Vestigingsklimaat pijler (gericht op het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat) 
 
Om te voorkomen dat de stad minder aantrekkelijk wordt gedurende de periode dat we werken aan de 
uitvoering van de strategische plannen, is ook "de basis van de openbare ruimte op orde" benoemd  
als strategisch speerpunt.  Verloedering blijkt immers één van de belangrijkste vertrekredenen te zijn 
van bedrijven en bewoners. 
Een andere basisvoorwaarde is het op orde houden van de sociale infrastructuur waardoor mensen 
een mogelijkheid houden om met hulp van het eigen netwerk en de gemeente weer hun eigen kracht 
terug te vinden. Daarnaast is essentieel dat Den Helder een volwaardig en aantrekkelijk cultureel 
voorzieningenniveau behoudt.  
 
We hebben voor de drie gebieden Stadshart, Willemsoord en Haven als prioritaire gebieden gekozen 
omdat ze bepalend zijn voor de stedelijke ontwikkeling van Den Helder. De onderlinge samenhang is 
groot. Bestuurlijke regie kan juist in deze gebieden tot concrete resultaten leiden. De ontwikkelde 
gebieden versterken de positie van Den Helder als de centrumgemeente van de Kop van Noord-
Holland. De gebiedsontwikkeling moet in deze gebieden dus onomkeerbaar op gang komen. 
 
De keuze voor drie prioritaire gebieden heeft tot gevolg dat we vooral in deze gebieden willen 
ontwikkelen en investeren. Dit dragen wij dan ook als gemeente naar buiten uit! Op deze manier 
kunnen wij inwoners en partners aan Den Helder binden en nieuwe partners en bewoners aantrekken. 
Qua ontwikkeling beschouwen we de gebieden Stadshart en Willemsoord als één omdat zij een 
nauwe relatie hebben. De gebiedsontwikkeling van de Haven is een regionale opgave op korte termijn 
en een nationale opgave op langere termijn.  Daarbij werken we nadrukkelijk samen met de overige 
gemeenten in de Kop van Noord-Holland, de Provincie en het Rijk. 
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Samenwerking Kop van Noord-Holland en H2A 
Aan de hand van verschillende adviezen1 voor de Kop van Noord-Holland is aangegeven dat de 
samenwerking met de buurgemeenten (kop van Noord-Holland), maar ook in H2A-verband 
noodzakelijk is met het oog op enerzijds versterken van economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen en anderzijds efficiency. In de Kop van Noord-Holland is inmiddels door de stuurgroep 
Kop van Noord-Holland een publieke ruimtelijk-economische uitvoeringsagenda opgesteld. De basis 
van de uitvoeringsagenda is het gesprek tussen gemeenten en de verschillende boards (agri, energy 
health en leisure). Tijdens deze gesprekken is de vraag gesteld welke punten overheden zouden 
kunnen oppakken (rechterhelft van de figuur 1) om de ontwikkelingen in de clusters (de linkerhelft van 
figuur 1) te bevorderen.  
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Figuur 1: economische structuurversterking NHN 

 
De kracht van de uitvoeringsagenda is het maken van keuzes waarna de gemeenten op de gekozen 
onderwerpen met elkaar aan de slag gaan. De provincie levert op specifieke onderdelen ook een 
bijdrage. Het is een publieke uitvoeringsagenda. Daarom worden de acties ingedeeld naar de thema’s 
ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid en de dwarsverbanden arbeidsmarkt en 
onderwijs, kennis en innovatie en duurzaamheid. Het spreekt vanzelf dat bij de uitvoering van acties 
een beroep wordt gedaan op het bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoekinstellingen om de acties 
toegespitst op de ontwikkeling van de clusters uit te voeren. 
 
In 2013 is een tweede regionale conferentie voor alle gemeenteraden en staten georganiseerd om het 
belang en de urgentie hiervan onder de aandacht te brengen.  
In Noord-Holland Noord verband wordt gewerkt aan een constructieve lobby naar Den Haag en 
Brussel om de regionale dossiers kracht bij te zetten. Ook in dit samenwerkingsverband wordt steeds 
meer de nadruk gelegd op de strategische opgaven die we als regio Noord-Holland Noord willen 
oplossen. 
 
Haven 
De haven van Den Helder is per 1 januari 2013 verzelfstandigd tot de Port of Den Helder. De 
ontwikkeling van de haven wordt verder vorm gegeven door de Port of Den Helder. Wij, als gemeente, 
kunnen daardoor in onze faciliterende rol opereren door middel van het creëren van de 
randvoorwaarden om deze ontwikkeling mogelijk te maken.  
 
Overige projecten 
Naast de activiteiten en projecten in de drie prioritaire gebieden werken wij ook elders in de stad aan 
projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen uit de strategische visie. Zo ondersteunen de 
projecten in Nieuw Den Helder Centrum mede de doelstellingen in het Stadshart. 

                                                      
1 ‘Krimp of niet’, commissie Deetman/Mans, ‘Kop op de kaart’, commissie voor de Kop van Noord-Holland, 
commissie Dwarshuis. 
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2.1.2 Volgende stappen 

De uitvoering van de Strategische visie bevat veel projecten en activiteiten. We moeten bij alles wat 
we doen steeds scherp de doelstellingen van de Strategische visie 2020 en de aanbevelingen van de 
commissie Deetman/Mans voor ogen houden. Dat is immers het toetsingskader en de richting die we 
moeten vasthouden.  
 
De komende periode 2014 – 2017 moet worden gewerkt aan: 
 Uitvoering en vervolg van het Uitwerkingsplan Stadshart. 
 De regionale ruimtelijk-economische uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland voor de 

middellange en lange termijn, inclusief locatiekeuzes op gebied van wonen, bedrijfslocaties, 
voorzieningen en ontwikkeling van de 5 economische clusters. 

 Het creëren van draagvlak voor de ambities van Den Helder bij partners (ontwikkelaars, 
overheden, bedrijfsleven, investeerders). 

 Het optimaliseren van de bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de strategische visie. 
 Het verder richting geven aan de toekomst van Willemsoord bv. 
 Lobbyen ten behoeve van de lange termijn voor het behoud van werkgelegenheid en het 

versterken en aantrekken van onderwijsinstellingen. (niet alleen als gemeente maar ook als regio) 
 Binnen het sociale domein alle krachten bundelen om de burgers die dat aantoonbaar nodig 

hebben te helpen hun redzaamheid te behouden en vergroten en via arbeidsparticipatie of sociale 
activiteit in staat stellen een zinvolle levensvervulling na te streven.  

 In stand houden van een goed sociaal/cultureel voorzieningenniveau. De organisatorische kracht 
en innovatieve mogelijkheden van de organisaties blijven bestaan.   

 
Om als centrumgemeente te kunnen functioneren vragen ook onderwerpen als 
bevolkingsontwikkeling, infrastructuur, wonen, sociale zorg, jeugdbeleid en culturele voorzieningen 
regionale aandacht. Op deze manier willen wij komen tot één overall sturingsorganisatie met een 
stevige inbreng vanuit Den Helder. Dit zien wij als de manier om de afkalving van gelden vanuit het 
Rijk op een zo goed mogelijke manier op te vangen. 
 
We staan voor de uitdaging om de visie “Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van Noord-
Holland” echt vorm en inhoud te geven. De gebiedsontwikkeling vindt plaats op de schaal van de Kop 
van Noord-Holland en vereist een adequate aansturing richting provincie en Noordkopgemeenten, 
Rijkspartijen en de ondernemers. In 2014 en verder zullen wij nog intensiever samenwerken met dit 
netwerk. 

2.1.3 Reserve Strategische visie  

In 2009 is besloten een reserve Strategische visie te vormen uit de opbrengsten van de verkoop van 
de NUON-aandelen. Het inzetten van de reserve is gekoppeld aan de zes doelen uit de Strategische 
visie. Deze doelen zijn hieronder nog eens opgesomd: 
 
Doel 1  Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & 

technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg 
&wellness als belangrijkste dragers. 

Doel 2  Sociale zwakte wordt tegengegaan door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen en 
mee te laten doen aan de samenleving, enerzijds door mensen aan het werk te krijgen door 
aanbieden van opleidingen op diverse niveaus inclusief HBO en voldoende aanbod van 
banen, anderzijds door mensen maatschappelijk te activeren met andere activiteiten dan 
werk. 

Doel 3  Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene, woonmilieus die tegemoet 
komen aan de vraag van de (potentiële) inwoners. Er is speciale aandacht voor bijzondere 
woonlocaties en het creëren van mogelijkheden tot wonen aan of op het water. 

