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Onderwerp: Voorjaarsnota 2008 

Gevraagd besluit: 
De Voorjaarsnota 2008 vast stellen. 

Inleiding en aanleiding 
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2008. Op grond van onze financiële beheersverordening biedt het college 
de raad (art. 4: "kaders begroting") een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en 
de drie opvolgende jaren. De raad stelt deze kaders uiterlijk 23 juni 2008 vast. 

De Voorjaarsnota is opgesteld binnen het kader van de Strategische visie 2020. Dit betekent dat wij een focus 
aan brengen op de drie prioritaire gebieden Stadshart, Willemsoord en Haven en die gebieden ontwikkelen met 
de methode van integrale gebiedsontwikkeling. Om intensiveringen mogelijk te maken ten behoeve van de 
Strategische visie en de drie gebieden hebben wij keuzes gemaakt en stellen een aantal ruimtescheppende 
maatregelen voor. Deze keuzes zijn soms pijnlijk en ook niet evenredig over alle programma's te verdelen. Voor 
details verwijzen wij u naar de inhoud van de Voorjaarsnota zelf. 

Beoogd resultaat 
Een vastgestelde Voorjaarsnota 2008 die opgesteld is binnen het kader van de Strategische visie 2020 en die 
kaders biedt waarbinnen de begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 wordt opgesteld 

Kader 
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer 
en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Den Helder 2006, Verordening ex artikel 
212 Gemeentewet. 

Argumenten / alternatieven 
De concept Voorjaarsnota biedt een sluitend meerjarenperspectief waarbij middelen zijn vrijgemaakt om te 
kunnen investeren in de realisatie van de Strategische visie. Om dat mogelijk te maken zijn de keuzes gemaakt 
zoals ze in de Voorjaarsnota beschreven zijn. In de Voorjaarsnota is tevens het proces beschreven hoe wij tot 
onze keuzes gekomen zijn. Wij hebben dat zo zorgvuldig mogelijk gedaan. 

Financiële consequenties 

De concept Voorjaarsnota biedt een sluitend meerjarenperspectief. 

Juridische consequenties 

Na vaststelling van de Voorjaarsnota wordt de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 opgesteld 
binnen die kaders. 
Bij de uitvoering van de Voorjaarsnota dienen de bepalingen van de Wet Algemeen Bestuursrecht gevolgd te 
worden. Er moet daarom richting instellingen e.d. rekening gehouden worden met een redelijke termijn waarop 
besparingen op subsidies geëffectueerd worden. 
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Communicatie 
Organisaties die als gevolg van keuzes in het kader van de voorjaarsnota in meer of mindere mate financieel 
getroffen worden, worden voordat de VJN openbaar gemaakt wordt onder embargo geïnformeerd over de 
strekking van de relevante beleidskeuzes/bezuinigingen. 
De burger wordt via de pers, internet en de stadsnieuwspagina geïnformeerd. 

Aanpak / uitvoering 

Na vaststelling zal aan de diverse besluitpunten in de Voorjaarsnota uitvoering worden gegeven. 

Den Helder, 20 mei 2008 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

burgemeester 

H. Raasing secretaris 
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gemeente 

Den Helder 

Geamendeerd raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d.: 23 juni 2008 

Besluit nummer: 058/BCF 

Onderwerp: Voorjaarsnota 2008 

De raad van de Gemeente Den Helder; 

gelezen het voorstel nummer bl08.00966 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 
20 mei 2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergaderingen op 16 juni 2008; 

besluit: 

1. bij het opstellen van de begroting rekening te houden met het projectencentrum als basisvoorziening, zodat 
deze voortgezet kan worden en de in de voorjaarsnota voorgestelde ombuiging te niet te doen; 

2. een onderzoek naar de efficiency in de keten in te stellen, een en ander uit te werken in prestatieafspraken, 
die recht doen aan de aard van de doelgroep; *) 

