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Inleiding
Voor u ligt de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019.
Kaders
In de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 wil het college van Den Helder inzicht geven in
wat wij in deze periode willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.
De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2015-2019 besloten om geen nieuwe ‘beleidsbesluitpunten’
op te nemen in de programmabegroting 2016. Daarom kan deze begroting als beleidsarm worden beschouwd.
De kadernota gaat in de planning- en control cyclus aan de programmabegroting vooraf. In de kadernota geeft de
gemeenteraad kaders aan om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Structurele lasten en baten
moeten met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast moet het weerstandsvermogen groot genoeg zijn om financiële
risico’s op te kunnen vangen.
Het coalitieprogramma 2014-2018, “Den Helder wendt de steven”, benoemt de Strategische Visie 2020 als een te
actualiseren en te herijken document. Wij hebben dat opgepakt in het licht van de ook in het akkoord genoemde
afspraken over:

samenwerking, bestuurlijke vernieuwing en betrokkenheid van de samenleving;

een burgerbegroting, en

het zodanig inrichten van besluitvorming dat de gemeenteraad vanaf het begin invloed kan uitoefenen
op de gemeentelijke planvorming.
Met de gemeenteraad hebben we de Strategische Visie 2020 tegen het licht gehouden om de daarin opgenomen
doelstellingen in het licht van de vraagstukken van vandaag en morgen te bezien. Dat leidde tot de conclusie dat:

de 6 doelen van Strategische Visie 2020 onverkort van kracht blijven;

er aanleiding is daarbinnen accenten aan te brengen die extra aandacht verdienen, mede omdat:
o het stabiliseren van het inwonertal op 60.000 geen uitgangspunt meer is.
Daarmee blijft de opdracht om te werken aan:
1. een duurzame economie
met offshore, haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme &
recreatie en zorg & wellness
2. het tegengaan van sociale zwakte
met opleidingen, banen, maatschappelijk activeren
3. het vergroten van variëteit in woonmilieus
4. het professionaliseren van toerisme en recreatie
5. een levendig stadshart
6. en een bij een centrumgemeente passende infrastructuur.
Halverwege het begrotingsjaar evalueren we met een tussenrapportage. Wat hebben we (beleidsmatig) bereikt
en wat moeten we nog realiseren voor het eind van het jaar? De programmarekening tot slot is het sluitstuk van
de planning- en control cyclus van het gemeentelijk beleid. Het is feitelijk het spiegelbeeld van de
programmabegroting.
Sociaal domein
Het begrotingsjaar 2016 staat evenals het voorgaande begrotingsjaar grotendeels in het kader van de versterkte
positie van de gemeenten in het zorgdomein. Omvangrijke decentralisaties, en de daarmee samenhangende
overheveling van verantwoordelijkheden en budgetten, betekenen een grote verschuiving in het zorglandschap
(Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet).
We hebben de drie decentralisaties in de begroting 2016 opgenomen, met als kader de gelden die het Rijk
beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken. Den Helder ontvangt vanaf 2015 een aanvullend
budget van circa € 45 miljoen ter bekostiging van deze nieuwe taken.
Technische uitgangspunten
Van de Kadernota is alleen over het technisch noodzakelijke deel een besluit genomen zodat er een
programmabegroting “bestaand beleid” kon worden opgesteld. In de cijfers zijn de technische uitgangspunten
verwerkt. Voor leveringen van derden en diensten wordt, conform eerdere besluitvorming bij de vaststelling van
de programmabegroting 2015-2018, de nullijn gehanteerd.
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
De uitkomsten van de meicirculaire 2015 over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en het deelfonds sociaal
domein zijn in deze begroting verwerkt.
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Begrotingsresultaat
Het vastgestelde begrotingsresultaat begroting 2015, jaarschijf 2016 was € 1.421.000 nadelig. Tegelijktijdig met
de behandeling van de begroting 2015 is het document “Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 20152018” vastgesteld. Het effect van het document “Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018” is
voor 2016 € 605.000 voordelig. De mutaties afkomstig uit de verwerking van dit document zorgen er daarmee
voor dat het saldo voor 2016 op € 816.000 negatief uitkomt. Met de begroting 2016 zijn de technische
uitgangspunten (inclusief indexatie subsidies), autonome ontwikkelingen (personeelskosten, kapitaallasten en
vervallen voorziening afvalstoffenheffing) en de effecten van de meicirculaire 2015 verwerkt.
Een belangrijke autonome ontwikkeling betreft een structurele tegenvaller van € 490.000 per jaar met betrekking
tot de afvalstoffenheffing met ingang van 2017. In de meerjarenraming 2015-2018 was een structurele onttrekking
aan de voorziening afvalstoffenheffing opgenomen van ongeveer € 490.000 per jaar omdat de afvalstoffenheffing
op basis van het huidige kostenniveau niet kostendekkend is. Met ingang van 2017 is deze voorziening echter
uitgeput en vervalt de onttrekking derhalve. U kunt er voor kiezen dit tekort met ingang van 2017 te dekken door
te bezuinigen en/of het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen.
De meicirculaire 2015 heeft voor 2016 eenmalig positief effect door een gunstig accres-ontwikkeling, voor 2017
en verder is dit beduidend lager. Dit resulteert in een nadelig begrotingsresultaat 2016 ad € 314.000. Het
(meerjarig) financieel beeld ziet er als volgt uit:

Financieel Beeld, op weg naar een sluitende begroting
Als toevoeging op deze programmabegroting is bij wijze van aanvulling een oplegger gemaakt. Hierin staan de
wensen en ideeën van het college verwoord, plus de financiële doorvertaling hiervan. Vanwege de vaststaande
planning in de planning- en control cyclus was het niet mogelijk deze wensen op te nemen in de
programmabegroting.
De uitkomsten van de programmabegroting 2016-2019 zijn als basis gebruikt voor het document.
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Leeswijzer
De programmabegroting 2016 bestaat uit verschillende onderdelen die door het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn voorgeschreven. In hoofdstuk 1 volgt na de inleiding en leeswijzer de
paragraaf Financiën in één oogopslag, waar we de financiële resultaten voor de programmabegroting van 2016
op overzichtelijke wijze presenteren.
Programma’s
In hoofdstuk 2 staan de programmabeschrijvingen. De programmabegroting van Den Helder heeft twaalf
programma’s. Per programma zetten we kort uiteen wat het programma omvat en geven we antwoord op de
vragen wat we binnen het programma willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.
Financiële begroting
Na de programma’s is in hoofdstuk 3 de uitgebreide financiële toelichting opgenomen. Hierin geven we een
toelichting op de financiële positie van de gemeente Den Helder. Ook is een meerjarige begroting van inkomsten
(baten) en uitgaven (lasten) opgenomen.
Paragrafen
Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de begroting naast de programma’s een aantal
verplichte paragrafen bevat. Deze staan in hoofdstuk 4. In de paragrafen behandelen we financiële en
bedrijfsmatige onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente en voor
het realiseren van de programma’s. Zo zijn er paragrafen over weerstandsvermogen, onderhoud
kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, lokale heffingen, subsidies en
demografische ontwikkelingen
Bijlagen
In hoofdstuk 5 staan ter afsluiting diverse bijlagen met aanvullende informatie en detailgegevens
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Financiën in één oogopslag
In deze paragraaf geven we aan waaruit de baten en lasten bestaan in 2016. Daarnaast worden de verschillen
geanalyseerd met de begroting 2015. De programmabegroting 2016 sluit met een nadelig saldo van € 314.000.
Geraamd resultaat 2016-2019
De programmabegroting 2016 hebben we opgesteld aan de hand van de technische uitgangspunten uit de
kadernota 2016-2019.
Totaal
Bedragen (x € 1.000)

Realisatie
2014

Lasten
Baten

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
2018
2019

-162.468
155.505

-183.307
185.073

-178.655
177.989

-177.111
174.803

-175.687
173.234

-175.020
173.372

Saldo van baten en lasten

-6.963

1.767

-666

-2.307

-2.453

-1.648

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves

-4.101
7.877

-9.231
7.448

-1.998
2.350

-2.135
2.334

-2.342
2.074

-2.261
1.438

Geraamde resultaat

-3.187

-16

-314

-2.109

-2.721

-2.472

Geraamd resultaat per programma
Het geraamde resultaat is verdeeld over de programma’s die samen de programmabegroting vormen.
Onder de programma’s zijn ook de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Deze middelen zijn geen onderdeel
van een programma. Ze zijn, zoals de naam al aangeeft, beschikbaar als algemeen middel om kosten te dekken.
In onderstaande tabel is de verdeling zichtbaar.

Lasten
Programma's
Algemeen bestuur en middelen
Integrale veiligheid
Beheer openbare ruimte
Stedelijke vernieuwing
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Verkeer en vervoer
Milieu
Onderwijs en jeugd
Cultuur
Sport en vrije tijd
Sociaal domein
Economische ontwikkeling
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Algemene uitkering
Deelfonds Sociaal Domein
Opbrengst deelnemingen
Saldo financiering functie
Geraamde resultaat

-9.762
-6.264

Baten
1.092
69

-12.757
1.068
-1.792
-9.920
7.125
-1.869
1.056
-13.400
14.111
-6.173
27
-5.358 28
-5.230
1.033
-104.525
-1.366

-437
199
-178.655
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storting
reserve
-650

210

58
636
93
-13
-120

31.186

13.485
59.822
44.581
1.451
1.855
177.989

onttrekking
reserve
saldo

144
1.195

14

-1.215
-1.998

2.350

-9.110
-6.195
11.632
-1.156
-2.702
-826
734
-4.950
-5.330
-4.197
73.326
-1.366
13.485
59.822
44.581
1.014
839
-314

9

Het geraamde saldo per programma uit de tabel hierboven is ook weergegeven in een taartgrafiek. Voor elk
programma is het percentage berekend ten opzichte van het totale saldo.
De grafiek maakt dus zichtbaar waar we de algemene dekkingsmiddelen voor inzetten.
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Programma 1: Algemeen bestuur en middelen
1.1 Inleiding
Bij al onze activiteiten hebben we onze strategische visie als leidraad: we maken van Den helder dé
centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, een prettige gemeente om in te wonen en met voldoende
werkgelegenheid. De gemeente is het centrale loket van de overheid. We willen dat onze inwoners gemakkelijk
met hun vragen bij ons terecht kunnen en de vragen ook snel van een antwoord voorzien met een goede service
bieden. Door samen te werken met onze inwoners en de ondernemers in de gemeente kunnen we de kwaliteit
van ons beleid en plannen verbeteren en zorgen we voor meer draagvlak.
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
1.2 Dienstverlening
Wat willen we bereiken?
In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven
en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning,
digitaal afhandelen. Dit betekent een forse ambitie voor de gemeente Den Helder, maar ook een kans om met
een effectieve aanpak te komen tot een aantoonbare verbetering in kwaliteit van digitale overheidsinformatie en
overheidsdienstverlening.
Als burgers hun zaken veilig en eenvoudig digitaal af kunnen handelen bij alle overheden, kan dat de relatie
tussen overheid en samenleving verbeteren. Burgers kunnen de overheid sneller en makkelijker vinden en
kunnen zaken doen met de overheid op de plek en het tijdstip waarop het hen het beste uitkomt. De digitalisering
van de overheid gaat in hoog tempo door. Voorbeelden hiervan zijn de vooringevulde digitale belastingaangiftes
voor burgers, het digitaal aanvragen van parkeervergunningen en de veilige authenticatievoorziening DigiD.
De gewenste uitgangspunten voor de dienstverlening van de gemeente Den Helder zijn uitgewerkt in het
dienstverleningsconcept en luiden als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De vraag staat centraal;
Snel en zeker;
Eén overheid;
Eenmalige uitvraag van gegevens;
Transparant en aanspreekbaar;
Efficiënt werken;
Kanaalsturing.