Doel 4  Toerisme en recreatie worden geprofessionaliseerd, gebaseerd op enerzijds de rust, ruimte en 
natuur in Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) cultuur-
historisch erfgoed. De kwaliteitsslag beoogt hogere bestedingen in deze economische pijler. 

Doel 5 Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) door te zorgen voor 
concentratie van stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met 
diversiteit en kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een 
goed voorzieningenniveau. 

Doel 6 De infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente, past bij 
de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische ontwikkeling. 
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 In grafiek 1 is de ontwikkeling van de reserve in beeld gebracht. 

 
Grafiek 1: verloop reserve strategische visie 2009-20120 

De grafiek laat zien dat de laagste stand wordt bereikt op 31 december 2014, er zit dan € 3 miljoen in 
de reserve waarvoor geen verplichtingen zijn aangegaan. Dit bedrag loopt op naar € 10,3 eind 2015 
omdat in 2015 de laatste termijn uit de verkoop van de aandelen wordt ontvangen. Daarnaast is 
afgesproken dat de rente opbrengsten aan de reserve worden toegevoegd.  
 
De reserve is nodig om investeringsinitiatieven die zich aandienen te kunnen verzilveren. Als de 
lobby’s op provinciaal, landelijk en Europees niveau kansen opleveren moet er gescoord kunnen 
worden. Voor het kunnen scoren is in veel gevallen cofinanciering nodig. Deze cofinanciering kan 
gevonden worden in de reserve strategische visie. 
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2.2 Organisatieontwikkeling 

 
Organisatievisie 2012-2015 
De ambtelijke organisatie moet goed toegerust zijn om de ambities van de stad te kunnen realiseren 
zoals in de vorige paragraaf is geschetst. De organisatie staat daarbij voor een grote uitdaging die een 
andere manier van werken en denken vraagt. Waar hebben we mee te maken? 
 
De wereld om ons heen verandert snel. Netwerkvorming, marktwerking, individualisering, digitalisering 
zorgen dat de overheid een andere rol krijgt in de samenleving. Forse bezuinigingen en rijkstaken, 
bijvoorbeeld in de jeugdzorg, komen op het bordje van de gemeente, dus ook bij de gemeente Den 
Helder. Dat heeft consequenties voor hoe de gemeente haar werk moet organiseren. De gemeente is 
al lang niet meer die allesbepalende partij. In het netwerk van partners om ons heen, zijn we meer de 
regisseur die richting geeft, partijen bindt en meer dan vroeger de uitvoering overlaat aan de markt.  
 
Dat betekent anders denken en werken. De ambtelijke organisatie moet de omslag maken waarbij 
‘binnen’ veel meer naar ‘ buiten’ gaat en ‘buiten’ naar ‘binnen’ wordt gehaald. In de Organisatievisie 
2012-2015 “Wij maken het mogelijk” staat hoe de ambtenaren met zijn allen de ambities van Den 
Helder kunnen waarmaken door op een andere manier te gaan werken. 
 
Om van binnen naar buiten te kunnen komen, moet er een grote slag worden gemaakt. Voor de 
ambtelijke organisatie is dit nog geen gemeengoed en (om)scholing is nodig om goed op de nieuwe 
werkwijzen en taken te zijn toegerust. De leidinggevenden staan voor de opgave hun medewerkers in 
deze verandering mee te nemen. Een verandering is ook, mede in verband met de noodzakelijke 
bezuinigingen, dat er wordt ingezet op behoud van werk, maar dat dit werk niet gegarandeerd 
hetzelfde blijft. Integendeel zelfs. Daar waar nog wel eens gedacht werd dat een baan bij de 
overheid (gemeente) een baan voor het leven was, wordt nu een groot beroep gedaan op de flexibele 
medewerker, die zich wil en kan ontwikkelen en hierbij aansluit op de behoefte en vraag vanuit 
de stad. Meer regie en regisserend werken (RUD, samenwerking in het sociale domein, 
samenwerking en regionalisering brandweer, samenwerkingsverbanden, shared serviceachtige 
constructies etc.) zijn er op gericht dat we werk behouden, ook als dat in een ander verband wordt 
gedaan en niet meer allemaal vanzelfsprekend vanuit Den Helder.  
 
De Organisatievisie biedt een duidelijke richting voor de manier waarop de geschetste opgave 
tegemoet wordt getreden. De nieuw geformuleerde missie is:  
 
Wij maken het mogelijk voor Den Helder! 
 
Met creativiteit, oplossingsgerichtheid, vertrouwen en openheid brengen we beweging op gang 
om Den Helder te ontwikkelen als plezierige en veilige woon- en leefstad met een stevige 
economische pijler gericht op een goed vestigingklimaat, werkgelegenheid en onderwijs. We 
doen dit voor onze eigen inwoners en bedrijven en ook voor de regio. Zo is Den Helder de 
centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland. 
 
Wij kunnen en willen dit niet alleen doen. We zoeken verbinding met partners in de stad, in de 
regio en in het land om samen onze gemeenschappelijke ambities voor de stad te realiseren. 
Wij maken het mogelijk dat de stad schoon, heel en veilig is en dat inwoners zelfredzaam zijn. 
Dienstverlening organiseren we efficiënt en de klant staat centraal. Door onze wijze van 
adviseren oefent het gemeentebestuur politieke sturing op hoofdlijnen uit en leveren we een 
bijdrage aan zorgvuldige politieke besluitvorming. 
 
Een duidelijke missie en visie maakt medewerkers betrokken, geeft hen richting, inspireert en 
motiveert. Betrokkenheid draagt bij aan plezierig werken en draagt doorgaans bij aan een laag 
ziekteverzuim. Gezocht wordt naar een manier van het nieuwe werken, waarbij de ICT-faciliteiten 
onontkoombaar en noodzakelijk zijn. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat de bedrijfsvoering op orde 
moet zijn en blijven. 
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Thema’s waarlangs de organisatievisie wordt gerealiseerd 
Om de implementatie van de Organisatievisie in samenhang op te pakken, zijn thema’s benoemd die 
als rode draad door de missie en visie heen lopen. Drie daarvan zijn voor deze kadernota van belang 
en worden kort toegelicht. 
 
Professionaliteit en kwaliteit 
Dit thema is gericht op de juiste medewerker op de juiste plek en dat de medewerker goed toegerust 
is voor zijn werkzaamheden. Het gaat vooral over opleiden en trainen. Naast specifiek vakgerichte 
opleidingen bieden wij met het concernopleidingsprogramma en de Helder Academie een breed 
aanbod dat onze medewerkers in staat moet stellen goed toegerust te zijn voor hun taak. Door een 
krimpende organisatie die meer vraagt van de medewerker, een andere taakuitvoering door 
verschuivingen van meer uitvoerend naar meer regisserend werken en de afspraken in het 
principeakkoord CAO 2011-2012 wordt er gevraagd meer te investeren in onze medewerkers dan we 
jaren geleden deden. 
 
Doorontwikkeling naar regiegemeente 
In de bedrijfsvoering wordt toegewerkt naar een slanke en strategisch gerichte organisatie. Van 
uitvoerende taken die anderen beter uitvoeren en ons voordeel opleveren onderzoeken we de 
mogelijkheden van het meer op afstand zetten. We houden wel de regie. De kleinere organisatie krijgt 
vorm door opschaling en samenwerking. Er loopt een groot aantal initiatieven en 
onderzoeksrichtingen zoals: 

o Regionaal veiligheidshuis 
o Regionale UitvoeringsDienst (RUD)  
o Regionale sociale dienst 
o Samenwerking Brandweer / veiligheidsregio 
o Shared service center ondersteunende diensten Noord Holland Noord 

 
Dienstverlening 
De activiteiten bij dit thema worden voor een belangrijk deel ingevuld door  de maatregelen die wij 
nemen om te voldoen aan de visie op dienstverlening die VNG en rijksoverheid hebben afgesproken. 
Het einddoel is dat de gemeente in 2015 dé ‘portal’ voor de overheid moet zijn. Wij hebben daartoe 
een dienstverleningsconcept vastgesteld en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dat maakt duidelijk 
welke activiteiten we wanneer uitvoeren en wat dat gaat kosten. Hieruit blijkt dat de realisatie van de 
visie op dienstverlening de komende jaren een investering vraagt. Deze vraag is verder toegelicht in 
paragraaf 3.2.5 waar incidenteel € 155.000 aan middelen wordt gevraagd om de dienstverlening op 
het vereiste niveau te krijgen.  
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2.3 Ontwikkelingen Rijk 

 
Er zijn grote veranderingen op komst voor gemeenten. Deze zijn aangekondigd in het regeerakkoord 
VVD-PvdA “Bruggen slaan”. Wij hebben u over de gevolgen op hoofdlijnen voor Den Helder 
geïnformeerd in de notitie “Gevolgen regeerakkoord voor Den Helder en koersbepaling naar de 
kadernota in 2013”. In de raadsbrede commissievergadering van woensdag 13 februari hebben wij 
hierover met u van gedachten gewisseld, met name daar waar het ging om de te volgen (financiële) 
koers in deze kadernota.  
Wij beperken ons in deze kadernota tot de weergave van de gevolgen van het regeerakkoord op 
hoofdlijnen in tabel 1. De tabel geeft aan in welk jaar de veranderingen starten en welke nieuwe 
taakstellingen hiermee zijn gemoeid. Aan het einde van deze paragraaf wordt ingegaan op de 
mogelijke gevolgen van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). 
 