3. de Voorjaarsnota 2008, met inachtneming van het bovenstaande én de onderstaande amendementen, 
vast te stellen. *") 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 

rzitter f 

9 

waaraan de bepalingen 1 tot en met 4 van amendement 5.34 zijn toegevoegd aan punt 2, te weten: 
1. Het is een onderzoek naar de werking van de keten (zie structuurschema 'Helders model') en de rot van 

de relevante ketenpartners w.o. WIZ, CRI, MC, Projectencentrum en overige partijen; 
2. De regievoering moet geheel duidelijk en overzichtelijk zijn, zowel die van de gemeente Den Helder als 

die van de relevante ketenpartners; 
3. Doel van het onderzoek is om eventuele overlappingen tussen de samenwerkende ketenpartners weg te 

halen en synergetische voordelen te behalen door een verbetering van de onderlinge afstemming; 
4. Het onderzoek moet leiden tot een optimalisering van de keten waarvan de essentie is een sluitende en 

efficiënte aanpak en waarbij het voor ieder van de partners helder is wat zijn of haar functie is met 
betrekking tot de onderscheiden doelgroepen. 
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- zie amendement nr. 5.6 van de fractie van de PvdA pagina 20, tekst derde alinea vervangen: 
"Voor het onderzoek naar de optie van een zeewaartse uitbreiding aan de NO-kant van de haven, is nader 
milieuonderzoek nodig. Daarvoor kan Alterra, in aanvulling op de Quick-scan van 2006, onderzoek naar 
verrichten. 
Voor het lobbywerk op de ministeries is een bijzondere taak weggelegd voor de wethouder, eventueel 
aangevuld met de burgemeester. 
Voor de oriënterende besprekingen met het bedrijfsleven over de technische kant van de zeewaartse uitbreiding 
en de kosten daarvan, is wellicht extern advies nodig. 
Voor de reguliere functie van havendirecteur wordt gezocht naar een dynamische kracht in vaste dienst van de 
gemeente." 

- zie amendement nr. 5.7 van de fractie van de PvdA -> pagina 20, tekst vijfde alinea vervangen: 
"Behalve een impuls in het Stadshart op sociaal-cultureel gebied in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, 
zijn er ook nog andere noden in de stad. Te denken valt aan de noodzakelijke inzet van jongerenmedewerkers 
in NDH en Tuindorp en uitvoering van at meermalen ingediende - en aangenomen - voorstellen zoals het 
Woonomgevingsconvenant, de startersleningen en de herstructurering van de Middenweg. 
In ieder geval dient het structurele bedrag van € 25.000 voor broedplaatsen voor kunstenaars overgeheveld te 
worden naar genoemde vier onderwerpen. En voorts afhankelijk meer indien het college bij het opstellen van de 
begroting er niet in zou slagen de genoemde zaken te realiseren." 

- zie amendement nr. 5.8 van de fractie van de PvdA -> pagina 20, tekst onderste alinea vervangen: 
"Er zal in de drie prioritaire gebieden (Stadshart, Willemsoord en Haven) de komende jaren veel geïnvesteerd 
moeten worden. Concrete plannen zijn daar nu niet voor, maar t. z. t. zal het college hiervoor voorstellen 
formuleren." 

- zie amendement nr. 5.10 van de fractie van de PvdA pagina 22, tekst aan punt 4.5.5 toevoegen: 
"Jongeren werkers 
Na het faillissement van Triton zijn er vier van de zes jeugdcentra weer open. In het MFC in Nieuw Den Helder 
komt een jeugdhonk, maar er is nog niet voorzien in twee jongerenwerkers. Ook in Tuindorp moet nog een 
jongerenwerker komen. Totaal drie personen. 
Voor de benodigde € 150.000 zoekt het college dekking en zal bij de begrotingsbehandeling 2009 in november 
een voorstel aan de raad doen." 

- zie amendement nr. 5.12 van de fractie van de Christenunie pagina 12, hoofdstuk 3 aanvullen met de 
volgende tekst: 
"Het wijk- en buurtgeriöhtiwerken dient ook na omvorming tot regiegemeente onze volle aandacht te krijgen. Het 
is goed om regelmatig te zoeken naar nieuwe impulsen hiervoor. 
Onderzocht wordt de komende tijd of ontwikkelingen zoals in Hoogeveen ook te vertalen zijn naar de Helderse 
situatie." 

