
gemeente

Den Helder

Raadsvoorstel
Registratienummer:

Van afdeling:
Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

A07.00111

BCF
A.A. de Jong
(0223)67 1200
adj@denhelder.nl

Portefeuillehouder: B. Fritzsche

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
• Concept 2e Programmarapportage januari-augustus

2007

Onderwerp: 2e Programmarapportage januari-augustus 2007

Gevraagd besluit:
1. Kennisneming van de 2e Programmarapportage januari-augustus 2007
2. In te stemmen met de voorgestelde afdekking van de gepresenteerde afwijkingen
3. Vaststelling van de begrotingswijziging behorende bij de programmarapportage.

Inleiding en aanleiding
In het kader van de Planning & Controicyclus brengen wij de 2e programmarapportage over de periode januari
t/m. augustus 2007 uit, waarin tevens een prognose is opgenomen van het te verwachten resultaat van de
jaarrekening 2007. Zoals wij in de raadsinformatiebrief nr 59 hebben aangegeven, zijn wij er niet in geslaagd
deze rapportage conform artikel 7 van de financiële beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet 1 maand
voor de behandeling van de begroting 2008 aan u aan te bieden. Hierdoor zal besluitvorming over de 2B

rapportage eerst na de vaststelling van de begroting 2008 kunnen plaats vinden. Wel kunt u bij de
begrotingsbehandeling kennis dragen van de beschikbare informatie.

Beoogd resultaat
Met dit raadsbesluit wordt voldaan aan de informatieplicht van het college en kan door vaststelling van de
begrotingswijziging de begrotingsrechtmatigheid in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording
worden geborgd.

Kader
Financiële Beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet.
Besluit Begroting en Verantwoording

Argumenten / alternatieve
Financiële consequenties
In de eerste programmarapportage heeft u ons opgedragen de toen gemelde afwijkingen ad € 620.000 op te
vangen door compenserende maatregelen te treffen. In paragraaf 5.3. van de 2B programmarapportage geven
wij aan op welke wijze dat is gerealiseerd. Geconstateerd kan worden dat deze taakstelling nagenoeg geheel is
gerealiseerd (€ 566.000).
De nieuwe diverse financiële afwijkingen zoals deze bij de (deel)programma's in de 2e programmarapportage
zijn gemeld leiden tot een verwacht tekort aan het einde van 2007 van € 76.000.
De afwijkingen zijn deels veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en deels als gevolg van eigen beleid. De
autonome ontwikkelingen bedragen per saldo € 748.000 positief. De belangrijkste afwijkingen hierin zijn:

Uitkering dividend deelnemingen BNG en Gaskop(NUON) € 2.591.000 V
Hogere OZB-opbrengst € 130.000 V
Effecten juni en septembercirculaire gemeentefonds € 1.123.000 N
Lagere opbrengst bouwleges € 220.000 N
Aanpassing WMO ivm hogere gemeentefondsuitkering € 394.000 N
Wegwerken wachtlijsten WSW ivm. hogere gemeentefondsuitk . € 116.000 N
Extra middelen armoedebestrijding/schuldhulpverlening (via gemeente-
Fondsuitkering) € 164.000 N
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• Overige afwijkingen {per saldo) € 44.000 V

Voorgesteld wordt deze afwijkingen ten gunste van het weerstandsvermogen (algemene reserve) te laten
komen.

Als gevolg van een tweetal raadsbesluiten is een negatief effect op het jaarrekeningresultaat ontstaan van €
247.000. Dit betrof de afrekening van de Regionale Ambulancedienst (Veiligheidsregio) ad € 117.000 N en de
huurderving als gevolg van de renovatie van de Onderzeedienstkade (€ 130.000). Voorgesteld wordt deze
afwijkingen ten laste van het weerstandsvermogen te brengen.

Tenslotte zijn afwijkingen opgenomen die als beïnvloedbaar gekarakteriseerd kunnen worden. Dit betreft een
totaal bedrag van € 523.000 N. De belangrijkste afwijkingen hierin zijn:

• Kosten juridische advisering € 186.000 N
• Overschrijding inrichting openbare ruimte sportcity Quelderduijn € 95.000 N
• Lagere opbrengst parkeren agv latere invoering tariefsverhoging € 190.000 N
• Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers € 150.000 N
• Afrekening project Bon Komienso € 100.000 N
• Lagere uitgaven lokaal onderwijs- en cultuurbeleid € 89.000 V
• Overige afwijkingen per saldo € 55.000 V

Voorgesteld wordt deze afwijkingen in eerste instantie ten laste van het weerstandsvermogen te brengen.

Recapitulatie:
Tekort 1e rapportage € 620.000 N
Bezuinigingen organisatie € 566.000 V
Autonome ontwikkelingen € 748.000 V
Raadsbesluiten € 247.000 N
Beïnvloedbare afwijkingen € 523.000 N

€ 76.000 N

Wij hebben de directie opdracht gegeven voorstellen voor te bereiden waarbij in de resterende maanden van dit
jaar, uitgaven worden getemporiseerd of achterwege worden gelaten waardoor het verwachte tekort op de
jaarrekening {-/- € 76.000) kan worden teruggedrongen.