 2014 2015 2016 2017 
Bestuur 
   Fuseren naar 100.000+ 
   Verminderen raadsleden / wethouders (5%) 

  
 
 

  

Decentralisatie Wmo / AWBZ 
   WMO/huishoudelijke hulp: - 75 %:  nieuw         
WMO/huishoudelijke hulp: - 75 %:     bestaand 
   WMO/hulpmid. en woningaanp.: - 25 % 
   AWBZ/Persoonlijke verzorging: - 25 % 
   AWBZ/Begeleiding: - 25 % 
     Jeugdzorg: - 15 % 

 
 
 
 

 
 
 

  

Werkgelegenheid en inkomen   
Werkdeel 

   Invoering Participatiewet 
   Daling reintegratiebudget € 200 mln (30%) 
   Korting SW € 650 mln 
   Daling rijksvergoeding WSW-plek (15%) 
Inkomensdeel 

   WWB; huishouduitkeringstoets invoeren 
   WWB; toeslag alleenstaande ouders vervalt 
   WW; beperking WW-duur (vanaf 1/7/2014) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Onderwijs 
   € 256 mln onderwijshuisv. naar scholen 

  
 

  

Stedelijke vernieuwing 
   ISV budgetten vervallen 
   Woningcorporaties worden gekort 

  
 
 

  

Overige 
   Verplicht schatkistbankieren 
   Wet HOF 

 
 

   

Tabel 1: Hoofdlijnen gevolgen regeerakkoord 

 
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) 
Volgens de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) moeten gemeenten een gelijkwaardig aandeel 
leveren in het terugdringen van het EMU-tekort. Hierdoor ontstaat een strakke norm voor de omvang 
van investeringen die gemeenten jaarlijks mogen doen. Dit leidt tot het risico van een rem op de 
investeringen. Voor ons kan het betekenen dat we geremd worden in onze ambities. Voorlopig is dit 
niet aan de orde. De investeringen in de meerjarenbegroting 2013-2016 blijven binnen het 
vastgestelde kader van de wet HOF. Alle investeringen kunnen worden uitgevoerd. Het risico speelt 
op de langere termijn. 
 
 2013 2014 2015 2016
Norm wet HOF (uitgangspunt EMU -/- 3%) € 14,0 mln € 14,0 mln € 14,0 mln
Meerjareninvesteringsplan 2013-20172 € 14,1 mln € 4,5 mln € 3,2 mln € 1,3 mln

                                                      
2 Bron: programmabegroting 2013-2016 
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Wij zullen in de begroting 2014 de gewenste investeringen afzetten tegen de norm die de wet HOF 
meerjarig oplegt. In de toekomst zal de norm HOF lager worden omdat op de lange termijn gestreefd 
wordt naar begrotingsevenwicht waar nu nog een tekortnom van 3 procent wordt gehanteerd.  
Er zijn manieren om de wet HOF te omzeilen. Er moet dan gedacht worden aan PPS-constructies, 
leasen of DBFMO-contracten. Kern van deze methoden is om investeringen niet in één keer te 
betalen maar de betalingen over de gebruiksduur van de goederen uit te smeren.  
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3. Budgettair kader 

3.1 Inleiding 

Het budgettaire kader geeft de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente weer voor de 
jaren 2014-2017. De financiële positie is af te leiden uit de ontwikkeling van het begrotingsresultaat en 
het weerstandsvermogen. Het begrotingsresultaat moet minimaal nul zijn, hetgeen betekent dat de 
structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht zijn. Een niet sluitende begroting tast het 
weerstandsvermogen aan en leidt tot preventief toezicht vanuit de provincie. 
Een gezond weerstandsvermogen stelt de gemeente in staat om tegenvallers op te vangen. 
Het doel van een gezond weerstandsvermogen is geoperationaliseerd in een norm voor de ratio 
weerstandsvermogen van 1,25 (het totale risicobedrag mag niet meer dan 1,25 keer de middelen 
beschikbare in de algemene reserve zijn). 
 
De volgende kaders zijn uitgangspunt voor de kadernota: 

1. De basis solide en duurzaam houden 
(Sluitende meerjarenbegroting en ratio weerstandsvermogen is minimaal 1,25) 

2. Afmaken bezuinigingen 2013-2015 
(niet afmaken bezuinigingen 2013-2015 leidt tot begrotingstekort) 

3. Geen extra bezuinigingen tot en met 2015 
(algemene kortingen vanuit het regeerakkoord Rutte II opvangen uit eerdere bezuinigingen ) 

4. Taakmutaties volgen betekent stoppen of verminderen van taken 
(taakmutaties volgen om begrotingstekort te voorkomen) 

5. Taken worden uitgevoerd binnen het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt 
(taakstellingen vanuit het Rijk volgen om begrotingstekort te voorkomen) 

6. Wensen opvangen binnen het betreffende programma  of extra bezuinigen of lasten 
verzwaren (wensen mogen niet leiden tot begrotingstekort) 

3.2 Actualisatie begrotingsresultaat 

 
3.2.1 Prognose resultaat begroting 2014-2017 
In tabel 2 wordt de prognose gegeven van het saldo van de begroting 2014-2017. 
De uitkomsten laten zien dat sprake is van een meerjarig sluitende begroting. Hiermee wordt voldaan 
aan het eerste gestelde kader (kader 1: basis solide en duurzaam houden). 

 

Tabel 2: Prognose saldo begroting 2014-2017 

De verschillende regels in tabel 2 worden in de volgende paragrafen toegelicht. De bestaande 
bezuinigingen en taakstellingen komen terug in paragraaf 3.2.3, de vrijval van de buffer stelpost 
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rijksbezuinigingen in paragraaf 3.2.4, de ruimtevragende maatregelen in paragraaf 3.2.5 en nieuwe 
bezuinigingsvoorstellen en oplossingsrichtingen in paragraaf 3.2.6. 
 
3.2.2 Resultaten uit de jaarrekening 
In grafiek 2 zijn de rekeningresultaten van de afgelopen vijf jaar opgenomen.  
De rekeningresultaten zijn de afgelopen jaren gemiddeld positief. Een uitzondering geldt voor 2010, in 
dat jaar zijn grote voorzieningen gevormd ten laste van het resultaat om incidentele tegenvallers op te 
kunnen vangen. Het gaat om voorzieningen voor grondexploitatie, Willemsoord en de claims met 
betrekking tot het werkdeel-WWB. 
De algemene reserve is ten opzichte van 2008 met € 5,5 miljoen gestegen naar € 23,9 miljoen  
(grafiek 3). 
 
Structurele effecten uit de jaarrekening 2012 
De structurele effecten zullen zichtbaar worden gemaakt in de jaarrekening 2012. De effecten die 
relevant zijn voor de (meerjaren)begroting zullen worden verwerkt in de begroting 2014-2017.  
 

 

Grafiek 2: verloop rekeningresultaten 2008-2012 

 

 

Grafiek 3: verloop algemene reserve 2008-2012 
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3.2.3 Bezuinigingen en taakstellingen 
Het totaal aan structurele bezuinigingen in de periode 2011-2015 bedraagt € 14,7 miljoen. Daar 
bovenop moest € 5,9 miljoen worden omgebogen (taakstellingen) in het sociaal domein en de 
exploitatie van Willemsoord om binnen de daarvoor beschikbare middelen in de begroting te komen. 
 