- zie amendement nr. 5.18 van de fractie van de Christenunie pagina 23, tekst onder kopje 
Raadsliedenwerk vervangen: 
"Het raadsliedenwerk wordt de komende beleidsperiode niet meer opgevoerd als mogelijke bezuinigingsbron." 

- zie amendement nr. 5.21 van de fractie van de Christenunie pagina 2 1 , tekst aan punt 4.5 toevoegen: 
"Omdat het zowel vanuit financieel oogpunt als uit oogpunt van milieu- en energieproblematiek verstandig is om 
arbeidsmobiliteit zoveel mogelijk te beperken zal de gemeente als werkgever bij gelijke geschiktheid van 
personen aan diegene de voorkeur geven die in de gemeente Den Helder wil wonen. We dragen deze visie ook 
uit naar de verbonden partijen." 

- zie amendement nr. 5.24 van de fractie van de Christenunie -> pagina 22, tekst aan punt 4.5.4 toevoegen: 
"De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot het initiëren en faciliteren van kleinschalige vrijwilligersprojecten 
op het gebied van het beheer openbare ruimte. 

Ook in het kader van sociale activering wordt gezocht naar mogelijkheden om doelgroepen te laten participeren 
in het beheer openbare ruimte. Deze initiatieven mogen gewaardeerd worden met een (kleine) attentie." 

- zie amendement nr. 5.31 van de fracties van CDA, KiesKees.nl, D66, W D en PvdA 4 tekst kopje 
Blauwe Zones, alsmede tekst onder sub c van 3.5 Besluitenpunten, Concept-besluit verwijderen. 



Verder op pagina 19, aan punt 4.4.2 toevoegen: 
"Parkeren- handhaven blauwe zones 
De huidige blauwe zones worden gehandhaafd totdat er nieuwe parkeervoorzieningen zijn gerealiseerd en/of 
het moment gekomen is dat de parkeervoorzieningen door de realisatie van de plannen omtrent het stadshart 
buiten gebruik worden gesteld." 

- zie amendement nr. 5.32 van de fracties van CDA en VVD -> pagina 19, aan kopje 
Stadsprofilering/citvmarketinq de volgende tekst toevoegen: 
"Her college biedt de raad een concept citymarketingplan aan. De genoemde geiden worden geparkeerd in een 
daartoe te vormen bestemmingsreserve. Nadat de raad het plan heeft goedgekeurd wordt de reserve hiervoor 
aangesproken." 





Amendement Havendirecteur. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 23 juni 2008, besluit om de tekst 
van de VJN 2008 op blz. 20, derde alinea, te vervangen door de volgende tekst: 

" Voor het onderzoek naar de optie van een zeewaartse uitbreiding aan de NO-kant van de 
haven, is nader milieu-onderzoek nodig. Daarvoor kalt Alterra, in aanvulling op de Quick-
scan van 2006, onderzoek naar verrichten. 
Voor het lobby-werk op de Ministeries is een bijzondere taak weggelegd voor de wethouder, 
evt. aangevuld met de burgemeester. 
Voor oriënterende besprekingen mei het bedrijfsleven over de technische kant van de 
zeewaartse uitbreiding en de kosten daarvan, is wellicht extern advies nodig. 
Voor de reguliere functie van havendirecteur wordt gezocht naar een dynamische kracht in 
vaste dienst van de gemeente." 

Toelichting: 
Het is strategisch van belang om een onderbouwde visie te kunnen presenteren bij de lobby 
voor een groene stroomhaven aan de NO-kant van de haven, waardoor ook de TESO-
problematiek opgelost kan worden. Daarvoor dienen onderzoeken te worden verricht en dat 
kost geld. 
Voorts gaat de voorgestelde tekst over een nieuwe interimmer. Wij zijn tegen het opnieuw in 
werking zetten van een interim-circuit op een reguliere functie: 

1. Een interimmer is minstens 2x zo duur als een normaal benoemde directeur, 
2. Interimmers komen en gaan, is gebleken, zonder informatie over te dragen en vooral 

zonder de organisatie op te leiden zodat men het zelf kan doen; 
3. Interimmers komen snel, maar zorgen ervoor dat hun bureau langdurig profiteert van 

onze gemeente. Door verlenging van de tijdsduur, door aanvuUende onderzoeken, etc. 
4. Een interimmer zal de belangen van onze stad slechter verdedigen dan een vaste 

kracht. En het argument dat bij b.v. samengaan met IJmuiden je geen 
wachtgeld verplichtingen zou hebben, geeft aan dat alles al van te voren uitgeleverd 
wordt aan de andere partner. Dan maar op eigen kracht verder. 