Wat gaan de daarvoor doen?
Om de gewenste uitgangspunten voor de dienstverlening te realiseren, herijken we het programma
dienstverlening. We bundelen diverse initiatieven om de dienstverlening te verbeteren. Dit zijn onder meer:


Zaakgericht werken: we voeren stapsgewijs een zaakgerichte werkwijze in voor de gehele organisatie.
Hierbij zien we een vraag van een burger, bedrijf of instelling als ‘zaak’. Een zaak wordt digitaal
aangemaakt door een medewerker van het klantcontactcentrum en wordt elektronisch doorgezet naar
de behandelaar(s) van de zaak. De voortgang van een zaak kunnen we elektronisch bewaken en we
slaan alle informatie en gegevens over de zaak digitaal op in het zaakdossier. Met behulp van deze
werkwijze kunnen we de behandeling van een zaak beter bewaken en kunnen we de burger, het bedrijf
of de instelling elektronisch informeren over de voortgang. In 2015 hebben we zeven processen
zaakgericht ingericht en zijn de website en het intranet vernieuwd. In 2016 gaan we diverse andere
processen zaakgericht inrichten.



Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC): onze doelstelling is om op basis van de behoefte en logica van
de burger een sterk gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening in te richten, waarbij
80% van de eerste contacten wordt afgehandeld door het klantcontactcentrum, de frontoffice van de
gemeente. Voor vragen over zo goed als alle producten is er één ingang. We brengen de kanalen
digitaal (website, social media en e-mail), telefoon, balie en post onder regie van het
klantcontactcentrum. We leiden hiervoor de medewerkers op en de afhandeling van eenvoudige
productaanvragen hevelen we over naar het klantcontactcentrum. In 2016 gaan we onder meer volledig
werken op afspraak en inzetten op kanaalsturing. Dit houdt in dat we burgers, bedrijven en instellingen
verleiden om gebruik te maken van het digitale kanaal. We sturen hierbij op klanttevredenheid en
efficiëncy.
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1.3 Regionale samenwerking
Wat willen we bereiken?
De gemeente Den Helder wil op verschillende fronten regionaal samenwerken in de regio Kop van NoordHolland en in breder verband binnen Noord-Holland-Noord. Dit past in de landelijke trend van schaalvergroting en
is noodzakelijk, omdat de complexiteit van veel vraagstukken samenwerking vereist.






De regionale samenwerking vindt op eigenlijke alle beleidsterreinen en in diverse vormen plaats:
In gemeenschappelijke regelingen, zoals Veiligheidsregio, Regionale Uitvoeringsdienst of Regionaal
Archief Alkmaar.
Deelname in vennootschappen, zoals de Huisvuilcentrale en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord.
Bestuurlijke samenwerking, zoals in de ruimtelijk economische samenwerking De Kop Werkt! en het
sociaal domein.
Ambtelijke samenwerking, zoals kennisuitwisseling of onderlinge inhuur of detachering.

Wat gaan we daarvoor doen?
De Kop Werkt! is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de vier gemeenten van de Kop van NoordHolland. In 2016 wordt verder gewerkt aan de vier bestuursopdrachten:

Havensontwikkeling. Doel is het in samenhang ontwikkelen van de zeehavens, de luchthaven en de
daaraan verbonden bedrijfsterreinen en randvoorwaardelijke infrastructuur.

Arbeid en onderwijs. Onderwijsinstellingen stimuleren om opleidingen aan te bieden die aansluiten op de
arbeidsmarkt in de regio.

Destinatiemarketing. Het in samenhang presenteren van het vrijetijdsaanbod.

Ruimte voor vraag. Vormgeven van een ruimtelijk kader waarin de regionale samenhang en ruimtelijke
kwaliteit (van o.a. economische ontwikkelingen) centraal staan.
1.4 Communicatie en burgerparticipatie
Wat willen we bereiken?
We zien de burger als klant en stellen de klant centraal. Persoonlijk contact, maatwerk, samenwerking en
luisteren zijn hierbij belangrijke begrippen. We willen meer naar klanten toe, niet alleen fysiek, op locatie, in de
buurt, maar ook in taal- en beeldgebruik. Digitaal en op papier. We zoeken de communicatie over en weer in
gesprek en dialoog. Burgerparticipatie verrijkt de bestuurlijke afweging, stroomlijnt het besluitvormingsproces en
zorgt voor meer begrip en draagvlak. Onze participatietrajecten kenmerken zich door een integrale aanpak,
maatwerk en een samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek.
Wat gaan we daarvoor doen?
We versterken de basiscommunicatie en het omgevingsbewustzijn van de organisatie. We bieden medewerkers
trainingen aan en zetten vaker werksessies in, waarin het denken vanuit en met de doelgroep centraal staat.
Mensen willen gehoord en erkend worden, of dat nu digitaal is of via traditionele wegen. De website is aangepast.
Deze richt zich nog meer op de behoefte van inwoners. Andere online media zetten we steeds vaker en
doelgerichter in.
1.5 Citymarketing
Wat willen we bereiken?
In de stichting Top van Holland (st. TvH) worden op dit moment twee kerntaken onderscheiden t.w. de Regio VVV
en Citymarketing Den Helder. De structuur is zodanig vorm gegeven dat beide taken weliswaar duidelijk
gescheiden, maar door synergievoordelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Citymarketing
ontwikkelt, coördineert en faciliteert marketingactiviteiten die er op gericht zijn 'het merk' De Helder te laden, te
bewaken en te versterken. Het ondernemersfonds is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het versterken
van het ondernemersklimaat (o.a. gebiedsverbetering door kwaliteit- en sfeerverhogende maatregelen,
organisatie van evenementen die een impuls geven aan de lokale economie, verbeteren van het
vestigingsklimaat voor bedrijven etc.)
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Wat gaan we daarvoor doen?
Door de financiering van Citymarketing Den Helder via het ondernemersfonds zijn alle stakeholders (zoals
Helderse ondernemers, banken, bloembollenkwekers, recreatieondernemers, woningbouwvereniging en
middenstanders) automatisch betrokken. Deze constructie waarborgt dat alle belangen evenwichtig in beeld zijn
en blijven.
Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

Digitale dienstverlening [score (0-10)]

6,7

6,7

6,7

Algehele dienstverlening gemeente [score (0-10)]

6,6

6,6

6,7

Communicatie en voorlichting [score (0-10)]

6,6

6,4

6,5

Alle inspanningen voor de inwoners [score (0-10)]

6,6

6,4

6,5

Inspanning om inwoners volledig te laten deelnemen [score (0-10)]

6,4

6,2

6,3

Samenwerking met inwoners [score (0-10)]

6,0

5,7

5,9

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 1 - Algemeen en middelen
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-9.737
987

-9.839
1.084

-9.762
1.092

-9.893
1.092

-9.911
1.092

-9.886
1.092

Saldo van baten en lasten

-8.750

-8.755

-8.670

-8.801

-8.819

-8.794

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves

-1.108
3.417

-650
1.163

-650
210

-650
200

-650

-650

Geraamde resultaat

-6.442

-8.242

-9.110

-9.251

-9.469

-9.444

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 868.000 nadelig)
Lasten
In 2015 is een incidenteel budget van € 223.000 opgenomen in verband met verkiezingen.
In 2016 wordt € 133.000 meer aan apparaatskosten toegerekend aan dit programma dan in 2015 als gevolg van
een andere kostenverdeling door de organisatiewijziging.
De stelposten zijn gedaald met € 192.000 (van € 206.000 naar € 14.000). Zie toelichting hierna.
Stelposten:
Omschrijving
Nullijn subsidies 2015
Zachte landing nullijn subs 2015
Taalstelling bezuiniging te verstrekken subidies
Willemsoord huurcompensatie
Stelpost correctie begroting
Stelpost bovenformatieven
Totaal:

2015
151.675
175.000
-3.000
-117.571
206.104

2016 verschil
151.675
175.000
-225.000
225.000
-38.000
35.000
-117.571
276.721
-276.721
13.721
192.383

De stelpost nullijn subsidies 2015 betreft het financiële resultaat op de in 2015 doorgevoerde nullijn. Deze post
valt bij de tussenrapportage 2015 vrij.
De stelpost zachte landing is eenmalige stelpost in 2015 om de mogelijk nadelige effecten van de doorvoering
van de nullijn op de subsidies daar waar noodzakelijk te verzachten voor de betreffende instellingen.
In het document “Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018, aanvulling op de
programmabegroting 2015-2018” is besloten om voor de jaren 2016-2018 een taakstellende bezuiniging op
subsidies op te nemen die op loopt naar structureel € 675.000 in 2018.
De stelpost correctie begroting is een incidentele stelpost in 2015.
De stelpost bovenformatieven dient ter dekking van de loonkosten van bovenformatieve medewerkers.
Tegenover deze stelpost zijn taakstellingen in de personeelskostenbegrotingen van de afdelingen verwerkt.
Reserves
In 2015 is een incidentele onttrekking aan de algemene reserve (€ 914.000) geraamd.
Mutaties kleiner dan € 100.000: € 236.000 nadelig.
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Programma 2: Integrale veiligheid
2.1 Inleiding
De gemeente heeft de regierol op het gebied van het lokaal veiligheidsbeleid. De gemeenteraad geeft hier
uitvoering aan door elke vier jaar een Lokaal Integraal VeiligheidsBeleid (LIVB) vast te stellen. De prioriteiten uit
het LIVB zijn tot stand gekomen op basis van het Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld (LCVB) Den Helder
en de uitkomsten van de veiligheidsmonitor en zijn afgestemd met de partners en het Regionaal Beleidsplan
politie. De Driehoek Basisteam Den Helder stelt op basis van het LIVB jaarlijks het uitvoeringsprogramma vast in
de vorm van de Veiligheidsmatrix.
In het programma Integrale Veiligheid van de programmabegroting wordt zichtbaar gemaakt waarop de
inspanningen van de gemeente en haar partners zich op het gebied van openbare orde en veiligheid richten.
Binnen dit programma zijn naast het product Openbare Orde en Veiligheid, ook vergunningverlening en
handhaving opgenomen.
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Wij willen dat Den Helder een levendige en veilige stad is. We streven naar minder misdrijven en overtredingen in
de openbare ruimte, minder overlast en verloedering in de woonwijken. Het veiligheidsgevoel moet voldoende
scoren en burgers en ondernemers worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Door het organiseren en
deelnemen aan wijkplatforms, burgerpanels en overleg met ondernemers kunnen signalen van de straat snel
worden opgepakt. Daarnaast leggen we uit hoe we werken en stimuleren we met bijeenkomsten als Waaks
bewoners verdachte situaties te melden en aangifte te doen. Immers een veilige samenleving maken we samen.
Enkele voorbeelden zijn o.a. Burgernet, AED, Misdaadanoniem en Keurmerk Veilig Ondernemen.
Het beleid moet vooral effectief en integraal zijn, bij voorkeur ontwikkeld in regionaal verband en capaciteit moet
ingezet worden waar het nodig is. Wij wijzen onze partners op hun verantwoordelijkheden en nemen de regie in
het kader van integrale veiligheid en sluiten aan daar waar dat nodig is. Wij willen een goede verbinding hebben
tussen zorg en veiligheid met name in de complexe meervoudige problematiek. Hiervoor is in 2015 het Ketenhuis
opgezet en wordt de komende periode uitgebouwd.
We streven verder naar een strikte handhaving van wet- en regelgeving, een beter naleefgedrag door burgers en
bedrijven en het besef bij burgers en bedrijven dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben. Een hoge graad
van sociale en fysieke veiligheid, het voldoen aan eisen van welstand en het juiste gebruik van opstallen en
gronden zijn de maatschappelijke effecten die we willen bereiken door het toepassen van regelgeving en door het
verlenen van vergunningen en ontheffingen. We zorgen ervoor dat de dienstverlening professioneel en adequaat
wordt uitgevoerd.
Het LIVB 2015-2018 en de daarin opgenomen prioriteiten zijn op 2 maart 2015 vastgesteld door de raad. Hierin
zijn de volgende prioriteiten opgenomen.
1. Zorg en Veiligheid;
2. High Impact Crimes;
3. Alcohol en drugs;
4. Samen Veilig Leven;
Naast de prioriteiten zijn de werkzaamheden verder onderverdeeld in projecten, fysieke veiligheid
(crisisbeheersing, brandweer en havenbeveiliging) en handhaving & vergunningverlening.
2.1 Zorg en Veiligheid
Wat willen we bereiken?
Wanneer zorg niet het juiste effect heeft, zien we dat vaak terug in de veiligheidsketen. We gaan deze informatie
gebruiken om te sturen aan de voorkant, zodat de kwaliteit en effectiviteit van de zorg wordt verhoogd. Door
burgers en familie te betrekken, hopen we de overlast in woonwijken en winkelgebieden te verminderen en te
voorkomen dat casussen escaleren en ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om sociale
calamiteiten te voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbouwen en door ontwikkelen Ketenhuis waardoor de zorg- en veiligheidsprocessen optimaal op elkaar
aansluiten;