 

Raadsbesluit Omschrijving Bezuiniging /  
taakstelling 

Bezuinigingen   
RB10.0926 01/11/2010 1e verkenning bezuinigingen “zorgen voor een kloppend 

huishoudboekje” 
€ 5,8 miljoen 

RB11.0098 11/07/2011 Kadernota 2012-2015 “Balans tussen ambities en 
bezuinigingen” 

€ 6,8 miljoen 

RB12.0175 07/11/2012 Kadernota 2013-2016 “De stad vooruit helpen” € 2,2 miljoen3 
Taakstellingen   
RB11.0098 11/07/2011 Kadernota 2012-2015 (sociaal domein en Willemsoord) € 5,9 miljoen 
 
Voortgang bezuinigingen 
Van het totaalpakket aan bezuinigingen en taakstellingen is het grootste deel gerealiseerd, voor de 
periode 2013-2015 moet nog structureel € 3,2 miljoen in uitvoering worden genomen. De 
uitvoerbaarheid hiervan is opnieuw beoordeeld. De volgende bezuinigingen kunnen niet worden 
uitgevoerd: 

 

Tabel 3: bezuinigingen die niet kunnen worden uitgevoerd 

 
Om bij te dragen aan een sluitende begroting zijn door Stadsbeheer diverse oplossingsrichtingen 
onderzocht, zoals kostendekkende tarieven en verlagen van kosten door een andere manier van 
werken. Onderzoek hiervan wijst uit dat de kostendekkendheid begraven en de besparing op het 
beheer van rotondes niet worden gerealiseerd.  
 
Kostendekkendheid begraven; (graf- en begraafrechten) naar 75 procent van de gemaakte kosten  
Het aantal begrafenissen en verlengingen van grafhuur vertoont al enige jaren een structureel dalende 
lijn (zie grafiek aantal begrafenissen). Dit leidt tot structureel lagere inkomsten graf- en 
begraafrechten: 
 

Jaar  begroot  werkelijk  verschil 

2008  524  397  ‐ 127 nadeel 

2009  441  364  ‐ 77 nadeel 

2010  445  415   ‐ 30 nadeel 

2011  452  344   ‐108 nadeel 

2012  461  338   ‐123 nadeel 
 
 
 

                                                      
3 Geamendeerd door de raad waardoor in 2013 incidenteel € 980.000 aan bezuinigingen is uitgesteld 
naar 2014 welke in 2013 worden gedekt uit de reserve prioriteiten. 
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Het begraven van een overledene op kosten van de gemeente waarvan de kosten niet op 
nabestaanden kunnen worden verhaald, neemt toe (2010: € 25.000 2011: € 30.000 2012: €33.000). 
De inrichting van de Islamitische begraafplaats is gerealiseerd en leidt tot lasten. Inkomsten blijven 
vooralsnog uit, omdat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot islamitisch begraven.  
Deze ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat een bedrag van € 100.000 niet als bezuiniging kan 
worden gerealiseerd. 
 
Uitbesteden beheer rotondes en toestaan reclame 
Het beeldbepalend karakter van de rotondes wordt, naast het groenonderhoud, grotendeels bepaald 
door het verwijderen van onkruid op de elementen verharding. Het onderhoud is uit te besteden aan 
derden, met als tegenprestatie het plaatsen van reclame uitingen. Om verkeerstechnische en 
esthetische redenen is dit niet verder onderzocht. 
Een bedrag van € 10.000 kan niet als bezuiniging worden gerealiseerd. 
  
Verhogen toeristenbelasting 
Voor het verhogen van de toeristenbelasting bleek in 2012 geen meerderheid te zijn in de Raad. Als 
deze maatregel niet wordt overgenomen betekent dit een structureel tekort in de begroting van  
€ 163.000. Dit is exclusief het effect van het invoeren van een forfaitair tarief waarvan het financieel 
nadeel wordt geschat op € 87.000.  
 
Bezuiniging op handhaving 
De bezuiniging op handhaving van € 100.000 is niet haalbaar met efficiencymaatregelen. Hierop 
bezuinigen heeft invloed op de kwaliteit en intensiteit van de handhaving hetgeen ongewenst is omdat 
dan deze verplichte wettelijke taak niet op het vereiste niveau kan worden uitgevoerd. 
 
Voortgang taakstellingen 
De taakstelling Willemsoord is ingevuld door Willemsoord te compenseren (€ 300.000) voor het 
verschil tussen marktconforme en in rekening gebrachte (maatschappelijke) huur aan gesubsidieerde 
instellingen die op Willemsoord gehuisvest zijn. 
De geactualiseerde meerjarenraming, die als onderdeel van de 2e halfjaarrapportage Willemsoord is 
gepresenteerd in de commissie Bestuur en Middelen, laat een tekort zien van € 1,6 miljoen in de 
periode 2013-2016. Dit bedrag is als risico in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen.  
 
De taakstelling op het sociaal domein is verwerkt in de begroting 2013-2016. Er wordt verwacht dat de 
taakstelling gerealiseerd gaat worden. Hiervoor is het van belang dat de bezuinigingen op 
schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, uitvoering WMO en langdurigheidstoeslag uitgevoerd 
worden.  
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3.2.4 Stelpost Rijksbezuinigingen; gevolgen regeerakkoord 
 
In deze paragraaf worden de algemene financiële gevolgen vanuit het regeerakkoord aangegeven. 
Deze gevolgen zullen voor het overgrote deel vertaald worden naar een korting op het 
gemeentefonds. 
Met het actieve bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren is een buffer (stelpost rijksbezuinigingen) 
aangelegd om de algemene rijkbezuinigingen op te kunnen vangen. Na de vaststelling van de 
begroting 2013-2016 zijn de volgende ontwikkelingen op ons afgekomen: 

 September- en decembercirculaire 2012; de uitkomsten van de circulaires over de 
ontwikkeling van het gemeentefonds zijn verwerkt in de stelpost. 

 Algemene kortingen vanuit het regeerakkoord Rutte II; op basis van de VNG uitwerking van 
het regeerakkoord en de informatie van het Rijk bij de decembercirculaire 2012 zijn ramingen 
opgenomen. De definitieve kortingen worden waarschijnlijk duidelijk in de meicirculaire 2013. 
Onder tabel 4 worden de algemene kortingen toegelicht. 

 Vorming van de RUD; de verwerking van de begrotingswijziging leidt tot een nadeel. 
 De nieuwe bezuinigingsronde Rutte II (maart 2013) leidt volgens schattingen van de VNG tot 

een extra uitname uit het gemeentefonds van € 200 miljoen. Voor Den Helder betekent dit een 
extra algemene korting van € 700.000. 

 
Het anticiperen op de bezuinigingen van het Rijk heeft goed gewerkt, we kunnen € 5,2 aan 
bezuinigingen opvangen uit de buffer die we hebben aangelegd. De keuze zou gemaakt kunnen 
worden om een stelpost aan te houden voor nieuwe rijksbezuinigingen en gevolgen van de drie 
decentralisaties. De stelpost zorgt voor rust, er hoeft niet direct extra bezuinigd te worden bij nieuwe  
algemene kortingen op het gemeentefonds en financiële tegenvallers vanuit de drie grote 
decentralisaties. De nieuwe stelpost die kan gevormd bedraagt structureel € 700.000.  
 
De verwachte algemene kortingen zijn financieel vertaald en in mindering gebracht op de beschikbare 
buffer. Op basis van deze actualisatie (tabel 4) vallen bedragen vrij in de jaarschijven 2014 tot en met 
2017.  

 

Tabel 4: Ontwikkeling stelpost rijksbezuinigingen; opvangen algemene rijksbezuinigingen 

Het regeerakkoord raakt met zeven maatregelen het gemeentefonds. De bedragen bevatten nog een 
onzekerheid omdat de exacte invulling en doorwerking van de maatregelen nog niet bekend zijn. In de 
meicirculaire 2013 over het gemeentefonds is hierover meer duidelijkheid te verwachten.  
 
1. “Trap op trap af” 
Als het Rijk meer uitgeeft, dan neemt het gemeentefonds toe. Als het Rijk echter bezuinigt, dan neemt 
het gemeentefonds af. Dit staat bekend als “de samen de trap op, samen de trap af systematiek”. 
Door de maatregelen in het regeerakkoord daalt het accres tot en met 2017 € 327 mln. Voor Den 
Helder betekent dit tot 2017 een daling van de gemeentefondsuitkering van ruim € 1,1 mln.  
 