Fractie Pvd 
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Amendement impuls Stadshart sociaal-cultureel. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 23 juni 2008, besluit om de tekst 
van de VJN op blz 20, vijfde alinea, te vervangen door de volgende tekst: 

"Behalve een impuls in het Stadshart op sociaal-cultureel gebied in hei kader van de 
gebiedsgerichte aanpak, zijn er ook nog andere noden in de stad. Te denken valt aan de 
noodzakelijke inzet van jongerenmedewerkers in NDH en Tuindorp en uitvoering van al 
meermalen ingediende- en aangenomen- voorstellen zoals het Woonomgevingsconvenant, de 
startersleningen en de herstructurering van de Middenweg. 
In ieder geval dient het structurele bedrag van € 25.000 voor broedplaas/en voor kunstenaars 
overgeheveld te worden naar genoemde vier onderwerpen. En voorts afhankelijk meer indien 
het College bij het opstellen van de begroting er niet in zou slagen de genoemde zaken te 
realiseren. 

Motivering. 

In het UP wordt voor broedplaatsen voor kunstenaars incidenteel € 60.000 uitgetrokken, het 
College wenst daar structureel € 25.000 bij te doen. Voorts komt deze hele impuls bovenop 
de structurele bijdrage aan het Stadshart en wordt de rest van de stad verwaarloosd. 

Fractie PvdA 

AMENDEMENT nr . " 3" 

datum raadsvergadering: 

n 
Tlx aangenomen / v rworpen / ingetrokken 
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Amendement extra bijdrage Stedelijke Vernieuwing en Haven, 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 23 juni 2008, besluit om de tekst 
van de VJN 2008 op blz 20, onderste alinea, te vervangen door de volgende tekst: 

"Er zal in de drie prioritaire gebieden (Stadshart, Willemsoord en Haven) de komende jaren 
veel geïnvesteerd moeten worden. Concrete plannen zijn daar nu niet voor, maar tztzalhet 
College hiervoor voorstellen formuleren." 

Toelichting: 
Het College vraagt nu al veel geld voor 2011 en 2012 zonder dat er plannen voor zijn. Een 
blanco cheque dus. Dat gaat ons tever: als die uitgaven tzt nodig zijn, behalve al het geld dat 
er structureel al naar toe gaat, zullen we ze dan beoordelen en het budget vaststellen. 

fractie Pv 

AMENDEMENT nr ' C(P 

datum raadsvergadering: 

'envorpen/meeirokken 



Amendement jongerenwerkers. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 23 juni 2008, besluit om aan de 
VJN 2008 onder punt 4.5.5 een nieuw artikel toe te voegen: 

Jongerenwerkers. 
Na het faillissement van Triton zijn er vier van de zesjeugdcentra weer open. In het MFC in 
Nieuw DH komt een jeugdhonk, maar er is nog niet voorzien in twee jongerenwerkers. Ook in 
Tuindorp moet nog een jongerenwerker komen. Totaal drie personen. 
Voor de benodigde € 150.000 zoekt het College dekking en zal bij de begrotingsbehandeling 
2009 in november een voorstel aan de Raad doen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Toelichting. 