Om het leereffect te vergroten willen we een aantal casussen op diverse thema’s evalueren met alle
betrokken partijen;
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Ongewijzigde inzet op de OGGZ om de overlast te verminderen. We nemen deel in de regionale
werkgroep aanpak OGGZ van de politie, initeren projecten en nemen best praktice over van
buurgemeenten.
Actief betrekken van zorginstelling, familie en buren bij aanpakken overlast;

2.2 High Impact Crimes
Wat willen we bereiken?
Onder het thema High Impact Crime (HIC) valt de criminaliteit die veel impact heeft op burgers en ondernemers.
Wij willen een stad waar burgers, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dat betekent dat wij willen dat
het aantal incidenten gerelateerd aan HIC verder daalt.
Wat gaan we daarvoor doen?

Organiseren van preventie activiteiten op het gebied van woninginbraak, overvallen en straatroof;

Uitvoeren Top HIC in Veiligheidshuis;

Houden van een slachtofferbijeenkomst HIC (overvallen en straatroof);

Uitvoeren aanpak straatroof voor zowel jongeren als ouderen.
2.3 Drugs en Alcohol
Wat willen we bereiken?
Alcohol en drugs zijn middelen waar men verantwoord mee om dient te gaan. Het verkopen van deze middelen
vraagt dan ook om discipline en extra zorg. Wij willen het drank- en drugsgebruik, in het bijzonder bij jongeren,
ontmoedigen en zorgen dat deze middelen alleen beschikbaar zijn conform de daarvoor geldende regels.
Wat gaan we daarvoor doen?

Een ontmoedigingsbeleid uitvoeren voor alcoholgebruik voor jongvolwassenen tot 24 jaar;

Uitvoeren maatregelen die zijn opgenomen in het Preventie- en Handhavingsplan Horeca van de
Gemeente Den Helder voor de periode van 2014-2016;

Faciliteren van horeca ondernemers in kader van het proefproject rondom het horeca beleid;

Structurele inzet van de toezichthouders van de Drank- en Horecawet en bestuurlijke handhaving in
navolging van de opgestelde constateringen;

Bewustwording creëren rondom de gevaren van het gebruik en van het telen van drugs;

Aanpakken drugspanden conform aangescherpte Damocles beleid en Hennep-convenant.
2.4 Samen Veilig Wonen
Wat willen we bereiken?
We willen veiligheid op de kaart zetten op een manier dat er een balans ontstaat tussen de werkelijke veiligheid
en de veiligheidsbeleving van onze burgers. We willen dat burgers betrokken zijn bij hun omgeving en zich in
willen zetten om op een laagdrempelige manier mee te werken aan een veilige buurt / omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan actief naar de burgers toe. Dit doen we door middel van kleinschalige (een soort pop-up)
bijeenkomsten om burgers meer te betrekken bij het veiligheidszaken in hun directe omgeving;

Beter preventie netwerk opzetten rondom het nieuwe AZC in kader van zorg en veiligheid;

We bieden burgers actief hulp aan bij overlast;

Burgerparticipatie project uitvoeren rondom veiligheid in het centrum. Dit doen we met ondernemers,
zorg- en hulpverleningsorganisaties en burgers.

Verder investeren in de samenwerking rondom de afspraken over jeugdoverlast, woonoverlast, OGGZoverlast en kamerverhuur.
2.5 Projecten / werkzaamheden
Ondermijning
Wat willen we bereiken?
Woonfraude, mensenhandel, uitbuiting en radicalisering zijn onderdelen van de maatschappij die wij niet kunnen
accepteren. Samen met politie, OM en het RIEC werken we samen op de verschillende thema’s om criminaliteit
aan te pakken en mensen in kwetsbare situaties te beschermen.
Wat gaan we daarvoor doen?
We blijven alert op signalen, we instrueren collega’s hoe zij die kunnen oppikken en we melden signalen door
naar het meldpunt/RIEC. Vervolgens pakken gerichte casussen op en zorgen dat de slachtoffers de juiste
(slachtoffer)hulp krijgen. Om het draagvlak te vergroten willen we procedures voor de verschillende thema’s
stroomlijnen en borgen in de gemeentelijke organisatie.
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2.6 Fysieke veiligheid
Wat willen we bereiken?
We willen dat de brandweer en crisisorganisatie voldoet aan de eisen van de Wet op de Veiligheidsregio, de
risico’s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen beperken en het adequaat bestrijden van de
gevolgen van ongevallen en rampen.
Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente heeft in 2015 intern Bevolkingszorg 8.0 geimplementeerd. De procedures/planvorming
worden nagelopen en waarnodig vereenvoudigd en aangepast op de nieuwe werkwijze;

Door extra te investeren in opleiding en oefening van de brandweer op het gebied van om industrie- en
scheepsbranden kan de brandweer straks beter en breder ingezet worden.

Herzien en beoefenen Rampenbestrijdingsplannen in samenwerking met onze partners;

Het organiseren van oefeningen / workshops op het gebied van crisisbeheersing, maatschappelijke
onrust en havenbeveiliging;

Voor de grote (risico) evenementen is maatwerk nodig. De voorbereiding van Sail 2017 wordt in 2016
gestart;

Om een crisis goed te kunnen bestrijden wordt continu bekeken of ruimtes, middelen en
opleidingsniveau voldoende zijn.
2.7 Handhaving en Vergunningverlening
Wat willen we bereiken?
Onze ambitie is een integrale handhaving waarbij duidelijke prioriteiten zijn afgesproken op basis van een helder
en realistisch beleidskader en vergunningverlening. De handhaving is vooral gericht op een beter naleefgedrag,
waarbij de burgers en ondernemers beseffen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor een schone,
hele en veilige stad. Hierbij staan professionaliteit en heldere communicatie hoog in het vaandel. Veiligheid heeft
de grootste prioriteit.
Wat gaan de daarvoor doen?

Optimaliseren van het handhavingscyclus. In de cyclus die de gemeente doorloopt ontbreekt vaak de
evaluatie. Deze wordt vanaf 2016 standaard opgenomen in de handhavingscyclus;

Implementeren van het handhavingsbeleid evenementen;

Samenwerking met de politie verder uitwerken op basis van een duidelijke prioritering;

Uitvoering geven aan het regionale handhavingsconvenant op het gebied van de Drank- en Horecawet
met buur gemeenten;

Zichtbaarheid van de Handhavers Openbare Ruimte in de wijken vergroten;

We houden strikt toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens gesteld in de Drank- en Horecawet.

We handhaven de regelgeving op het taakveld van bouw- en woningtoezicht;

We handhaven strict op brandveiligheid;

We houden henneprooi-acties in samenwerking met de politie, handhavers bouw en handhavers
brandveiligheid;

We streven naar een verbeterd toeristisch produkt door handhaving van onder andere permanente
bewoning van recreatiewoningen;

In 2016 dienen de VTH taken (vergunning, toezicht en handhaving) op het gebied van beleid, proces en
medewerkers te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De acties hiervoor zijn in 2015 opgezet door een
speciale werkgroep en worden in 2016 geimplementeerd.

De voorbereidingen uitvoeren/implementeren voor de nieuwe wet privatecering toezicht bouw.
Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

Woon- en leefomgeving (prettig wonen) [score (0-10)]

7,9

7,9

7,8

Zorg voor de woon- en leefomgeving [score (0-10)]

6,6

6,5

6,5

Voelt zich veilig in de buurt (+) [% meestal/altijd]

84%

84%

83%

Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om [% (helemaal)
mee eens]

77%

73%

75%

Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid van mijn
buurt [% (helemaal) mee eens]

47%

51%

48%

De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van leefbaarheid
en veiligheid [% (helemaal) mee eens]

32%

37%

32%
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De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid
en veiligheid voldoende [% (helemaal) mee eens]

30%

31%

31%

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



B.

De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.

Wat gaat het kosten?

Programma 2 - Integrale Veiligheid
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-8.160
107

-8.492
68

-6.264
69

-6.130
69

-5.932
69

-5.891
69

Saldo van baten en lasten

-8.053

-8.424

-6.195

-6.062

-5.863

-5.822

-6.195

-6.062

-5.863

-5.822

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

513
-8.053

-7.911

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 1.716.000 voordelig)
Lasten
In 2016 zijn de overheadkosten op dit programma € 783.000 lager dan in 2015 als gevolg de verzelfstandiging
van de brandweer.
In 2015 is een incidenteel budget opgenomen van € 1.290.000 voor de opruiming van explosieven.
Reserves
In 2015 is een onttrekking van € 388.000 opgenomen voor opruiming van explosieven op het Vinkenterrein, een
onttrekking van € 95.000 voor de inrichting van het ketenhuis en € 30.000 voor de inhuur van een BOA. In 2016
zijn geen reservemutaties begroot.
Mutaties kleiner dan € 100.000: € 156.000 voordelig.