2. Minder bestuurders  
Het maximaal aantal wethouders en gemeenteraadsleden samen wordt teruggebracht tot het niveau 
van voor de dualisering. In theorie is deze uitname uit het gemeentefonds voor de gemeente neutraal. 
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Tegenover de lagere vergoeding staan immers ook lagere uitgaven in de vorm van minder raadsleden 
en minder wethouders. De besluitvorming hierover bij het Rijk is nog niet afgerond.  
 
3. Afromen onderwijshuisvesting  
In het regeerakkoord is aangekondigd dat € 256 mln voor onderwijshuisvesting voortaan rechtstreeks 
naar de scholen gaat. De uitname in het gemeentefonds bedraagt voor Den Helder € 0,9 miljoen. 
 
4. Efficiencykorting fusie naar 100.000+  
Het kabinet streeft naar gemeenten met minimaal honderdduizend inwoners. Deze schaalvergroting 
moet leiden tot schaalvoordelen. Het kostenvoordeel dat hiermee samenhangt, wordt in mindering 
gebracht op het gemeentefonds. Landelijk moet deze maatregel op lange termijn € 975 mln opleveren. 
Tot en met 2017 is in het regeerakkoord een korting op het gemeentefonds opgenomen van € 180 
miljoen hetgeen voor ons een korting van € 630.000 betekent.  
 
5. Korting BTW compensatiefonds  
Het BTW-compensatiefonds wordt niet afgeschaft. In plaats daarvan wordt een algemene korting 
doorgevoerd van € 510 mln. Voor Den Helder wordt de korting geraamd op € 1,8 miljoen.  
 
6. Verplichte maatschappelijke stage  
Het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage is een taakmutatie. Dit betekent dat 
tegenover de lagere bijdrage ook lagere kosten staan. Hierdoor is deze maatregel in principe neutraal 
voor de gemeente. Landelijk wordt hiermee € 20 mln bespaard, voor Den Helder betekent dit dat er  
vanaf 2015 € 70.000 minder voor maatschappelijke stage beschikbaar is.  
 
7. Intensivering armoedebeleid 
Vanaf 2014 worden gemeenten gecompenseerd voor de rijksmaatregelen die de minima teveel raken. 
Hiervoor wordt extra geld aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Den Helder gaat het om een 
bedrag van € 350.000. Deze post wordt ingezet voor minimabeleid. Het sportfonds en cultuurfonds 
voor de jeugd wordt er vanaf 2014 uit gefinancierd, het proces bijzondere bijstand wordt 
geoptimaliseerd en de hogere bewindvoeringskosten worden hieruit opgevangen. 
in paragraaf 3.2.5 vindt u deze ruimtevragende maatregelen terug. 
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3.2.5 Ruimtevragende maatregelen  
De volgende ruimtevragende maatregelen zijn nodig om wettelijke taken uit te voeren en 
doelstellingen te realiseren.  

 

Tabel 5: Overzicht ruimtevragende maatregelen 



Kadernota 2014-2017  

  Pagina 21 van 30 

 
Samenvatting per programma 
In  tabel 6 zijn de ruimtevragende maatregelen samengevat per programma. 

 

Tabel 6: Samenvatting ruimtevragende maatregelen per programma 

De in bovenstaande tabel voorgestelde maatregelen worden hieronder per programma toegelicht. 
 
Bedrijfsvoering / dienstverlening   
Programma dienstverlening: opleiding / implementatie (incidenteel € 155.000 in 2014-2016)  
Om in 2015 het centrale loket van de overheid te kunnen zijn en te voldoen aan landelijk gestelde 
eisen en eigen ambities moeten wij onze gemeentelijke (digitale) dienstverlening verder ontwikkelen. 
Om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te handhaven en waar 
mogelijk te verbeteren is het gebruik van de e-overheid een randvoorwaarde. Om aan gestelde eisen 
te kunnen voldoen en tegelijkertijd invulling te geven aan eigen ambities is ons 
dienstverleningsconcept ‘Heldere dienstverlening: op weg naar 2015’ aangescherpt. Daarnaast 
kunnen we met het Programma Dienstverlening uitvoering geven om gestelde (wettelijke) eisen en 
eigen ambities zoals beschreven in de organisatievisie te realiseren. 
 
Wat merkt de klant ervan? 
Naast de levering van concrete producten merkt de klant ook dat wij de dienstverlening verbeteren, 
zowel in reactie- en processnelheid als in kwaliteit. De burger merkt dat:  

 de gemeente 80% van de vragen in één keer beantwoordt (service);  
 er door de gemeente in één keer het goede antwoord wordt gegeven en er anders goed wordt 

doorverwezen (kwaliteit);  
 hij voor eenvoudige vragen en producten direct wordt geholpen (producten/ diensten);  
 hij voor het bereiken van de gemeente uit verschillende kanalen kan kiezen en dat de keuze 

voor het kanaal niet uitmaakt voor het antwoord (inzet kanalen);  
 er per kanaal één duidelijke ingang is;  
 de gemeente stuurt op een betere afhandeling van elk contact, de service is elke keer beter; 
 de burger éénmalig zijn gegevens hoeft te verstrekken voor meervoudig gebruik. 

 
Dienstverlening ICT 
Om een optimale dienstverlening mogelijk te maken worden grote investeringen gedaan in de ICT. In 
de periode 2014-2017 gaat het om een bedrag van € 1,1 miljoen. Wij vangen deze investeringen op 
binnen de bestaande middelen voor de bedrijfsvoering.  
 
In het kader van de modernisering van de GBA moet het huidige GBA stelsel voor 1-1-2016 
vervangen worden door de Basisregistratie Personen (BRP).  Den Helder moet volgens de planning 
van het ministerie in het derde kwartaal van 2015 aansluiten. Omdat de modules nog in aanbouw zijn 
bij de leveranciers zijn nog geen exacte prijzen bekend.  
 
De BGT wordt de digitale grootschalige topografische kaart van heel Nederland waarin op een 
eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen en water, spoorlijnen 
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en terreinen worden geregistreerd en is een onderdeel van het i-NUP. Als bouwsteen uit het i-NUP is 
de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) een onmisbare schakel in de interne en externe 
informatievoorziening van de overheid.  
De wet BGT treedt op 1 januari 2016 in werking, de wet schrijft voor dat de gemeente Den Helder op 
dat moment de BGT ingericht dient te hebben. De BGT zal de huidige grootschalige basiskaart 
Nederland (GBKN) vervangen.   
 
Projectleider Midoffice / zaakgericht werken (incidenteel € 100.000 in 2014) 
Door wijzigingen in de bedrijfsvoering (dienstverlenings programma, verplichtingen vanuit het 
landelijke i-NUP programma, en  zaakgericht werken) dient ook de automatisering op een andere 
wijze te worden ingericht. Hiertoe zal onder andere een zogenaamde Midoffice moeten worden 
ingericht. Een Midoffice omvat diverse softwarecomponenten zoals een CMS, Producten en diensten 
catalogus, Formulierengenerator, Klantcontactsysteem, Zaaksysteem een Gegevensmagazijn en  
koppelingen naar informatiesystemen op de vakafdelingen.  
Voor de implementatie is een projectleider nodig waarvoor de kosten zijn geraamd op € 100.000. 
 
Opleidingsbudget naar 2,1 % van de loonsom (structureel € 75.000 ; incidenteel € 190.000) 
In hoofdstuk 2.2 is aangegeven wat onze visie op de organisatie is en wat ervoor nodig is om deze 
visie waar te maken. Daarnaast hebben we te maken met de CAO-afspraken rond het individueel 
loopbaanbudget. Wij stellen daarom voor het begrote budget voor opleiding en ontwikkeling gelijk te 
stellen met het landelijke gemiddelde voor gemeentes: 2,1% van de loonsom, het huidige niveau staat 
op 1,4% van de loonsom. Dit vraagt om een verhoging van € 170.000. Wij vragen om een structurele 
verhoging van € 75.000. In de jaren 2014 en 2015 wordt daar bovenop incidenteel € 190.000 uit het 
frictiefonds ingezet.    
 
Assurantiebelasting verzekeringen (€ 35.000 structureel) 
De verhoging van de assurantiebelasting leidt tot een vraag naar extra middelen van € 35.000. 
 
Algemene dekkingsmiddelen: afschaffing hondenbelasting (structureel € 346.000) 
De raad heeft een motie aangenomen om de hondenbelasting af te schaffen. Hiermee vallen 
algemene dekkingsmiddelen weg voor een bedrag van € 346.000. 
 