Juist in genoemde wijken zijn jongerenwerkers onmisbaar. Thans is het redelijk rustig, maar 
in het verleden was dat wel anders. Jongerenwerkers hebben een belangrijke preventieve 
functie in de wijk door hun bekendheid met de jeugd, het organiseren van aktiviteïten, te 
reageren op klachten van bewoners waardoor die zich veiliger kunnen voelen, enzovoorts. 

fractie PvdA 

AMENDEMENT nr.: 5. *D 

^ aangenomen^ aangenomen Averworpen / inaeirokken 

datum raadsvergadering: 
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AMENDEMENT nr. : , , S Q— 

datum raadsvergadering: 

^aangenomen^verworpen / in vetrok 

Amendement 1. bij de Voorjaarsnota 2008 

Inleiding: de organisatie is bezig zich om te vormen tot een regie gemeente. De focus lijkt 
hiermee minder sterk te zijn gericht op wijk- en buurtgericht werken. Het was immers de 
bedoeling dat de organisatie deze visie zou volgen bij haar inrichting. Het wijk- en 
buurtgericht werken kan ook een nieuwe impuls gebruiken, zelcer ook voor die wijken waar 
dit nog niet volledig uitgewerkt is. 

Vanuit deze overwegingen willen we de Voorjaarsnota onder hoofdstuk 3 amenderen met de 
volgende tekst: J* %M.UCJ 

Het wijk- en buurtgericht werken dient ook na omvorming tot regiegemeente onze volle 
aandacht te krijgen. Het is goed om regelmatig te zoeken naar nieuwe impulsen hiervoor. 
Onderzocht wordt de komende tijd of ontwikkelingen! 
naar de Helderse situatie. 

zoals in Hoogeveen ook te vertalen zijn 
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datum raadsvergadering: 

23 )u /J / ' 2afl<P 

Amendement 7 bij de Voorjaarsnota 2008 aai^Miomen>ver worpen / ingetrokken 

Inleiding: 
Omdat we niet de mening delen dat het Raadsliedenwerk door andere organisaties kan worden 
overgenomen en omdat we menen dat met name diegenen die niet zo gemakkelijk toegang 
hebben tot allerlei andere voorzieningen op het gebied van hulpverlening en ondersteuning, 
gebaat zijn bij het voortbestaan van het Raadsliedenwerk willen we de tekst in hoofdstuk 
4.5.5. wijzigen. We hebben kennis genomen van de RIB waarin gesteld wordt dat het 
Raadsliedenwerk nog niet beëindigd wordt (2011) en dat tot die tijd onderzoek gepleegd 
wordt naar het voortbestaan van het Raadsliedenwerk. We vinden deze tekst onvoldoende 
zekerheden bieden ook naar de personele organisatie toe. Op deze basis kan het 
Raadsliedenwerk niet gecontinueerd worden. 

De wijziging betreft: de tekst onder het kopje Raadsliedenwerk volledig te laten vervallen. In 
de tekst opnemen: Het raadsliedenwerk wordt de komende beleidsperiode niet meer 
opgevoerd als mogelijke bezuinigingsbron. 

Namens de ChristenUnie 
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aangenomen 

datum raadsvergadering: 

— 23 \ua/ï p^.o 

igenomen HVerworpen / imjeirokki 

Amendement 9 bij de voorjaarsnota 2008 

Inleiding: 
Steeds meer wordt ingezien dat arbeidsmobiliteit terug gedrongen zou moeten worden om een 
aantal redenen, nl. energie- en milieubeleid, kans op overbelasting werknemers door de 
(lange) reistijden enz. Daarnaast getuigt het van betrokkenheid bij de gemeente waarvoor je 
werkt om ook te (gaan) wonen in diezelfde gemeente. 

Vanuit die overwegingen willen we de volgende tekst aanvulling voorstellen onder hoofdstuk 

Omdat het zowel vanuit financiëel oogpunt als uit oogpunt van milieu- en 
energieproblematiek verstandig is om arbeidsmobiliteit zoveel mogelijk te beperken zal de 
gemeente als werkgever bij gelijke geschiktheid van personen aan diegene de voorkeur geven 
die in de gemeente Den Helder wil wonen. We dragen deze visie ook uit naar de verbonden 
partijen. 