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

19

Programma 3: Beheer openbare ruimte
3.1 Inleiding
Ook in 2016 zetten we ons in om onze gemeente aantrekkelijk te houden, een goed onderhouden, veilige en
schone openbare ruimte draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid. Kortom: een stad waar het prettig is om te
wonen, te werken en te recreëren. Ofschoon we in Nederland met betrekking tot het economische tij de weg
omhoog hebben gevonden, zullen we ten aanzien van de afnemende gemeentelijke financiële middelen nog
kritischer en meer omzichtig moeten omgaan met de budgetten bestemd voor het beheer van de openbare
ruimte. Dit houdt enerzijds in dat we ons werk nog slimmer en efficiënter moeten inrichten, maar anderzijds dat
ook noodzakelijk keuzes moeten worden gemaakt die soms op gespannen voet staan met een zo optimaal
mogelijke leefbaarheid in Den Helder.
A.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

3.2 Basiskwaliteit openbare ruimte
Wat willen we bereiken?
We streven er naar de technische en functionele staat van de openbare ruimte op niveau “B” te onderhouden. Dit
basisniveau leidt tot voldoende tevredenheid bij bewoners en bezoekers en vooral tot de meeste efficiency met
het oog op de onderhoudskosten op de lange termijn. Om de gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen, blijven
we op zoek naar manieren om het onderhoud slimmer en goedkoper uit te voeren.

Wat gaan de daarvoor doen?
 Onderhoud aan wegverhardingen wordt uitgevoerd met behulp van lopende, meerjarige
onderhoudscontracten (inkoop bestratingsmateriaal, onderhoud elementenverharding en onderhoud
asfaltverharding);
 Onderhoud wordt via maatwerk uitgevoerd. Dit betekent dat onderhoud uitgevoerd wordt waar het
daadwerkelijk nodig is. Het beheerplan Wegen 2013-2017 is van dit beleid een goed voorbeeld;
 Het energiegebruik wordt teruggedrongen door efficiëntere LED-lampen toe te passen;
 Een eigen kabelnet wordt in diverse straten aangelegd om in de toekomst te besparen op dure
aansluitkosten op het netwerk van Liander;
 Jaarlijkse inspecties aan groen, verlichting, wegen en speeltoestellen worden uitgevoerd;
 Beschadigde beschoeiing in Julianadorp wordt verwijderd. Met subsidie van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier worden hier onderhoudsarme, natuurvriendelijke oevers aangelegd;
 Met een subsidie van rijkswege, waaruit diverse maatregelen kunnen worden bekostigd ter
voorkoming van zwerfvuil, wordt een evaluatie uitgevoerd naar de geplaatste prullenbakken in de
gehele stad. Doelstelling is een optimalisatie in locatie en volume.
3.3 Groen
Wat willen we bereiken?
Het doel is om met een duurzame en efficiënte aanpak het gewenste eindbeeld en onderhoudsniveau (B) van de
groenvoorziening te behalen. Vakkennis, communicatie en draagvlak zijn hierbij de sleutelwoorden. Het resultaat
levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving en bevordert de gezondheid en het welzijn
van de bewoners.
Wat gaan we daarvoor doen?
 De natuurlijke basisprincipes en processen van heesters en bomen worden voorop gesteld in
beheer en onderhoud en bij de toetsing van ontwerpen van nieuwe aanleg groenvoorziening;
 Nieuwe bomen worden vooral geplant in gras en beplanting en minder in verharding;
 De groenvoorziening (bomen, heesters en gras) wordt getoetst op resultaat en veiligheid (o.a. VTAinspectie en toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken);
 Nieuwe typen groenvoorziening worden toegepast en gevolgd, bijvoorbeeld vaste planten.
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3.4 burgerparticipatie
Wat willen we bereiken?
Wij willen bereiken dat burgers meer gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid tonen voor publieke
aangelegenheden in buurt of stad. Dat vereist meer zeggenschap, in tweerichtingsverkeer.
Wat gaan we daarvoor doen?

Wij betrekken burgers zo vroeg mogelijk bij gemeentelijke initiatieven, bijvoorbeeld het project ‘Van
Galenbuurt 2025’ (RI15.0045).

Wij faciliteren burgerinitiatieven zo veel als mogelijk.

In het kader van het Convenant Wijkaanpak Plus (het samenwerkingsverband met de Woningstichting
Den Helder) blijven wij initiatieven vanuit de samenleving (wijken en buurten) financieel steunen die
direct bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Ook in 2016 worden bewonersorganisaties en instanties als Actief Talent, Noorderkwartier,
toezichthoudersprojecten en Stichting Buurtbeheer Den Helder betrokken bij het onderhoud van de
openbare ruimte.
3.5 Innovatie
Wat willen we bereiken?
We blijven nieuwe methoden, technieken en materialen testen om te ontdekken of het beheer c.q. bepaalde
onderhoudswerkzaamheden efficiënter uitgevoerd en/of beheerd kunnen worden. We delen kennis met andere
gemeenten en organisaties om bij te dragen aan een nog efficiënter beheer. Extra aandacht wordt gegeven aan
het toepassen van duurzame materialen.
Wat gaan we daarvoor doen?
 Het afronden van het project ‘Beheer in een ander perspectief’, dat tot een andere sturing en
werkwijze van het beheer van de openbare ruimte moet leiden.
 Den Helder bespreekt met de overige Noordkopgemeenten en het hoogheemraadschap nieuwe
technieken voor beheer en onderhoud én proberen deze uit.
 Bij de aanleg of vervanging van vissteigers wordt een nieuw duurzaam materiaal gebruikt (kunststof
en bamboe).
 Het (zo mogelijk) uitvoeren van een nieuwe en betere, maar goedkopere, wijze van
onkruidbestrijding.
 We gaan diverse proeven doen met oplichtende belijning op de wegen i.p.v. verlichting.
 De proef met licht-reflecterend asfalt (Nieuweweg) wordt geëvalueerd
 Vergroting LED-areaal (openbare verlichting - in ‘De Schooten’).
 Uitbreiding van proeven rond het zelf in- en uitschakelen van de openbare verlichting (energiewinst).
 Proeven worden uitgevoerd met het ondergronds verankeren van bomen (i.p.v. bovengrondse
paaltjes).
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Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

Woon- en leefomgeving (prettig wonen) [score (0-10)]

7,9

7,9

7,8

Zorg voor de woon- en leefomgeving [score (0-10)]

6,6

6,5

6,5

Alle inspanningen voor de inwoners [score (0-10)]

6,6

6,4

6,5

Samenwerking met inwoners [score (0-10)]

6,0

5,7

5,9

76%

74%

76%

In de buurt zijn weinig tot geen dingen kapot [% (helemaal) mee eens]
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



B.

De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.

Wat gaat het kosten?

Programma 3 - Beheer openbare ruimte
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-14.907
1.540

-14.250
1.151

-12.757
1.068

-12.756
1.068

-12.590
1.068

-12.565
1.068

Saldo van baten en lasten

-13.368

-13.099

-11.689

-11.688

-11.522

-11.497

116

-200
1.339

58

58

58

58

-13.251

-11.959

-11.632

-11.630

-11.464

-11.440

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 327.000 voordelig)
Lasten
In 2015 zijn enkele incidentele budgetten in de begroting opgenomen. Dit betreft de reconstructie van de
Polderweg (€ 450.000), voorbereidingskosten Noorderhaaks (€ 432.000) en de uitvoering van het bomenplan (€
150.000).
Reserves
Toevoegingen aan reserves
In 2015 is vanuit de algemene reserve een eenmalige toevoeging van € 200.000 begroot aan een revolverend
fonds (terugverdienreserve) duurzame openbare verlichting.
Onttrekkingen aan reserves
In 2015 zijn enkele incidentele onttrekkingen geraamd voor de Polderweg (€ 450.000), de Noorderhaaks (€
432.000), vanuit de algemene reserve ten gunste van het revolverend fonds openbare verlichting (€ 200.000) en
buurt en representatief groen (€ 125.000).
Mutaties kleiner dan € 100.000: € 302.000 voordelig.
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Programma 4: Stedelijke vernieuwing
4.1 Inleiding
In Den Helder wordt al vele jaren gewerkt aan de stedelijke vernieuwing. Aanvankelijk met bijdragen vanuit het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, maar het derde tijdvak van dit programma dat in 2014 afliep, heeft
geen vervolg gekregen. Voor de activiteiten binnen dit programma zijn alleen middelen gereserveerd voor het
Stadshart. De realisatie van de doelstellingen van dit programma vinden plaats vanuit investeringsbudgetten of
via middelen vanuit andere programma’s.

A.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

4.2 Leefbaarheid
Wat willen we bereiken?
De leefbaarheid in de buurten Centrum, Tuindorp, Visbuurt en Van Galenbuurt verbeteren.
Wat gaan de daarvoor doen?

De activiteiten op deze doelstelling vinden plaats binnen het programma 3 Beheer openbare ruimte. De
sterkte en zwakte analyse voor de Van Galenbuurt zal bijvoorbeeld de basis zijn voor de inzet van
middelen uit het convenant Wijkaanpak-Plus, waarvoor jaarlijks € 530.000 beschikbaar is.
4.3 Cultuurhistorische structuren en elementen
Wat willen we bereiken?
De cultuurhistorisch waardevolle structuren en elementen behouden en zichtbaar maken.
Wat gaan we daarvoor doen?

De activiteiten op deze doelstelling vinden voor een belangrijk plaats binnen het programma Cultuur en
betreffen vooral het inventariseren, beschrijven en publiceren van de waarden.

Zeestad CV/BV werkt samen met Stichting Stelling Den Helder aan de afronding van de projecten die
gefinancierd worden uit het Waddenfonds. Het betreft de ontwikkeling van de forten Kijkduin en
Westoever.

In 2016 stelt de raad ook het bestemmingsplan Stadshart West vast, een gebied met kenmerkende en
waardevolle gebouwen.
4.4 Nieuw Den Helder
Wat willen we bereiken?
De transformatie van Nieuw Den Helder naar een woonwijk met gedifferentieerde woonmilieus en vernieuwende
woonconcepten
Wat gaan we daarvoor doen?

In het gebied tussen Eemstraat en Scheldestraat bouwt Woningstichting Den Helder zorgeenheden,
levensloopbestendige wooneenheden en woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap. De
openbare ruimte wordt eveneens door Woningstichting Den Helder ingericht. De gemeente faciliteert dit
proces door de benodigde grondoverdrachten in dit gebied voortvloeiend uit de intentieverklaring die
hierover in 2012 is gesloten.

De in 2016 nog resterende middelen van het impulsbudget Nieuw Den Helder biedt enige ruimte om een
kwaliteitsimpuls te geven.

De vrijkomende sportvelden van de Streepjesberg bieden de kans om recreatieve mogelijkheden
aansluitend aan de Grafelijkheidsduinen te vergroten en daarmee de natuurwaarden en het toeristisch
potentieel van Den Helder. Voor de ontwikkeling van natuurgebied zijn provinciale subsidies aan te
vragen.

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

23

Programma 4a: Stadshart
4.1 Inleiding
In het in 2015 vastgestelde ambitiedocument Stadshart Den Helder – Huiskamer van de stad staan de ambities
voor de ontwikkeling van het Stadshart beschreven. Deze ambities zijn:

Genieten (stadspark, terrasjes, ijsbaan);

Gezellig winkelen;

Ondernemen en initiatieven ontplooien;

Aantrekkelijke plek om te wonen;

Uitnodigende en aantrekkelijke entrees en goede bereikbaarheid.