Programma 2 Veiligheid (€ 76.000 structureel en € 48.000 incidenteel) 
Om het veiligheids-, handhavings- en vergunningenbeleid goed uit te kunnen voeren zijn extra 
middelen nodig. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

 Het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie 
De gemeente dient zich goed voor te bereiden op rampen/ incidenten in een risicovolle 
omgeving in samenwerking met de partners ten einde een veilig  woonmilieu te bieden. 
Adequaat optreden bij rampen kan van invloed zijn op het imago van de gemeente. 

 Uitvoering van het project Compass, het huisvesten van arbeidsmigranten 
Van een groot aantal arbeidsmigranten is niet bekend waar hun verblijfplaats is. Dit versterkt 
de indruk dat sprake  kan zijn van onveilige situaties. 
Door regie te nemen in het ontwikkelen van een mogelijke woon carrière draagt men bij tot het 
vergroten van de werkgelegenheid en ontwikkelen van een goed ondernemersklimaat.  
Bevordering van naleving tot registratie arbeidsmigranten in de GBA dan wel heffing van 
toeristenbelasting op logiesverstrekking levert waarschijnlijk inverdieneffecten op.    

 Uitvoering lokaal uitvoeringsplan (LIVB 2011-2014) 
 Aanschaf portofoons en aansluiting op C2000 

Het werk wordt lichter en veiliger voor onze medewerkers. In dit geval betekent dit dat 
wanneer een BOA agressief benaderd wordt, direct met de portofoon assistentie van de politie 
gevraagd kan worden. Daarnaast kan door via de porto informatie met de politie uit te 
wisselen sneller ingespeeld worden op bepaalde situaties (bijv. uitkijken naar bepaalde 
personen). 

 Aanschaf van het softwarepakket Squitxo om de bouwleges en – vergunningen goed en 
efficiënt af te kunnen handelen.  
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Programma 3 openbare buitenruimte 
 
Bomenplan 2012-2016 (Incidenteel  € 150.000 in 2014) 
In het bomenbeheerplan is onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het bomen areaal op 
niveau basis en het vervangen van bomen. 
In 2014 worden voor alle verwijderde bomen nieuwe bomen terug geplant. Hiermee wordt voldaan 
aan de herplantplicht en blijft het bestaande bomen areaal in stand. 
Bij nieuwbouw projecten worden bomen toegevoegd aan het bestaande areaal, zoals de Prins 
Hendriklaan, Beatrixstraat en De Schooten zuidrand. 
 
Spelenplan 2012-2016 (Incidenteel € 159.000 in  2014) 
De gemeente Den Helder heeft 690 speelobjecten. In het beheerplan spelen is onderscheid gemaakt 
tussen het onderhouden van het huidig speelareaal en het renoveren van speeloases. 
In 2014 worden twee speeloases gerenoveerd: Wierbalg en de Viskom in de Visbuurt.  
 
Duurzame openbare verlichting (Incidenteel € 200.000 in 2014) 
Om  tot een structurele bezuiniging op de OV-verlichting op langere termijn te komen en ook tot een 
efficiency-slag en andere werkwijze in het beheer van de openbare ruimte (gelijktijdig uitvoeren van 
maatregelen bestrating/riool/verlichting) is een jaarlijkse investering van € 40.000 per jaar nodig die  
na 20 jaar weer budgetneutraal is door het terugverdienen van kosten van energie en een aanzienlijke 
vermindering van aansluitkosten. De overgang naar LED-verlichting zal leiden tot een afname van de 
CO2 uitstoot met 15%-30%. De gewijzigde aanpak in de OV-verlichting is een onderdeel van een 
buurtgerichte aanpak.  
Als financiering wordt voorgesteld om een revolverend fonds te vullen met € 200.000 in 2014. Hieruit 
kan de investering in OV-verlichting plaatsvinden. De besparingen in de vorm van energiereductie en 
aansluitkosten vloeien terug in het fonds. Op het moment dat het fonds weer voldoende gevuld is 
kunnen nieuwe duurzaamheidsinvesteringen plaatsvinden. Nadeel is dat er extra administratieve 
lasten aan zitten. 
 
Programma 4a Stadshart ( € pm ) 
Ondernemers hebben het initiatief voor een stadsplein genomen, het Assorgiaplein. De inrichting van 
de openbare buitenruimte en het stadspark komen in dit plan voor rekening van de gemeente. Als de 
gemeente het plan wil omarmen moeten hiervoor middelen gereserveerd worden. Zonder deze 
middelen kan het initiatief van de ondernemers niet worden gehonoreerd. 
Omdat Stedelijke Vernieuwingsgelden tot en met 2018 gereserveerd zijn voor de exploitatie Zeestad, 
terwijl de sloop van de oude schouwburg in 2016 zal plaatsvinden, stellen wij voor om de reserve 
strategische visie te koppelen aan het initiatief voor het Assorgiaplein.  
De verwachting is dat de initiatiefnemers Assorgiaplein de gemeente zullen vragen om in 2014 de 
openbare ruimte stapsgewijs opnieuw in te richten. De daarvoor benodigde middelen kunnen worden 
gevonden in de reserve strategische visie. 
 
Programma 6 Verkeer en vervoer 
 
Rotonde Parallelweg-Kievitstraat-Ruyghweg (incidenteel €  336.000) 
De herinrichting van de Beatrixstraat en het Stationsvoorplein gaan leiden tot een wijziging van de 
verkeersstromen rond het centrum. Verkeersbureau Onderzoek hiernaar toont aan dat reconstructie 
van het kruispunt Kievitstraat noodzakelijk is om congestie op deze hoofdtoegangsweg (onderdeel 
parkeerring) naar het centrum te voorkomen dan wel te beperken. 
De oplossing is het aanleggen van een rotonde. 
Voorts is hieraan gekoppeld de herindeling van het gedeelte Ruyghweg tussen deze nieuwe rotonde 
en de aansluiting met de Fabrieksgracht. Tenslotte wordt ook het kruispunt Fabrieksgracht-Ruyghweg 
gereconstrueerd. 
Over de kruising met de Fabrieksgracht bestaan al vele jaren klachten over het slechte zicht en de 
gebrekkige doorstroming van het verkeer. Op de Ruyghweg zelf speelt een belangrijke rol het 
ontbreken van een aparte voorziening voor de fietsers en een gebrek aan parkeerplaatsen voor de 
bewoners. In het ontwerp wordt ook hiervoor een oplossing mogelijk. 
 
De kosten worden geraamd op € 686.000 waarvoor € 100.000 dekking is. 
Voor de overige € 586.000 is geen dekking. Wel is dit werk geschikt voor een aanvraag om subsidie in 
het kader van de regeling BDU kleine infrastructuur. Wij achten het mogelijk om op basis van die 
regeling een bedrag van 50% van de subsidiabele uitvoeringskosten  binnen te halen. Wij ramen het 
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subsidiebedrag, uitgaande van de eerdergenoemde geraamde kosten op € 250.000. Resteert een 
tekort van € 336.000. 
 
Periodieke actualisatie verkeersmodel (€ 130,000 incidenteel) 
In 2010 is het huidige gemeentelijk verkeersmodel in gebruik genomen. In 2015 moet een update 
beschikbaar zijn. Een verkeersmodel is noodzakelijk om voor alle plannen en ontwikkelingen in Den 
Helder de noodzakelijke verkeersbewegingen, intensiteiten, benodigde infrastructuur en milieueffecten 
te kunnen berekenen. Daarbij moet gedacht worden aan bestemmingsplannen, MER’s, 
ontsluitingsvraagstukken, infrastructurele vraagstukken, bouwplannen, verplaatsing van belangrijke 
functies in de stad en verplichte jaarlijkse milieurapportages aan het Rijk. 
 
Aanleg verlengde Breewijd (€ 50.000 structureel) 
In de raadsvergadering van 3 december 2012 is een motie aanvaard waarbij het college wordt 
gevraagd een voorstel aan de raad voor te leggen tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de 
aanleg van de Noorderhaaks (“verlengde” Breewijd).   
De benodigde middelen voor de aanleg zullen worden gezocht in de reserve stadhuis, de reserve 
bovenwijkse kosten en andere reserves. Dit betekent dat de aanleg van de verlengde Breewijd gedekt 
wordt uit incidentele middelen. Daarnaast is er jaarlijks € 50.000 nodig voor het beheer en onderhoud 
(instandhoudingskosten). Deze kosten zijn opgenomen in deze kadernota. 
 