4.5 

Namens de ChristenUnie 
> 
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AMENDEMENT nr . : 'S^H 

datum raadsvergadering 

ingenomen r&ivorpcn / ing* rokken 

Amendement 12 bij de voorjaarsnota 2008 

Het beheer openbare ruimte is niet overal op het niveau dat sprake is van een positieve 
uitstraling van de stad. Het zou goed zijn als burgerinitiatieven zouden ontstaan om hieraan 
iets te doen door bijv. kleinschalige vrijwilligersprojecten in de eigen omgeving. Mooie 
voorbeelden zijn de optuindagen in verschillende wijken. Gedacht kan ook worden aan het 
verwijderen van zwerfvuil, onkruidvrij maken van goten en putten enz. 
De gemeente zou deze initiatieven kunnen stimuleren en faciliteren door gereedschap 
beschikbaar te stellen en bijv. een kleine attentie uit te reiken. Door meer zelfwerkzaamheid 
van burgers kan het beheer op een hoger plan gebracht worden zonder dat dit grote 
kostenstijgingen met zich meebrengt. 

Ook projecten in het kader van sociale activering zouden door de gemeente gefaciliteerd en 
geïnitieerd kunnen worden. 

Vanuit deze overweging stellen wij de volgende tekstaanvulling voor onder hoofdstuk 4.5.4. 

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot het initiëren en faciliteren van kleinschalige 
vrijwilligersprojecten op het gebied van het beheer openbare ruimte. 

Ook in het kader van sociale activering wordt gezocht naar mogelijkheden om doelgroepen te 
laten participeren in het beheer openbare ruimte. Deze initiatieven mogen gewaardeerd 
worden met een (kleine) attentie 

ns de Ch Urne 



AMENDEMENT nr.- 3 D 

datum raadsvergadering: 

2 3 

Amendement 
Betreft: Raadsvergadering 23 jun i 2008, agendapunt 5. 

Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008. 

De fracties van het CDA, D66, W D en KiesKees.nl willen het besluit als volgt 
amenderen: 

1. Bij opstellen van de begroting rekening te houden met het 
projectencentrum als basisvoorziening, zodat deze voortgezet kan worden 
en de In de voorjaarsnota voorgestelde ombuiging te niet te doen; 

2. Een onderzoek naar efficiency; in te stellen, een en ander uit te werken in 
prestatieafspraken, dïe recht poen aan de aard van de doelgroep; 

3. de Voorjaarsnota 2008 met inachtneming van het bovenstaande vast te 
stellen. ^ 

V i n 

Toelichting: 
Destijds is één van de twaalf uitgangspunten voor overname van het activiteiten 
Projectencentrum Triton door het ROC Kop van Noord-Holland geweest: w 2o snel 
als mogelijk maar voor 1 maart 2007 ontwikkelen de gemeente en het ROC een 
visie voor een langdurige verankering van het Projectencentrum in de gemeente 
Den Helder als onderdeel van de keten scnoling-arbeïd en re-integratie. Partijen 
hebben zïch gecommiteerd aan deze richting". De gemeente Den Helder is een 
samenwerkingsverband aangegaan met het ROC om het projectencentrum als 
basisvoorziening te behouden voor de gemeente. 

De verordening "Vestiging alleenrecht ten behoeve van personen met een zeer 
grote, nagenoeg onoverbrugbare afetand tot de arbeidsmarkt" spreekt van een 
publieke taak. Het belang van duurzaamheid is, in de productovereenkomst met 
het ROC welke is ondertekend in december 2007, onderschreven. 

Een onderzoek naar nut en noodzaak achten wij onwenselijk daar in voldoende 
mate is aangetoond dat het projectencentrum bestaansrecht heeft als 
basisvoorziening binnen onze gemeente. Een onderzoek naar efficiency zien wij 
graag tegemoet, een en ander uit te werken naar prestatieafspraken, die recht 
doen aan de aard van de doelgroep. 