A.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

4.2 Stadspark
Wat willen we bereiken?
Het stadspark fase 1 en 2 met elkaar verbinden en uitbreiden.
Wat gaan de daarvoor doen?

Het gebouw van de voormalige schouwburg en het voormalige kantoorgebouw aan de Spuistraat
worden gesloopt en de vrijkomende ruimte wordt krijgt een tijdelijke groene inrichting.

De dijkopgang in het verlengde van de Prins Hendriklaan krijgt meer aankleding waardoor de
aantrekkingskracht wordt vergroot.
4.3 Leegstand verminderen
Wat willen we bereiken?
De leegstand verminderen door een meer compact winkelhart.
Wat gaan we daarvoor doen?

De planvoorbereiding voor Halter Bellevue gaat door om zo snel mogelijk met de bouw te kunnen
starten.

In 2016 ronden we het project Aanloopstraten af dat we als experiment met Platform 31 zijn gestart.
Voor het einde van de Spoorstraat is er dan een visie op de ontwikkeling van dit gebied.

Woningstichting Den Helder start de bouw van de halter Sluisdijk.

Woningstichting Den Helder en Zeestad CV/BV houden in 2016 de subsidieregeling gevelverbetering
Keizerstraat in stand.
4.4 Faciliteren initiatieven van ondernemers en bewoners
Wat willen we bereiken?
We faciliteren initiatieven van ondernemers en bewoners waar mogelijk, waar zij passen in de doelstellingen van
het ambitiedocument Stadshart Den Helder, huiskamer van de stad.
Wat gaan we daarvoor doen?

De planologische procedure voor de realisatie van het Anton Pieckplein wordt gevoerd.

We gaan beginnen met de inrichting van de openbare ruime van het Anton Pieckplein.

De horecaondernemers worden in hun ambitie gesteund om tot een kwalitatief hoogwaardiger
uitgaanscentrum te komen. De middelen die in 2014 door de raad beschikbaar zijn gesteld worden
ingezet op plannen en eventuele maatregelen die voortvloeien uit het in 2015 uitgevoerde
leefbaarheidsonderzoek.

Uitvoeren van de planologische procedure voor de verdere ontwikkeling van hotel Wienerhof.
4.5 Entree stadshart
Wat willen we bereiken?
De entree tot het stadshart nodigt de bezoeker uit om verder te lopen.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Eind stellen we de visie op de stationslocatie vast en in het verlengde daarvan in 2016 het
bestemmingsplan daarvoor. Ook het voormalige postkantoor maakt onderdeel uit van deze visie. Bij de
behandeling van de kadernota 2017-2020 is duidelijk of en zo ja, hoeveel middelen nodig zijn voor de
ontwikkeling van dit karakteristieke pand.

Uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte aan de kop van de Beatrixstraat.
4.6 Aantrekkelijk woongebied
Wat willen we bereiken?
Het stadshart is niet alleen winkelhart maar ook een aantrekkelijk woongebied.
Wat gaan we daarvoor doen?

Woningstichting Den Helder voltooit de nieuwbouw op de locatie Zusterflat.

Eigenaren van panden in de aanloopstraten die een deze een volwaardige woonfunctie willen geven,
krijgen medewerking in de planologische procedure. De regels “Bouwen en parkeren” worden hiertoe
verruimd.

Tegenover Willemsoord wordt de volgende fase van het bouwplan Molenplein gerealiseerd.

B.

Wat gaat het kosten?

Programma 4 - Stedelijke vernieuwing
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-4.058
509

-1.702

-1.792

-1.780

-1.770

-1.123

Saldo van baten en lasten

-3.550

-1.702

-1.792

-1.780

-1.770

-1.123

3.058

636

636

636

636

-491

-1.066

-1.156

-1.144

-1.134

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

-1.123

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 90.000 nadelig)
Lasten
Voor de uitvoering van het programma Stedelijke vernieuwing is ten opzichte van 2015 1.100 extra uren
benodigd. Hierdoor wordt in 2016 € 85.000 meer aan apparaatskosten aan dit programma toegerekend dan in
2015.
Mutaties kleiner dan € 100.000: 5.000 nadelig.
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Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
5.1 Inleiding
Den Helder is een veelzijdige stad op een unieke plek, de top van Holland. Het heeft een mooie ligging, met aan
drie kanten de zee en de daarbij behorende landschappen van geulen, duinen, strand en wad. We willen in de
ruimtelijke ontwikkeling de stedelijke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten aan elkaar koppelen. Zo
versterken we onze eigen identiteit. Bij de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van ons gebied houden we
rekening met en zorgen we voor een goede balans tussen de economische dynamiek van de stedelijke omgeving
en de rust en ruimte van het open landschap en de kustzone. We streven naar prettige en veilige woonmilieus.
We kiezen niet voor kwantiteit, maar gaan voor kwaliteit. En we zoeken naar functionele invullingen die bijdragen
aan de toeristisch recreatieve ambities van de stad. Door in te zetten op de veelzijdigheid maken we van Den
Helder een aantrekkelijke woonstad.
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
5.2 Bestemmingsplannen
Wat willen we bereiken?
Planologische ruimte bieden in bestemmingsplannen voor passende ontwikkelingen en bestemmingsplannen niet
ouder dan 10 jaar.
Wat gaan de daarvoor doen?
Het bestemmingsplan Stadshart West wordt vastgesteld, evenals de bestemmingsplannen Julianadorp,
Oostoever en Nieuw Den Helder in het kader van de reguliere herziening. Daarnaast zal de raad ook
bestemmingsplannen moeten vaststellen voor het Pieter Slot Plantsoen (initiatief van eigenaar), voor Julianadorp,
Nieuw Den Helder en Halter Bellevue.
5.3 Visie openbare ruimte
Wat willen we bereiken?
Inrichting en beheer van de openbare ruimte die aansluit bij de wensen van de bewoners van de buurt en de visie
van de gemeenteraad.
Wat gaan we daarvoor doen?
Nieuw Perspectief op de openbare ruimte is vooral een andere kijk op het beheer van de openbare ruimte
(programma 3 Beheer Openbare ruimte). Vanuit het programma Ruimtelijke ontwikkeling werken we vooral aan
de visie op de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. De vraag waaraan we in 2016 werken is hoe
kunnen we de openbare ruimte inrichten bij de karakteristiek van de wijk en tegelijkertijd oplossingen vinden in de
inrichting/bestemming die tot kostenbesparing leiden.
5.4 Wonen
Wat willen we bereiken?
Een woningvoorraad die aansluit bij de regionale en lokale ontwikkelingen in de woningmarkt. We streven daarbij
naar een evenwichtige samenstelling van de bevolking per wijk. Er is een differentiatie in woonmilieus.
Wat gaan we daarvoor doen?
 De woningbouw in fase 1 van Willem Alexanderhof gaat verder en we bereiden de ontwikkeling van fase
2 voor. Met de ontwikkelaars bezien we of nieuwe woonconcepten wenselijk en mogelijk zijn.
 De nieuwbouw van het Huisduinerkwartier wordt afgerond.
 Tussen Eemstraat en Scheldestraat in Nieuw Den Helder bouwt Woningstichting Den Helder
zorgwoningen, levensloopbestendige woningen en woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap.
 Met de woningcorporaties stellen we nieuwe prestatieafspraken vast en monitoren de uitvoering
daarvan.
5.5 Herbestemming
Wat willen we bereiken?
We streven naar hergebruik van zowel gebouwen als ruimtelijke structuren, zoals verkeerstructuren en
landschap.
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Wat gaan we daarvoor doen?

We herstellen de stedenbouwkundige structuur van het stadshart, integreren het landschap in een
verdund Nieuw Den Helder en toetsen initiatieven in de Duinzoom aan de uitgangspunten van de visie
Duinzoom.

We kiezen voor functiemenging voor optimaal ruimtegebruik en een flexibele en aantrekkelijke stad. We
willen geen monofunctionele gebieden, tenzij milieuvoorschriften dit vereisen, bijvoorbeeld bij een zware
categorie bedrijven. Dit geldt voor het verbinden van wonen en werken, maar ook voor het gebruik en
beleven van het mooie landschap waarin Den Helder ligt. Belangrijk daarbij is dat we de stad weer in
relatie brengen met haven en de zee.
5.6 Havenontwikkeling
Wat willen we bereiken?
Inzet op de ontwikkeling van de zee- en luchthaven en de daaraan verbonden bedrijfsterreinen en
randvoorwaardelijke infrastructuur.
Wat gaan we daarvoor doen?

Het ontwikkelen van het havengebonden bedrijventerrein (Kooypunt fase IIIb)

Mogelijk maken van de ontwikkeling van het luchthaven gerelateerde bedrijfsterrein.

Ontwikkeling van de kade aan het voormalige Rijkswaterstaatterrein.

Overleg (met Rijksvastgoedbedrijf) en besluitvorming over ontwikkeling Buitenveld.

De eigen visie op de ontwikkeling van de haven vormt uitgangspunt voor de bijdrage aan de provinciale
visievorming voor de Noordhollandse havens 2030- 2040.

Inzet op integratie in en afstemming op de Rijkshavenvisie.

Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

Woon- en leefomgeving (prettig wonen) [score (0-10)]

7,9

7,9

7,8

Zorg voor de woon- en leefomgeving [score (0-10)]

6,6

6,5

6,5

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie Begroting
2014
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-24.444
10.823

-11.105
7.244

-9.920
7.125

-9.297
6.482

-8.720
5.905

-9.041
6.232

Saldo van baten en lasten

-13.621

-3.861

-2.795

-2.816

-2.815

-2.809

279

113

93

93

93

93

-13.342

-3.747

-2.702

-2.722

-2.722

-2.715

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 1.045.000 voordelig)
Lasten
De aan de grondexploitatie toegerekende rentelasten zijn in 2016 € 342.000 lager dan in 2015 vanwege de
voorziening van ruim € 8,6 mln die bij de jaarrekening 2014 is gevormd voor het verwachte verlies op het Willem
Alexander Hof.
De geraamde kosten voor bouw- en woonrijpmaken zijn in 2016 € 195.000 hoger dan in 2015.
De toegerekende apparaatskosten aan het product bouwvergunningen is in 2016 € 288.000 lager dan in 2015.
De toegerekende apparaatskosten aan het product grondexploitatie is in 2016 € 404.000 lager dan in 2015.
De toegerekende apparaatskosten aan het product lokaal RO beleid is in 2016 € 143.000 lager dan in 2015.
De lagere toerekening van apparaatskosten is voor een gedeelte de vertaling van de doorgevoerde bezuinigingen
op de formatie/loonkosten.
Baten
De baten (verkoop van gronden en mutaties onderhanden werk) van de grondexploitaties Doggerswijk west en
het Willem Alexander Hof zijn in 2016 € 102.000 lager dan in 2015.
Mutaties kleiner dan € 100.000: 165.000 voordelig.
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Programma 6: Verkeer en vervoer
6.1 Inleiding
Om Den Helder als centrumgemeente van de Noordkop te kunnen positioneren, is het belangrijk dat de stad goed
toegankelijk is. Een goede en veilige doorstroming op de hoofdroutes voor auto’s en fietsers door de gemeente is
van belang. In de inrichting van de woon- en werkomgeving worden bewoners en ondernemers betrokken bij de
inrichting van de openbare ruimte.
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
6.2 Stadshart
Wat willen we bereiken?
Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het stadshart voor auto’s en fietsers.
Wat gaan de daarvoor doen?

