
Stuknummer: a08.00581 
gemeente 

Den Helder 

B&W-advies 
Aan: het college van B&W 

Portefeuillehouder: B. Fritzsche 
Classificatie: Openbaar 

Kenmerk: 

Paraaf financieel adviseur d.d. Ih-lo? -• . 

Onderwerp: Afwikkeling Voorjaarsnota 2008 

Van afdeling: BCF 
Adviseur: Felicia Breukink/ Linda Jonker 
Telefoonnummer: 67 8381/8351 
Datum advies 30 juni 2008 

Afstemming in porte-
feuillehoudersoverleg: Ja , , 
Paraaf afdelingsmanager d.d. J % / 

/ 

Samenvatting: 
De voorjaarsnota is door de raad vastgesteld op 23 juni jl. inclusief amendementen. De verwerking van deze 
amendementen en de raadsinformatiebrief 55 heeft geleid tot bijgaand definitief document. De raad door middel 
van raadsinformatiebrief de gewijzigde Voorjaarsnota aan te bieden en te informeren over de gevolgen voor het 
meerjaren perspectief. 

Concept besluit: 
1. de wijzigingen op de concept Voorjaarsnota 2008 'Door keuze op koers' vaststellen 
2. de concept raadsinformatiebrief vaststellen 
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1. Toelichting op het besluit 
Op 20 mei heeft u de concept Voorjaarsnota vastgesteld en ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Op 16 
juni hebben de clusterbijeenkomsten plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten en de recente 
informatie uit de mei circulaire heeft u besloten de concept Voorjaarsnota op een aantal onderdelen te herzien. 
U heeft de raad door middel van raadsinformatiebrief 55 hierover geïnformeerd. 
De behandeling van de Voorjaarsnota door de raad op 23 juni jl. heeft geleid tot een aantal amendementen. 
Deze amendementen en de voorstellen in raadsinformatiebrief 55 zijn nu verwerkt in het definitief document. 

2. Gevolgen 

Financieel 
De aangenomen amendementen hebben tot gevolg dat het meerjarenperspectief fors verslechtert. Dat betekent 
in 2009 een tekort van € 670.000 (incidenteel) en op de langere termijn een tekort van € 240.000 (structureel). 

De meicirculaire biedt ruimte. U heeft via de beantwoording van raadsvraag 16 de raad geïnformeerd over de 
financiële effecten voor Den Helder en mogelijke bestedingsopties, te weten het op orde brengen van het 
beheer openbare ruimte, realisatie strategische visie en versterking van het weerstandsvermogen. Een deel van 
deze extra middelen heeft u aangewend voor het herzien van een aantal maatregelen (raadsinformatiebrief 55). 
Voor 2009 e.v. resteert een vrij besteedbaar bedrag van ca. 1 min. structureel. 

Juridisch 
nvt 

Personeel en ondernemingsraad 
nvt 

EU 
nvt 

ICT ( 

nvt ' 

Communicatief 

Extern: 
Hoe wordt de burger geïnformeerd? 
Persbericht: 
Nee 
Intern: 
Raad wordt geïnformeerd door middel van: 
- raadsinformatiebrief 
Personeel wordt geïnformeerd door middel van: 
- n.v.t. 

3. Verdere procedure 
Na vaststelling wordt de Voorjaarsnota 2008 gedrukt en verspreid. De Voorjaarsnota dient als kader voor het 
opstellen van de begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012. 
De raad de gewijzgde Voorjaarsnota door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden en 
informeren over de gevolgen voor het meerjarenperspectief. 

4. Relatie met Strategische Visie 
nvt 

5. Wijze van totstandkoming 
Binnen BCF 

6. Bijlagen 
- definitieve tekst Voorjaarsnota 2008 'Door keuze op koers': de wijzigingen zijn zichtbaar aangegeven met een 
balk voor de betreffende alinea en een voetnoot. 
- concept raadsinformatiebrief 
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