Kies Kees.n D66 CDA 

a ^ TT* 
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Amendement 

Gemeenteraadsvergadering op 23 juni 2008 

Onderwerp: Amendement 

JQei3J3elder33 Juni 2008— 
AMENDEMENT niV. j £ J U 

datum raadsvergadering: 

ÖC 

/verworpen / ingetrokken aangenomen / vej\ 
Voorjaarsnota 2008 "Door keuze op koers' 

Agendapunt 5 : Voorstel tot vaststellen van de Voorjaarsnota 20D8- — 

Onderwerp : Blauwe Zones 

Amendement: 
Pagina 15 
1 .De passage onder het hoofd "Blauwe zones"schrappen. Dit geldt eveneens voor sub c van 
het desbetreffende conceptbesluit 
Pagina 19 
2.Aan 4.4.2. toevoegen: 
"Parkeren- handhaven blauwe zones. 
De huidige blauwe zones worden gehandhaafd totdat er nieuwe parkeervoorzieningen zijn 
gerealiseerd en/of het moment gekomen is dat de parkeervoorzieningen door de realisatie van 
de plannen omtrent het stadshart buiten gebruik worden gesteld. 

Toelichting: 
Wij zijn van mening dat de ingezette koers m.b.t. parkeren met behulp van de blauwe 
parkeerschijf gehandhaafd dient te blijven omdat; 

1. dit een reeds lopende afspraak is met de burgers en de middenstand van Den Helder 
met duidelijke kaders. 

2. deze voorzieningen in de tijd door het ontwikkelen van de prioritaire gebieden als het 
stadspark en de kop van de Beatrixstraat vanzelf opgeheven worden. 

Opmerking: 
Wij vragen het college om in de tussentijd ook andere mogelijkheden in de beschouwing te 
betrekken zoals het al eerder door ons genoemde parkeerterrein aan de Middenweg van de 
Woningstichting. Wellicht behoort het terrein achter het City-House ook tot de 
mogelijkheden. ^s^*^} 

CDA Kies Kees.nl D66 P v < 



VJN Stadsprofilering/citymarketing 

Amendement 

De tekst van de VJN 2008 vast te stellen met inachtneming van het volgende. 
Op pagina 19 wordt na de laatste zin van het vermelde onder 
' stadsprofilering/citymarketing' toegevoegd: 

"Het college biedt de raad een concept citymarketingplan aan. De genoemde 
gelden worden geparkeerd in een daartoe te vormen bestemmingsreserve. Nadat 
de raad het plan heeft goedgekeurd wordt de reserve hiervoor aangesproken." 

Toelichting 
Stadsprofilering/citymarketing is op zich 
een goede zaak. Wij vragen ons echter af of het college niet 'in zijn eigen voet 
schiet' door achter de facade van citymarketing het draagvlak en de sociale 
cohesie te laten afbrokkelen. Wij stellen daarom voor deze gelden te parkeren, 
totdat iemand ons concreet kan uitleggen wat we daarvoor precies krijgen. We 
hebben nog geen concreet citymarketingplan gezien, waarin de doelgroep, ons 
product en de activiteiten om dat aan de man te brengen, zijn uitgelegd. 

A W D 
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A M E N D E M E N T nr.: 5 . 1 1 

datum raadsvergadering: 

21 Na 





AMENDEMENT H f 

21 

datum raadsvergader ing: 

De fractie van de PvdA wil het besluit als volgt amenderen: 

Betreft: raadsvergadering 23 juni 2008 agendapunt 5 

Amendement 
aan|enort^ / verworpet / ingetrokken ) 

Au Af. 

f r 

1. Een onafhankelijk onderzoek te verrichten, waarin de efficiency met betrekking tot het 
Projectencentrum van de gehele keten wordt meegenomen inhoudende: 

1. Het is een onderzoek naar de werking van de keten (zie structuurschema 'Helders 
model') en de rol van de relevante ketenpartners w.o. WI&, CRI, MC, Projectencentrum 
en overige partijen. 

2. De regievoering moet geheel duidelijke en overzichtelijk zijn, zowel die van de gemeente 
Den Helder als die van de relevante ketenpartners. 

3. Doel van het onderzoek is om eventuele overlappingen tussen de samenwerkende 
ketenpartners weg te halen en synergetische voordelen te behalen door een verbetering 
van de onderlinge afstemming. 

A. Het onderzoek moet leiden tot een optimalisering van de keten waarvan de essentie is 
een sluitende en efficiënte aanpak en waarbij het voor ieder van de partners helder is wat 
zijn of haar functie is met de betrekking tot de onderscheiden doelgroepen. 