Het betaald parkeren maakt plaats voor gratis parkeren.

Het laatste deel van de Beatrixstraat wordt ingericht.

De uitvoering van de visie op het stationsvoorplein wordt voorbereid.

Gevraagde verkeersmaatregelen in het stadshart worden beoordeeld op de balans tussen doorstroming
en ruimte voor gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer.
6.3 Julianadorp-Den Helder
Wat willen we bereiken?
Een goede verbinding tussen Den Helder en Julianadorp.
Wat gaan we daarvoor doen?
De Noorderhaaks wordt aangelegd.
Het monitoren van de bereikbaarheid van Den Helder blijft belangrijk. Daarom blijft de gemeente monitoren om
zicht te houden op de verkeersdruk en veiligheid op het traject.
6.4 Haven
Wat willen we bereiken?
Goede bereikbaarheid van de haven.
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente blijft inzetten op een goede bereikbaarheid van de haven. Dit moet gebeuren in verschillende
regionale samenwerkingsverbanden: De Kop Werkt!, Noord-Holland-Noord en het BO-MIRT. Doel is om het
onderwerp in de gebiedsagenda op te nemen en daar vervolgens concrete acties aan te verbinden. De nadruk ligt
daarbij op het economisch belang van de haven.
Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

Openbaar vervoer [% (zeer) tevreden]

66%

70%

67%

Straten, paden en trottoirs in de buurt zijn goed begaanbaar [% (helemaal)
mee eens]

65%

64%

63%

voldoende parkeergelegenheid in de buurt [% (helemaal) mee eens]

59%

68%

61%

56%

46%

54%

Mate waarin onveilige verkeerssituaties in de buurt voorkomen [%
soms/vaak]
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 6 - Verkeer en vervoer
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014
Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten

Begroting
2015

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

-1.673
851

-1.986
984

-1.869
1.056

-1.861
1.082

-1.832
1.108

-1.827
1.108

-823

-1.002

-813

-780

-724

-719

-13

-41

-97

-97

-826

-820

-821

-817

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

Begroting
2016

57
-823

-945

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 119.000 voordelig)
Op dit programma zijn geen afwijkingen groter dan € 100.000.
Mutaties kleiner dan € 100.000: 119.000 voordelig.
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Programma 7: Milieu
7.1 Inleiding
Een gezonde leefomgeving is van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de
bezoekers van Den Helder. Door een goed en verantwoord milieubeleid zorgen we voor mens en natuur. Milieu
kent geen grenzen en laat zich niet afbakenen. We werken dan ook nauw samen met andere betrokken partijen
en maken ons hard om milieubeleid ook in andere beleidssectoren te integreren. Een gezond en stabiel milieu is
belangrijk voor iedereen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken op het gebied
van milieubeheer. Zo zorgen we ervoor dat bedrijven voldoen aan de geldende milieunormen. Daarnaast
stimuleren we bedrijven en inwoners hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen
door afval te scheiden of energie te besparen.

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
7.2 Afval
Wat willen we bereiken?
De ambitie om de doelstelling van de rijksoverheid om, door gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, in
2020 75% materiaal hergebruik te realiseren. Het scheidingspercentage in 2014 is 46%.
Wat gaan de daarvoor doen?

Het gescheiden inzamelen aan huis verder te stimuleren. De uiteindelijke inzamelwijze wordt, d.m.v. het
burgerparticipatie-traject in Julianadorp, samen met de bewoners vormgegeven. Een traject van
bewustwording, inzamelmogelijkheden, communicatie en handhaving.

Het gekozen scenario wordt eerst in Julianadorp ‘uitgerold’ en na evaluatie in de rest van de stad.
7.3 Riolering
Wat willen we bereiken?
Een beter functionerend rioolsysteem voor de afvoer van afvalwater en overtollig hemelwater en grondwater. De
huidige rioolstelsels functioneren goed, maar zijn niet bestand tegen extreem weer. We blijven daarom werken
aan het optimaliseren van deze stelsels. Overlast bij bewoners en gevaarlijke situaties op straat door langdurig
blank staande wegen willen we zoveel mogelijk voorkomen. In 2016 starten we met de uitvoering van de eerste
maatregelen. De nauwe samenwerking met Texel, Schagen, Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap draagt
al jaren bij aan slimmer beheer en lagere kosten
Wat gaan we daarvoor doen?

Diverse riolen in Nieuw Den Helder, De Schooten en Binnen de Linie worden vervangen of gerenoveerd.

Samen met de omliggende drie gemeenten en het Hoogheemraadschap worden er vijf speerpunten
nader uitgewerkt die bijdragen aan lagere onderhoudskosten; gegevensbeheer, riool renoveren i.p.v.
vervangen, slimmer inspecteren, eenheidsprijzen evalueren en onderzoek levensduur verlengende
maatregelen.

In de openbare ruimte worden maatregelen getroffen om overlast door hemelwater te verhelpen of te
voorkomen. Gedacht moet worden aan het maken van wadi’s of het verlagen van stoepranden en
bermen naast een waterpartij.

In alle wijken worden een aantal peilbuizen voorzien van volautomatische meetsystemen. Hiermee
kunnen de handmatige metingen beter op waarde gecontroleerd worden én ontstaat er een
nauwkeuriger beeld van de grondwaterstanden waarbij de invloed van neerslag en jaargetijden
duidelijker zichtbaar wordt.
7.4 Zon- en windenergie
Wat willen we bereiken?
Den Helder heeft de ambitie om in 2020 tenminste 20% van de energiebehoefte van Den helder te vervullen met
duurzame energie en in 2050 voor tenminste 50%. Het meewerken aan de realisatie van grootschalige duurzame
energiebronnen is hiervoor een belangrijk middel.
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Wat gaan we daarvoor doen?

We faciliteren ondernemers binnen de kaders van de notitie zonneparken om tot realisatie van
zonneparken te komen.

Via acties als SamenZonneEnergie en de actie van Woningstichting Den Helder wordt de productie van
zonne-energie op daken van woningen gestimuleerd.

Faciliteren van de verdere ontwikkeling van het Kenniscentrum Wind op Zee (KWOZ)
7.5 Bodemkwaliteit
Wat willen we bereiken?
Nazorg op in het verleden uitgevoerde saneringen met restverontreiniging.
Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen van alle locaties met (mogelijk) risico voor de
volksgezondheid volgens het bodemprogramma 2015-2018.
Wat gaan we daarvoor doen?
De sanering van het Vinkenterrein wordt afgerond.
7.6 Green deals
Wat willen we bereiken?
Green Deals zijn instrumenten van de rijksoverheid om goede, ‘groen’initiatieven vanuit de maatschappij te
ondersteunen en te stimuleren. Den Helder heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een schoon, heel en veilig
strand en wil dit graag behouden en waar mogelijk uitbouwen. De Green Deal Schone Stranden zorgt ervoor dat
kustgemeenten ervaringen delen en ideeën van elkaar overnemen. Daarnaast zijn er door Port of Den Helder ook
Green Deals gesloten voor de Visserij en voor de Scheepsafvalketen. Tijdens het vissen krijgen vissers van
allerlei afval in hun netten dat door anderen is gedumpt. In Den Helder doen kotters al jaren mee aan het project
van KIMO Nederland-België.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortzetten van deelname aan deze Green Deals.
7.7 Haven
Wat willen we bereiken?
De Wet Windenergie op Zee is in 2015 aangenomen. De komende jaren krijgt Nederland 4450 MW capaciteit op
zee. Deze wet is een procedurewet. Het besluit of windmolens op 10 of 12 mijl uit de kust worden gerealiseerd
moet nog worden genomen in het kader van het Waterplan. Het elektriciteitsgebruik van 5 miljoen huishoudens
wordt straks gedekt door energie uit windmolens.
De regering wil vaart maken met het bouwen van windmolenparken op zee om aan de afspraken uit het Nationaal
Energieakkoord te kunnen voldoen.
De mogelijkheden voor windenergie op land zijn zeer beperkt in Den helder vanwege de belemmeringen rond de
luchthaven en Defensieterreinen. De haven van Den Helder kan wel veel betekenen voor bedrijvigheid gericht op
onderhoud en beheer van installaties voor wind op zee.
Wat gaan we daarvoor doen?

Aansluiting zoeken bij de provinciale regeling Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens, waarvan de
inhoud pas in 2016 bekend wordt.

Faciliteren van Port of Den Helder in de ontwikkeling van activiteiten en acquisitie van bedrijven gericht
op Wind op Zee.
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Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

voldoende groen in de buurt[% (helemaal) mee eens]

84%

83%

82%

De buurt is schoon [% (helemaal) mee eens]

64%

62%

62%

60%

63%

57%

Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden [%
(helemaal) mee eens]
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.

Ontwikkeling tarief rioolheffing
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 7 - Milieu
Bedragen (x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

-13.356
13.665

-14.130
14.029

-13.400
14.111

-13.354
13.698

-13.267
13.676

-13.248
13.676

309

-101

710

344

409

427

-120
29

-120
1.240

-120
144

-120
111

-120
50

-120
50

218

1.019

734

335

339

357

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 285.000 nadelig)
Lasten
De kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval stijgen met € 351.000 ten opzichte van 2015, vooral als
gevolg van het opleggen van een afvalbelasting op het verbranden van afval.
De aan het product afvalstoffenheffing toegerekende apparaatskosten in verband met handhaving stijgen in 2016
met 199.000 ten opzichte van 2015.
In 2015 zijn incidentele lasten opgenomen voor het bodemprogramma (o.a. de sanering van het Vinkenterrein) ad
€ 1.227.000.
Baten
De baten in verband met afvalstoffenheffing stijgen in 2016 met € 412.000 ten opzichte van 2015. Enerzijds door
een stijging van € 351.000 in verband met de doorberekening van de hogere verwerkingskosten in het tarief en
anderzijds met € 61.000 als gevolg van indexatie met 0,75%.
De onttrekking uit de ISV voorziening daalt in 2016 met € 247.000 ten opzichte van 2015. De onttrekking in 2015
diende voor de incidentele lasten met betrekking tot de sanering van het Vinkenterrein.
Reserves
De onttrekking uit de reserve bodemsanering is in 2016 € 1.096.000 lager dan in 2015. De onttrekking in 2015
diende voor de incidentele lasten met betrekking tot de sanering van het Vinkenterrein.
Mutaties kleiner dan € 100.000: € 31.000 nadelig.
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Programma 8: Onderwijs
8.1 Inleiding
We willen onderwijs dat aansluit bij de economische kansen die de haven biedt én talentvolle jongeren verleidt
om naar onze stad te komen. Hier volgen zij les in gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd.
In elke wijk zijn aantrekkelijke voorzieningen voor het basisonderwijs.