Programma 9 Cultuur (Incidenteel € 100.000 waarvan € 65.000 uit monumentenreserve) 
In het projectplan van Willemsoord BV is voor de realisatie van de Boerenverdrietsluis aangegeven 
dat de gemeente € 100.000 bijdraagt als cofinanciering (bijdrage in de kosten).  
Deze bijdrage kan worden gedekt uit de vrijkomende middelen uit de monumentenreserve. Het 
vrijkomende bedrag kan als dekking voor de Boerenverdrietsluis worden ingezet. Met dit bedrag  
draagt de gemeente bij aan de realisatie van de subsidie (€ 2.770.000) voor de Boerenverdrietsluis.  
Voor de realisatie van de Boerenverdrietsluis zijn naast de toekenning van de Waddenfondssubsidie 
ook de toekenning van andere provinciale subsidies nodig. De gemeentelijke bijdrage wordt alleen 
beschikbaar als ook alle andere financieringssubsidies worden toegekend. 
 
Programma 11 Zorg en maatschappelijke ontwikkeling  
 
Lokaal gezondheidsbeleid (€ 58.000 gedekt uit decentralisatie-uitkering vrouwenopvang)  
De aanvraag is een vervolg op het project Helder in de Kop. Met ingang van 2013 staan hiervoor 
echter geen middelen meer opgenomen in de begroting. 
De aanpak jeugd alcohol & drugs kent een tweesporenbeleid: preventie en handhaving. De aanpak 
moet onder andere leiden tot minder overlast in het uitgaanscentrum. 
Het voorstel maakt deel uit van de nota Lokaal gezondheidsbeleid, welke in april aan de raad ter 
besluitvorming is voorgelegd. 
 
Vrijwilligersbeleid; buurtcollectief (structureel € 20.000) 
Het Buurtcollectief ontvangt een subsidiebijdrage in de kosten van de bedrijfsvoering. Deze bijdrage is 
structureel te laag om deze  kosten te dekken. Er is  onvoldoende verdiencapaciteit om dit tekort met 
extra inkomsten op te vangen. Tegelijkertijd verlangt de gemeente van het Buurtcollectief een grote 
inspanning  die is neergelegd in een BCF-opdracht / Plan van Aanpak. Om de uitvoering hiervan te 
kunnen borgen is extra financiële facilitering nodig.  
Gevraagd is een bedrag van € 60.000 per jaar, waarvan € 20.000 voor dekking van het structurele 
tekort, € 30.000 voor extra administratieve ondersteuning en € 10.000 voor extra activiteiten. 
Wij stellen voor hiervan alleen het deel “dekking structureel tekort” te honoreren. 
 
Project ouderenmishandeling (incidenteel € 25.000 met dekking uit decentralisatie-uitkering 
vrouwenopvang) 
De GGD Hollands Noorden heeft eind 2012 een projectplan aanpak ouderenmishandeling Noord-
Holland-Noord ingediend. De gemeente had hierom gevraagd. De reden is dat volgens landelijke 
cijfers 5-7% van de ouderen boven de 65 jaar te maken heeft met een vorm van 
ouderenmishandeling. Omgerekend naar Den Helder zou het gaan om 500 – 700 ouderen. Het rijk 
geeft sinds kort prioriteit aan de aanpak van ouderenmishandeling en verwacht van de 
centrumgemeenten - waaronder Den Helder –, dat zij meewerken aan een gezamenlijke aanpak om 
ouderenmishandeling zichtbaar te maken, te voorkomen en te stoppen. De gevraagde middelen 
komen beschikbaar via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Het inzetten van de middelen 
voor ouderenmishandeling gaat daarom niet ten koste van de vrouwenopvang.  
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Programma 12 Economische ontwikkeling 
 
Renoveren en uitbreiden steigers (incidenteel € 37.000) 
Het renoveren en uitbreiden van de steigers in het Helders kanaal van school 7 tot Carillon 
(molengracht) vraagt om een investering van € 37.000. Er is een wachtlijst van 20 bewoners voor een 
ligplaats. De tarieven voor ligplaatsen zullen worden verhoogd. Hiermee wordt een deel van de 
investering terugverdiend. 
 
Programma’s minimabeleid 
 
Continueren jeugd onderwijs cultuurfonds (structureel € 50.000) 
Het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds is ingesteld dankzij de destijds verkregen Aboutalebgelden van het 
rijk. Deze middelen zijn bedoeld om de participatie van kinderen uit arme gezinnen te stimuleren. De 
vergroting van de participatie van de doelgroepkinderen komt tot stand. 
De rijksmiddelen voor Participatie arme kinderen zijn naar verwachting in 2015 op. De jaarlijkse 
behoefte aan middelen is € 50.000.  
 
Subsidieverlening jeugd sportfonds (structureel € 50.000) 
Het Jeugd Sportfonds is ingesteld dankzij de destijds verkregen Aboutalebgelden van het rijk. Deze 
middelen zijn bedoeld om de participatie van kinderen uit arme gezinnen te stimuleren. De vergroting 
van de participatie van de doelgroepkinderen komt tot stand. 
De rijksmiddelen voor Participatie arme kinderen zijn naar verwachting in 2015 op. De jaarlijkse 
behoefte aan middelen is € 50.000. 
 
Digitalisering proces bijzondere bijstand (structureel € 30.000) 
Om de dienstverlening te verbeteren en de efficiency te verhogen moet het proces van de bijzondere 
bijstand worden gedigitaliseerd.  
 
Stijging bijzondere bijstand; bewindvoeringskosten (structureel € 220.000) 
De effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en de economische achteruitgang leiden tot 
een stijging van de vraag naar minimabeleid/bijzondere bijstand. De grootste stijging zit in de kosten 
voor bewindvoering. Deze kosten stijgen naar € 750.000 per jaar.  
Er zijn acties ingezet om de bewindvoeringskosten omlaag te brengen. Er is overleg met de rechtbank 
in Alkmaar om de openeinde regeling zoals die nu nog geldt terug te brengen een maximum van 3 
jaar waarna evaluatie plaats kan vinden. Ook wordt via de wijkteams gewerkt om schuldhulpverlening 
te voorkomen door aan de voorkant tijdig hulp te bieden. 
 
Dekking uit extra geld voor minimabeleid (structureel -/- € 350.000) 
Zoals in paragraaf 3.2.4 is aangegeven worden de extra middelen in het gemeentefonds om de 
gevolgen voor minima vanuit het regeerakkoord op te vangen ingezet voor dit doel.  
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3.2.6 Oplossingsrichtingen sluitende begroting 2014-2017 
  
In deze paragraaf worden voorstellen gedaan om het noodzakelijke begrotingsevenwicht te bereiken.  
Op basis van de voorgaande paragrafen ontstaat er een structureel tekort van € 1.396.000 in 2017 
(zie tabel 7). Dit tekort moet op basis van het uitgangspunt van een meerjarig sluitende begroting 
worden teruggebracht tot nihil. Dit lukt door het inzetten van een aantal oplossingsrichtingen.  
In tabel 7 zijn de opgave en de oplossingsrichtingen in beeld gebracht. De uitkomst is een materieel 
sluitende meerjarenbegroting.  

 

Tabel 7: Materieel sluitende meerjarenbegroting 

 
Nieuwe bezuinigingsvoorstellen 
Er wordt € 14.000 bespaard op de bijdrage aan het Ontwikkelbedrijf NHN. 
 
Overige oplossingsrichtingen 
Er is een mix van oplossingsrichtingen nodig om tot een structureel sluitende begroting te komen. 
Hierbij gelden een aantal uitgangspunten die in het oog moeten worden gehouden. 

 Behouden investeringsruimte om ambities waar te kunnen maken (Assorgiaplein, stadspark, 
Kop op de kaart). Deze ruimte is beschikbaar in de reserve strategische visie. 

 Aandacht voor mogelijkheden om de decentralisaties en de versobering van de WMO op te 
kunnen vangen.  

 Behouden van voldoende weerstandscapaciteit (ratio weerstandsvermogen minimaal 1,25) 
om tegenvallers op te kunnen vangen. 
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In onderstaande tabel zijn de oplossingsrichtingen opgenomen met het gewicht in euro’s die ze 
opleveren. In totaal moet € 1,4 miljoen op de weegschaal worden geplaatst om het gewenste 
begrotingsevenwicht te bereiken. Met een totaal van € 1,3 miljoen aan oplossingen wordt hier 
(nagenoeg) aan voldaan. 
 
Onderwerp Mogelijk alternatief Gewicht € 
Hondenbelasting afschaffen (1) De motie om de hondenbelasting af te 

schaffen niet uitvoeren, dit levert  
€ 346.000 op. 
 