5. Het onderzoek moet door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd of door de 
rekenkamercommissie met het daarvoor benodigde gelden. 

De opzet voor dit onderzoek ter advisering voor te leggen aan de commissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 

. De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek minimaal 4 weken voor de 
begrotingsbehandelingen in november 2008 ter advisering aan te bieden aan de 
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling . 

2. De Voorjaarsnota 2008 met inachtneming van bovenstaande vast te stellen 



Toelichting: 

Na het faillissement van Triton, de gemeente het ROC heeft verzocht het 
Projectencentrum over te nemen. 
Er een overeenkomst tussen het ROC en de gemeente Den Helder getekend is op 12 
december 2007, waarin de 12 uitgangspunten staan met betrekking tot die overname. 
Bij het 1 e uitgangspunt is gekozen voor een duurzame oplossing waarbij het 
Projectencentrum als basisvoorziening wordt gepositioneerd, zodat het ROC met een 
rjgi^i^grjHo subsidie voor 52 reïntegratieplastsen in een sluitende ssnpsk ten behoeve 
van personen met een zeer grote, nagenoeg onoverbrugbare afstand tot de 
arbeidsmarkt (doelgroep b), kan voorzien. 
Nut en noodzaak niet meetbaar zijn maar efficiëntie wel. 
De financiële gevolgen, van ca . de gemeente die verplicht is tot het betalen van 
wachtgelden, kosten van het 5-jarig huurcontract en de kosten van personen die niet 
door het ROC geholpen kunnen worden nu naar andere instanties moeten en waar, 
afgezien van de Awb-uitkeringen, ook kosten aan verbonden zijn, totaal niet 
overzichtelijk zijn. 
Er organisaties zullen blijven die reïntegratieprojecten (tijdelijk) goedkoop aanbieden 
maar het ROC een sterke en brede organisatie is en dus continuïteit, kwaliteit en 
duurzaamheid kan waarborgen. 
Uitkomsten van een onvolledig en onafhankelijk onderzoek een ioiaai verkeerd beeld 
kan geven. 
Er nu duidelijkheid moet komen voor zowel de gemeente als alle relevante 
ketenpartners, 

Namens de PvdA-fractie, 

Trees van der Paard Wïm Rossen Andries Pruiksma 

/ 

/ 



Nr. 058A/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008. 

Aan de Raad. 

In haar vergadering van 16 juni 2008 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer het 
bovengenoemde voorstel besproken. 
Naar aanleiding van de door de fracties gemaakte op- en aanmerkingen heeft wethouder Boskeljon 
een reactie gegeven met de toevoeging dat hij een en ander zal terugkoppelen naar het college van 
burgemeester en wethouders. De fracties wordt in overweging gegeven de reactie van de wethouder 
te betrekken bij hun algemene beschouwingen. 
De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen en adviseert het voorstel te 
agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 23 juni 2008. 

Den Helder, 16 juni 2008. 

commissie Stadsontwikkeling en -beheer, 

ser 

de Jonge 

voorzitter. 

commissiegriffier. 



Nr. 058A/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008. 

Aan de Raad. 

In haar vergadering van 16 juni 2008 heeft de commissie Maatschappelijke ontwikkeling het 
bovengenoemde voorstel besproken. 

De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. De fracties hebben aangegeven de 
opmerkingen zoals gemaakt mee te nemen mee te nemen in hun algemene beschouwingen. 

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 23 juni 2008. 

Den Helder, 16 juni 2008. 

commissie Maatschappelijke ontwikkeling 

J.D. de Brui voorzitter. • 

commissiegriffier. 



Nr. 05BA/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008. 

Aan de Raad. 

In haar vergadering van 16 juni 2008 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde 
voorstel besproken. 

De commissie komt niet tot een eensluidend advies. Wel wordt geconcludeerd dat de commissie niet 
overwegend positief is over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 23 juni 2008. 

Den Helder, 16 juni 2008. 

commissie Bestuur en Middelen 

W.F. Bellinga voorzitter. 

commissiegriffier. 