Juridische consequenties
Met de vaststelling van de begrotingswijziging wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid zoals
aangegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording

Communicatie

Aanpak/ uitvoering
De behandeling van de 2e programmarapportage is als volgt.
12 november Behandeling in commissies
19 november Behandeling en vaststelling in de Raad
Den Helder, 23 oktober 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulman/ , burgemeester

, secretaris
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gemeente

Den Helder

Raadsbesluit
Raadsvergadering

Besluit nummer:

Onderwerp:

d.d.: 19 november 2007

120/BCF

2e Programmarapportage januari t/m augustus 2007

De raad van de Gemeente Den Helder,

Gelezen het voorstel nummer A07.00111 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van
23 oktober 2007.

Kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering 12 november 2007.

Besluit:

1. kennisneming van de 2e Programmarapportage januari-augustus 2007;
2. het verwachte jaarresultaat ad -/- € 76.000 vooralsnog ten laste te brengen van de algemene reserve;
3. vaststelling van de begrotingswijziging behorende bij de programmarapportage.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 1 9 NOV. 2007

S. Hulman ynnmttpr

mr. drs. M. Huisman , griffier
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Bcgrotingswljzlglngsnummer:

2007 - ..

al gemeen béstüu r/tJed rijfsyoêring & fihancïënv- • -' •

OCM, college

017, voortichtinq
071, bestuurlijke samenwerking

931, qemeentefonds
943, stelposten
956, baten oib, eigenaren
970, toeristenbelast'nq
985, KostenDlatsen

Totaal budgetwijziging

171, handhaving openbare orde
181, verqunninqen/ontheffïnqen bijzondere wetten
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Tot

Parkeren
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, openlucht recreatie
, Huishoudeliik afval
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101, openbaar basis onderwijs
430, onderwils huisvesönq
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470, lokaal onderwijs beleid
511, kunstzinnlqe vorminq
515, vorminqs- en ontwikkelinqswerk
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Economische weerbaarheid.

261, haven
311, economische stimulerin

611, sociale weriwoorzienino
513, werkgelegenheidsprojecten

Aldus vastgesteld door de Raad van de Gemeente Den Helder in de
haar openbare vergadering van:

Model D. Programmabegrotingswijziging
bwmarap2007.xls 6-11-2007



Nr. 120A/GR(2007).

ADVIES over het voorstel
- kennis te nemen van de 2E Programmarapportage januari-augustus 2007
- in te stemmen met de voorgestelde afdekking van de gepresenteerde afwijkingen
- de bij de programmarapportage behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 12 november 2007 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel kennis te nemen van de
2e Programma-rapportage januari-augustus 2007, het vooralsnog ten laste brengen van het verwachte
jaarresultaat ad -/- € 76.000,- van de algemene reserve en de bij de programmarapportage behorende
begrotingswijziging.

De fracties van GroenLinks, Progressief Den Helder en PRINS-Voor behoorlijk bestuur hebben aangegeven het
voorstel eerst nog in de fractie te willen bespreken.
Tijdens de behandeling zijn er geen debatonderwerpen voor de raad naar voren gebracht. Op grond hiervan
zou het voorstel als hamerpunt kunnen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 november 2007.

Den Helder, 12 november 2007.

commissie Stadsontwikkeling en -beheer,

J.K. V; voorzitter.

commissiegriffier.

Raadsvoorstel ^ Ü ^ " ~ pag.6 van 6



Nr. 120A/GR(2007).

ADVIES over het voorstel
- kennis te nemen van de 2e Programmarapportage januari-augustus 2007
- in te stemmen met de voorgestelde afdekking van de gepresenteerde afwijkingen
- de bij de programmarapportage behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 12 november 2007 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde
voorstel besproken.
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel kennis te nemen van de
2e Programma-rapportage januari-augustus 2007, het vooralsnog ten laste brengen van het verwachte
jaarresultaat ad -/- € 76.000,- van de algemene reserve en de bij de programmarapportage behorende
begrotingswijziging.
De fracties van de SP en de ChristenUnie stemmen tegen het voorstel en de fracties van PRINS-Voor
behoorlijk bestuur, de Stadspartij Den Helder en GroenLinks willen het voorstel nog nader binnen de fractie
bespreken. De fractie van Progressief Den Helder is niet vertegenwoordigd in de commissievergadering.
De commissie stelt voor het voorste! te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van
19 november 2007.

Den Helder, 12 november 2007.

commissie Bestuur en Middelen

W.F. Bellinga , voorzitter.

, commissiegriffier.
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Nr. 120A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel
- kennis te nemen van de 2e Programmarapportage januari-augustus 2007
- in te stemmen met de voorgestelde afdekking van de gepresenteerde afwijkingen
- de bij de programmarapportage behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 12 november 2007 heeft de commissie Maatschappelijke ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel kennis te nemen van de
2e Programma-rapportage januari-augustus 2007, het vooralsnog ten laste brengen van het verwachte
jaarresultaat ad -/- € 76.000,- van de algemene reserve en de bij de programmarapportage behorende
begrotingswijziging.

De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur en de fractie van de Socialistische Partij hebben aangegeven het
punt als bespreekpunt te willen agenderen. Beide fracties hebben hierbij niet aangegeven over welke
onderwerpen zijn nader willen spreken.

Op grond van bovenstaande stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de
raadsvergadering van 19 november 2007.

Den Helder, 12 november 2007.

commis Schappelijke ontwikkeling

, voorzitter.

F. Blok , commissiegriffier.
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