Toeristenbelasting niet verhogen (2) Bij de begrotingsbehandeling 2014 
voorstellen om de toeristenbelasting te 
verhogen en het maximumtarief af te 
schaffen. Dit levert structureel € 250.000 
op. 

 

 
 

Nieuwe stelpost voor opvangen   
rijksbezuinigingen en effecten 
decentralisaties (3) 

Afzien van het opnemen van een stelpost 
om nieuwe bezuinigingen van het Rijk en 
de effecten van de drie decentralisaties op 
te vangen levert € 700.000 op. 
Risico’s worden groter en bij tegenvallers 
moet eerder worden bezuinigd. 

 

 

Nieuwe bezuinigingsmaatregelen 
nemen (4) 

“Snijden in de taart (figuur 2)”: 
Richting aangeven waar en voor welk 
bedrag nieuwe bezuinigingen uitgewerkt 
moeten worden.  
Welke taken moeten worden verminderd.  

 

 

 

Figuur 2 
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3.3 Weerstandsvermogen 

  
3.3.1 Ontwikkeling weerstandsvermogen 
 
Het weerstandsvermogen is gebaseerd op de risico’s uit de paragraaf weerstandsvermogen in de 
jaarrekening 2012. De uitkomsten laten zien dat de ratio weerstandsvermogen precies op de norm 
van 1,25 uitkomt. 
 
In de weerstandsratio is nog geen rekening gehouden met het risico van de decentralisaties in de 
jeugdzorg en de AWBZ. Ook de hervormingen in Werk en Inkomen zijn niet als risicobedrag 
opgenomen. Het gaat om tientallen miljoen aan budgetten die naar de gemeente toekomen. Hierop zit 
een taakstelling van tussen de 15 en 25 procent. Het risicobedrag kan oplopen naar € 8 miljoen.  
De ratio weerstandsvermogen kan op basis van het hogere risico dalen naar 0,96. De 
weerstandscapaciteit is dan onvoldoende en moet worden verhoogd. 
 
De beoordeling van de ratio en de aan de hand daarvan te nemen maatregelen is in onderstaande  
tabel weergegeven: 
 
Ratio weerstandsvermogen Betekenis Beheersmaatregel 

> 2,0 Uitstekend Extra risico nemen/investeren 

1,4 < ratio > 2,0 Ruim voldoende Weerstandscapaciteit niet verhogen 

1,0 < ratio > 1,4 Voldoende Consolideren weerstandscapaciteit 

0,8 < ratio > 1,0 Matig Weerstandscapaciteit verhogen 

0,6 < ratio > 0,8 Onvoldoende Weerstandscapaciteit verhogen 

< 0,6 Ruim onvoldoende Bezuinigen of risico’s mijden 
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4. Technische uitgangspunten voor de begroting 2014  
 
4.1 Inleiding 
In de kadernota worden de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2014 
opgenomen. De uitgangspunten worden verwerkt in de begroting 2014.  
 

4.2 Uitgangspunten begroting 2014 
 
Samenvatting uitgangspunten: 

 Meerjarenbegroting      Nominaal 
 Loonontwikkeling       2,00 %  
 Prijsontwikkeling       1,50 % 
 Omslagrente        4,00 %  
 Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie  4,00 %  
 Subsidies gesubsidieerde instellingen     1,90 %  
 Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)    1,75 %  

 
Ontwikkeling gemeentefonds 
De belangrijkste verdeelmaatstaven met hun waarden op basis waarvan het gemeentefonds naar 
gemeenten wordt verdeeld zijn:     
Aantal inwoners   57.403    
Aantal woonruimten   34.422 
Aantal bijstandsgerechtigden    1.651 
Aantal leerlingen     3.325 
 
De volgende uitkeringen binnen het gemeentefonds worden één op één gekoppeld aan de taak die 
daarvoor moet worden uitgevoerd: 

 Jeugdgezondheidszorg 
 Vrouwenopvang 
 Maatschappelijke opvang 
 Onderwijshuisvesting 

 
Meerjarenbegroting 
In tegenstelling tot voorgaande jaren stellen wij voor om de meerjarenbegroting (2015-2017) nominaal 
op te stellen. Hierbij gaan we ervan uit dat de loon- en prijseffecten per saldo neutraal zijn. De loon- 
en prijsstijgingen worden immers gecompenseerd door het verhogen van de eigen heffingen en door 
de trap op trap af systematiek die geldt voor de uitkering uit het gemeentefonds. Een nominale 
begroting past in het streven naar eenvoud en transparantie. 
 
Ontwikkeling loon- en prijsniveau  
Bij de ontwikkeling van het loon- en prijsniveau worden de ontwikkelingen binnen de gemeente 
aan de ene kant en bij de gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen aan 
de andere kant onderscheiden. Voor de ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de 
informatie die het Centraal Planbureau (CPB) in maart 2013 heeft gepubliceerd.  
 
Loonontwikkeling  
Voorgesteld wordt in de begroting 2014 uit te gaan van een loonontwikkeling van 2,00 % 
opgebouwd uit:  

 incidentele loonontwikkeling (periodieken)    0,75%  
 sociale lasten / autonome loonontwikkeling CAO   1,25 %  
 totaal loonontwikkeling       2,00 %4   

 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers 
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Prijsontwikkeling  
Op basis van de CPB-ramingen wordt een prijsontwikkeling verwacht van 1,50 %5.  
In de begroting 2014 zullen wij de budgetten niet corrigeren voor de prijsstijging. Het financieel 
voordeel van € 300.000 wat hieruit voortvloeit gebruiken wij om de bezuinigingstaakstelling op inkoop 
in te vullen. 
 
Gesubsidieerde instellingen  
Bij de gesubsidieerde instellingen is er sprake van een 80/20 verhouding tussen loongevoelig en 
prijsgevoelig deel van de uitgaven. Op basis van de 80/20 verhouding komt de loon/prijsontwikkeling 
voor 2014 uit op 1,90%.  
 
Gemeenschappelijke regelingen  
Voor de gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van de richtlijn zoals die is vastgesteld door 
de werkgroep gemeenschappelijke regelingen. Deze heeft haar jaarlijkse bijdrage vastgesteld conform 
de ontwikkelingen van het CPB van december 2012. De bijdrage aan de gemeentelijke regelingen 
komt dan uit op 0,625%. Dit op basis van een verhouding van 70/30 tussen loon- en prijsgevoelige 
elementen (70% x 0,25% + 30% x 1,5%).  
 
De bestuurlijk verstrekte bezuinigingsopdracht voor de Gemeenschappelijke Regelingen gaat uit van 
een fasering van 7,5% in 2013 en 10% in 2014. De te nemen maatregelen zijn vanaf 2013 door de 
Gemeenschappelijke Regelingen afzonderlijk gepresenteerd en wordt als onderdeel van de begroting 
uitgedrukt in een vermindering van de gemeentelijke bijdrage. 
 
Gemeentelijke heffingen  
Met als uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de 
gemeentelijke uitgaven bedraagt het gemiddelde inflatieniveau voor 2014 1,75%.  
Ten aanzien van de belastingtarieven merken we in het algemeen op, dat deze een trendmatige 
stijging moeten ondergaan om te voorzien in de dekking van loon- en prijsstijging. In 2014 geldt 
hiervoor het gemiddelde inflatiepercentage van 1,75%.  
Voor de rioolheffing geldt dat op grond van het beheersplan de trendmatige aanpassing voor loon- en 
prijsstijgingen verhoogd wordt met het in het Gemeentelijk Rioleringsplan aangegeven percentage om 
tot een kostendekkende exploitatie te komen.  
 
Omslagrente 
In het kader van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet betreffende het financieel beheer 
van de gemeente is er voor gekozen een omslagrente te hanteren. Voor de begroting 2014 wordt 
voorgesteld om uit te gaan van een omslagrente van 4,0 %. Dit percentage wordt als uitgangspunt 
voor de berekening van lasten van (toekomstige) investeringen worden gebruikt.  
Het percentage van 4,0% geldt ook als uitgangspunt voor de rentetoevoeging aan reserves en de 
doorberekening van rente aan het grondbedrijf.  Voor de grondexploitatie Julianadorp Oost wordt een 
afwijkend percentage van 3,5 % gehanteerd. 
 
Formatie  
Peildatum voor het bepalen van de toegestane formatie is januari 2013. De besluitvorming over de 
bezuinigingen op personeel zullen hierop worden gemuteerd.  
  
 
 

                                                      
5 Prijs bruto binnenlands product 