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
8.2 Startkwalificaties
Wat willen we bereiken?
Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, willen we een traject aanbieden om terugkeer naar school of werk te
realiseren.
Wat gaan de daarvoor doen?
We bieden de jongeren leer-werk-trajecten aan om toch minimaal mbo niveau 2 te kunnen behalen, of in regulier
werk in te stromen.
8.3 Integraal huisvestingsplan onderwijsaccommodaties
Wat willen we bereiken?
Het integraal huisvestingsplan onderwijsaccommodaties wordt najaar 2015 vastgesteld. De uitvoering daarvan
moet in de komende jaren ter hand worden genomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering integraal huisvestingsplan.
8.4 Arbeid en onderwijs
Wat willen we bereiken?
In aansluiting op de doelstellingen van De Kop Werkt! willen we jongeren reële kansen bieden op werk. Daarvoor
willen we bij jongeren onder andere belangstelling opwekken voor beroepen in haven en offshore. We streven
ernaar dat jongeren in Den Helder de kennis en vaardigheden kunnen verwerven die aansluiten bij de behoefte
van de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland.
Wat gaan we daarvoor doen?

De Dutch Offshore Academy (DOA) biedt opleiding en training van vakmensen voor de offshore industrie
via praktijk en contextgerichte scholing op MBO+ niveau. DOA wil het pakket aan opleidingen, cursussen
en trainingen in 2016 verder uitbouwen op basis van gestructureerd overleg met het bedrijfsleven. We
stellen DOA als een voorbeeld hoe bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen samenwerken.

Het Kenniscentrum Wind op Zee is in ontwikkeling om Nederlandse opleidingsinstituten (MBO, HBO en
WO) te stimuleren om diverse offshore windenergieopleidingen aan te bieden en organiseert zelf
activiteiten om deze opleidingen te realiseren. De gemeente zoekt in contacten met het Topconsortium
kennis en Innovatie Wind, onderdeel van de door het kabinet aangewezen Topsector Energie, naar
kansen om deze ontwikkeling te bevorderen.
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Effectindicatoren:
Indicator
Basisonderwijs is voldoende nabij [% (helemaal) mee eens]

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

91%

94%

92%

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:


De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.



Leerlingaantal basisonderwijs naar type, 2009-2014 (stand 1 oktober)
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 8 - Onderwijs
Bedragen (x € 1.000)

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-5.904
127

-6.239
10

-6.173
27

-6.190
27

-6.111
27

-6.059
27

Saldo van baten en lasten

-5.778

-6.228

-6.146

-6.162

-6.084

-6.031

-530
831

1.204

1.195

1.223

1.223

1.223

-5.477

-5.025

-4.950

-4.940

-4.861

-4.809

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 75.000 voordelig)
Op dit programma zijn geen afwijkingen groter dan € 100.000.
Mutaties kleiner dan € 100.000: 75.000 voordelig.
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Programma 9: Cultuur
9.1 Inleiding
Voor een sluitende begroting moeten keuzes gemaakt worden. Cultuur heeft een belangrijke maatschappelijke
functie, maar toch willen wij hier nadere prioriteiten stellen. In dit programma leggen we de komende jaren de
prioriteit bij die activiteiten die een multipliereffect hebben in de samenhang met de doelstellingen binnen andere
programma’s om de schaarse middelen zo optimaal mogelijk te benutten. Belangrijk blijft daarnaast dat de jeugd
van Den Helder de kans moet houden om kennis te maken en ervaring op te doen met kunst en cultuur.
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
9.2 Stadshart
Wat willen we bereiken?
Het stadshart van Den Helder is een regionaal cultuur centrum. Dat komt enerzijds tot uitdrukking in de
cultuurhistorische waarde van een gebied als Willemsoord of gebouwen als het voormalige School 7 en de gevels
van de Keizerstraat en anderzijds is dat te ervaren in de culturele activiteiten die er zijn.
Wat gaan de daarvoor doen?
In 2016 gaan schouwburg De Kampanje en de bibliotheek invulling geven aan hun doelstellingen op hun
nieuwe monumentale locaties in het stadshart.

9.3 Cultuurhistorie
Wat willen we bereiken?
We bevorderen behoud en herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en structuren
als kernkwaliteit van onze stad. Het zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis is een belangrijke basis
voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bevorderen dat kennis en informatie omtrent cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en structuren
goed toegankelijk zijn.
9.4. Subsidiebeleid
Het subsidiebeleid krijgt najaar 2015 nader vorm. Op de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende opdrachten
aan de gesubsidieerde instellingen kan bij de voorbereiding van de begroting niet vooruit worden gelopen.
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 9 - Cultuur
Bedragen (x € 1.000)

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-5.660
16

-5.793
28

-5.358
28

-5.357
28

-5.359
28

-5.357
28

Saldo van baten en lasten

-5.644

-5.765

-5.330

-5.329

-5.331

-5.328

-5.765

-5.330

-5.329

-5.331

-5.328

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

131
-5.513

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 435.000 voordelig)
Lasten
In 2015 is een incidentele bijdrage van € 200.000 voor onderzoek Opstandingskerk in de begroting opgenomen.
De Bijdragen Oude Rijkswerf en het Monument Helden der Zeeplein zijn ultimo 2015 geheel afgeschreven. De
kapitaallasten dalen hierdoor in 2016 met € 148.000 ten opzichte van 2015.
Mutaties kleiner dan € 100.000: 87.000 voordelig.
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Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd
10.1 Inleiding
Den Helder heeft sportfaciliteiten in soorten en maten, voor individuele sporters en voor teams. Recreanten
vinden hun weg in de stad, in het landelijk gebied, in bos en duin en aan zee. Op en bij het binnenwater vinden
ook velen hun ontspanning. Daarnaast trekt het grote aantal evenementen dat het hele jaar door in de stad
plaatsvindt vele bezoekers.

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
10.2 Sportverenigingen
Wat willen we bereiken?
We stimuleren samenwerking tussen de vele sportverenigingen die Den Helder rijk is, zodat zij elkaar kunnen
ondersteunen en versterken.
Wat gaan de daarvoor doen?
De evaluatie van het sportbesluit vindt zomer 2015 plaats. In de voorbereiding van deze begroting willen wij niet
vooruitlopen op eventuele bevindingen.
10.3 Evenementen
Wat willen we bereiken?
Den Helder wil het evenementenbeleid/de subsidieverlening inzetten om de eigen bevolking aan de stad te
binden maar tevens om toeristen en bezoekers aan te trekken. Daarbij ziet de gemeente het als haar taak te
stimuleren dat voor alle doelgroepen ‘eigen’ evenementen en activiteiten worden georganiseerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Initiatiefnemers kunnen voor evenementen in 2016 subsidie aanvragen als het evenement bijdraagt aan de
verbetering van de identiteit van de stad en een regionale of (inter)nationale uitstraling heeft.
10.4 Subsidies
Het subsidiebeleid krijgt najaar 2015 nader vorm. Op de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende opdrachten
aan de gesubsidieerde instellingen kan bij de voorbereiding van de begroting niet vooruit worden gelopen.
10.5 Sportaccommodaties
De evaluatie van het sportbesluit vindt zomer 2015 plaats. In de voorbereiding van deze begroting willen wij niet
vooruitlopen op eventuele bevindingen.
10.6 Activiteiten in de buurt
Wat willen we bereiken?
Bewoners worden gestimuleerd om met elkaar en soms op initiatief van bedrijven of organisaties activiteiten in de
buurt of wijk te organiseren. Buurthuizen, multifunctionele centra, maar ook trapvelden in de openbare ruimte
bieden hiertoe gelegenheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente wil de instandhouding van deze voorzieningen bevorderen vanuit een faciliterende rol.
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Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

Sportvoorzieningen [% (zeer) tevreden]

70%

62%

70%

Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) [% (zeer) tevreden]

61%

55%

61%

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.

B.

Wat gaat het kosten?

Programma 10 - Sport, recreatie en vrije tijd
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-5.358
1.114

-5.634
1.046

-5.230
1.033

-5.222
1.033

-5.213
1.033

-5.191
1.033

Saldo van baten en lasten

-4.245

-4.588

-4.197

-4.189

-4.181

-4.158

-4.197

-4.189

-4.181

-4.158

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

175
-4.245

-4.412

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 215.000 voordelig)
Lasten
In 2015 is vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2014 een incidentele last opgenomen van € 175.000
in verband met de sloop van de opstallen Streepjesberg.
In 2016 is € 253.000 minder aan apparaatskosten aan dit programma toegerekend dan in 2015.
Reserves
In 2015 is een incidentele onttrekking aan de algemene reserve opgenomen vanuit de resultaatbestemming bij de
jaarrekening 2014. Het gaat om een onttrekking ten behoeve van de sloop van de opstallen Streepjesberg (€
175.0000).
Mutaties kleiner dan € 100.000: € 38.000 nadelig.
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Programma 11: Sociaal domein
11.1 Inleiding
Het programma Sociaal Domein bevat de “clusters” werk en inkomen (Participatiewet), de ondersteuning en zorg
voor jeugd en gezin (Jeugdwet) en daaraan gekoppeld passend onderwijs, de ondersteuning en zorg aan
kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en de opvang en onafhankelijke
cliëntondersteuning (Wmo 2015). Het beleid voor dit programma werd met respectievelijk het visiedocument ‘Voor
elkaar, met elkaar, strategische visie ( juni 2013)’, het uitvoeringsdocument ‘Met Kop en Schouders, transitie en
transformatie, klaar voor 2015 (januari 2014)’ en het Transitieplan Sociaal Domein, naar een vitale samenleving
(oktober 2014)”, vastgesteld.
Kernwoorden in dit programma zijn zelfredzaamheid en eigen kracht, met als doel dat iedere inwoner van Den
Helder kan meedoen in de samenleving, op zijn niveau en naar draagkracht. De rol van de gemeente daarin
begint bij de voorwaarden om te kunnen meedoen: een sociale stad met actieve burgers, een gezonde leefstijl en
met aandacht voor elkaar. Het geven van informatie, advies en ondersteuning is belangrijk voor het behoud en
herstel van zelfredzaamheid. Goed onderwijs schept de basis; samen met regiogemeenten wordt extra inzet
gepleegd om te voorkomen dat jongeren school voortijdig, zonder diploma verlaten.
Participatiewet
Het motto van de Participatiewet is: Iedereen doet mee. Doel van de Participatiewet is dat meer mensen, ook
mensen met een arbeidsbeperking, participeren op de arbeidsmarkt. De gemeente biedt ondersteuning aan
mensen die niet zelfstandig de arbeidsmarkt kunnen betreden. Daarnaast biedt de Participatiewet een vangnet
voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien.
Jeugdwet
In de Jeugdwet is jeugdhulp breed gedefinieerd. Jeugdhulp omvat zowel informatie en advies als ondersteuning,
hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei‐ en opvoedingsproblemen, psychische
problemen en stoornissen. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor preventie, maar ook voor ambulante hulp,
verblijf bij pleegouders, psychiatrische zorg en kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Ook de
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling valt onder onze verantwoordelijkheid.
Wmo 2015
De Wmo 2015 heeft als hoofddoel om het voor mensen mogelijk te maken om langer thuis te blijven wonen en
te participeren in de samenleving. Er zijn drie maatschappelijke doelen:

Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en
leefbaarheid in de gemeente.

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met
chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen) en
verslavingszorg. Den Helder is hiervoor de centrum gemeente op het niveau Kop van Noord-Holland.
Sociaal Wijkteam
Ondersteuningsvragen en met name de complexe vraagstukken worden gemeld bij het Sociaal Wijkteam en daar
zo efficiënt en effectief mogelijk opgevangen. Het sociaal wijkteam geeft informatie en advies, stelt het
ondersteuningsplan op en voert de regie op resultaten van ondersteuning.
Enkelvoudige vragen die betrekking hebben op werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning worden in
principe behandeld door de loketten voor Maatschappelijke Ondersteuning en Werk en Inkomen.
Zelfredzaamheid en eigen kracht
We gaan uit van de kracht van onze inwoners om op eigen wijze en met behulp van hun netwerken vorm te
geven aan het dagelijks leven. Onze ondersteuning is aanvullend en alleen waar dat nodig is.
We beogen een beweging naar voren: van specialistische jeugdzorg en maatwerkvoorzieningen Wmo naar meer
integrale basishulp respectievelijk algemene voorzieningen, en van basishulp en algemene voorzieningen
naar meer zelf oplossend vermogen van inwoners van onze stad. Bij die overgang is een integrale blik op
problematiek van onze burgers noodzakelijk, daarvoor hanteren we het begrip zelfredzaamheid als
uitgangspunt omdat dit alle generaties en alle leefgebieden van het menselijk leven omvat.
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A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
11.2 Transformatie en Innovatie Sociaal Domein
Wat willen we bereiken?
In het programma Sociaal Domein is aandacht voor de vernieuwing van het sociale domein (de transformatie);
een ingrijpende verandering in de verhouding tussen de lokale samenleving, de overheid, maatschappelijke
partners en zorgverzekeraars in de wijze van denken en doen waarop ondersteuning en zorg tot stand komen, de
kwaliteit van de ondersteuning en de beoogde resultaten binnen de in de begroting gestelde financiële kaders.
Daarbij past een begrotingsevenwicht met als randvoorwaarde dat het rijksbudget het vertrekpunt is. Vernieuwing
vraagt om ideeën (de innovatie) die verder gaan dan efficiency en heeft ook betrekking op de bedrijfsvoering
binnen de eigen organisatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overlegtafels
De transformatie neemt enige jaren in beslag en zal in fasen en met velddialogen (transitie- en innovatietafels)
verlopen.
Innovatiebudget
Om maatschappelijke partners te stimuleren om blijvend het professionele handelen te innoveren, richten we een
innovatiebudget in. Hiervoor wordt structureel een percentage van het budget in het sociale domein
gereserveerd. Het budget kan worden ingezet voor voorstellen die bijdragen aan vernieuwing, bijvoorbeeld de
verschuiving naar lichtere of informele vormen van ondersteuning. De voorstellen moeten voldoen aan nader te
bepalen criteria.
Onze ambities

Meer versterken eigen kracht en netwerk;

Vermindering van de toestroom naar duurdere zorg;

Verschuiving van duurdere ondersteuning naar preventie;

Mobiliseren van “sociaal kapitaal” in de samenleving (versterken van de bereidheid naar elkaar om te
zien en voor elkaar zorgen, pedagogische- en civil society);

Goed getrainde vrijwilligers bij het begeleiden van cliënten in plaats van een dure maatwerkvoorziening;

Combinaties van begeleiding (groepen en locaties);

Dagbesteding op basis van talenten en mogelijkheden in aansluiting op het (arbeids)perspectief van de
betrokkene in een lerende omgeving, dichtbij de woonplek van de betrokkene (loop of fietsafstand);

Dagbesteding in algemene en voor iedereen toegankelijke voorzieningen en ten dienste van de
samenleving (tegenprestatie);

Integratie tussen wetgeving sociaal domein, bijvoorbeeld tussen beschermd wonen, dagbesteding en reintegratie, dagbesteding en beschut of begeleid werken, tussen begeleiding en re-integratie;

Eenduidige en praktische afstemming tussen sociale wijkteams, contract- en ketenpartners binnen het
sociaal domein;

Efficiënte en resultaatgerichte dienstverlening in samenhang met kostenreductie.
Burgerparticipatie
Volgens de wetgeving in het sociale domein zijn gemeenten verplicht om ingezetenen, waaronder in ieder geval
cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij (voorbereidingen van) beleid. Dat kan informeel of
georganiseerd rondom thema’s, kern is dat de dialoog leidend is en niet de formele structuur.
Waar sprake is van zelforganisatie zal de gemeente zich terughoudend opstellen. Vormen van burgerparticipatie
worden in 2016 formeel ingericht.
Organisatie cliëntondersteuning
De gemeente biedt een onafhankelijke cliëntondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht
en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
Vormen van cliëntondersteuning binnen de algemene voorzieningen (Algemeen Maatschappelijk Werk,
Mantelzorgcentrum, Ouderenwerk etc.) worden in 2016 gecontinueerd.
11.3 Redzaamheid
Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving met inzet
van informele en formele netwerken (‘inclusieve samenleving’);
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Inwoners worden in staat gesteld zich te ontwikkelen en te ontplooien om daarmee een maatschappelijk
zo goed mogelijke positie te kunnen bereiken (sociale en maatschappelijke stijging);
Op wijkniveau zorgt een goede sociale samenhang voor en een veilig en gezond leef- en opgroeiklimaat;
Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en zetten zich zo nodig in voor anderen (versterken en
mobiliseren van de eigen kracht).

Wat gaan we daarvoor doen?
Preventie
Preventie, het voorkomen van problemen, begint in de basis bij een goede opvoeding. Op het gebied van het
veilig en gezond opgroeien en ontwikkelen leveren signalering, informatie en advies een belangrijke bijdrage.
Maar preventie omvat ook het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verbeteren van het leefklimaat.
Onze contract- en ketenpartners spelen daarin een belangrijke rol.
De verantwoordelijkheid voor het opvoeden en het veilig en gezond opgroeien van jeugdigen ligt bij de ouders,
maar we organiseren ondersteuning en begeleiding als dit onvoldoende lukt. We zorgen voor

De uitvoering van gezondheidsbeleid dat is gericht op bewegen en op voorkomen van
(alcohol)verslaving.

Een kwalitatief goede voorschoolse opvang voor de kleintjes waardoor een goede start in het
basisonderwijs gemaakt kan worden.

Bijdrage aan de ononderbroken leergang vanaf de voorschool;

Afstemming van Passend onderwijs en jeugdhulp;

Jeugdigen die - tijdelijk - buiten het reguliere onderwijs vallen krijgen een traject dat hen óf terugleidt
naar school óf aan het werk helpt;

Carrièremogelijkheden voor jongeren opdat ze verbonden blijven aan de stad door hen kansen te bieden
op werk dat hoort bij onze stad en regio.
Algemene voorzieningen
Een algemene voorziening is toegankelijk zonder diepgaand onderzoek. Het gaat om het bieden van diensten,
ontmoetingsmogelijkheden, activiteiten of opvang, gericht op ondersteuning voor zowel jeugdigen als
volwassenen. Een goede bereikbaarheid en spreiding van algemene voorzieningen leveren een bijdrage aan het
woonmilieu en dat is van invloed op het prettig en eventueel langer zelfstandig wonen.
Stimuleren informele zorg
Mede door de vergrijzing, maar ook als gevolg van innovatie in het sociaal domein zal de vraag naar
gespecialiseerde vrijwilligers toenemen. We stimuleren de onderlinge hulp door meer inzet van informele zorg waar dat kan - in de plaats van professionele hulp en als een schakel tussen mantelzorg en professionele hulp.
Dat regelen we met:

een goede werving en coördinatie;

matching van vraag en aanbod

monitoring van resultaten.
Ondersteuning op maat
Ons uitgangspunt is dat cliënten alleen professioneel worden ondersteund als zij niet in staat zijn zelfstandig of
met behulp van hun netwerk te participeren in de samenleving, hun kinderen op te voeden of hun eigen
huishouden te voeren. De gemeente creëert in die gevallen een sluitend systeem dat voor iedereen algemene of
basisvoorzieningen bevat en voor een kleine groep met ernstige problematiek of intensieve zorgbehoeften
ondersteuning, in de vorm van een maatwerkvoorziening.
Maatwerkvoorzieningen komen tot stand op basis van onderzoek en gesprek, waarbij de vrager zich kan laten
adviseren door een onafhankelijke ondersteuner.
Het gaat om, onder meer:

(inkomens) diensten;

Schuldhulpverlening;

Inburgering en educatie;

basis- en specialistische jeugdhulp; pleegzorg en uitvoering van maatregelen in het gedwongen kader

begeleiding en dagbesteding;

kortdurend verblijf (respijtzorg)

vervoer;

hulp, ondersteuning en waardering van mantelzorgers;

hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer;

opvang (beschermd wonen of onderdak met begeleiding al of niet in verband met huiselijk geweld);

verslavingszorg.
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Wonen met zorg
Ons beleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig hun huishouden kunnen voeren.
Dit stelt eisen aan de beschikbaarheid en aanpasbaarheid van woningen, zowel in de huursector als in de
particuliere markt. De behoefte aan levensloopbestendige woningen neemt toe en de verbinding met bouwen of
renoveren en de juiste voorzieningen in de nabijheid is van belang vanuit een kwalitatief woonbeleid, goede
leefbaarheid en reductie van kosten. In 2015 startte het project “investeren in levensloop bestendig wonen” op
regionaal en lokaal niveau. Aan de hand van de opbrengsten 2015 - onder meer een inventarisatie op wijkniveau
naar wonen en voorzieningen - krijgt het project in 2016 zijn verdere uitwerking.
11.4 Opdrachtgeverschap
In het sociaal domein ontstaan er nieuwe relaties tussen burgers, gemeenten, zorgaanbieders en aanbieders van
algemene voorzieningen bij het leveren van ondersteuning en hulp aan kwetsbare burgers. We willen het
opdrachtgeverschap op professionele wijze vormgeven.
Wat willen we bereiken?

Goede (continue) en resultaatgerichte dienstverlening aan burgers;

Integraliteit op alle facetten van de dienstverlening;

Innovatie en zakelijkheid in de relatie met opdrachtnemers;

Vermindering van de administratieve last voor opdrachtnemers;

De juiste prikkels om binnen budgetten te blijven.
Wat gaan we daarvoor doen?

Een samenhangende visie op inkoop;

Professionalisering inkoop;

Kwaliteitsbeleid en toezicht;

Contractbeheer.
11.5 Meer mensen een gewone baan
Wat willen we bereiken?
De doelgroep van de participatiewet bevat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe behoren ook
jongeren. De dienstverlening aan deze kwetsbare groep vraagt extra aandacht. Om een goede start te kunnen
maken in de maatschappij en de arbeidsmarkt is het voor jeugdigen van groot belang dat hun
ondersteuningsbehoefte vroegtijdig wordt gesignaleerd en dat effectieve ondersteuning wordt geboden.
Wat gaan we daarvoor doen?

Een regionale visie op de groep mensen die geen of zeer beperkt productieve arbeid kunnen verrichten;

Een goede analyse van groepen “beschut werk” en “dagopvang en begeleiding” (is essentieel voor
verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van beschut werk);

Op basis van de analyse worden scenario’s voor de uitvoering voorgelegd;

Uniforme benadering van werkgevers door ketenpartners via het Werkgeversservicepunt Kop van
Noord-Holland;

Samenwerken binnen het Regionaal Werkbedrijf Noord-Holland Noord;

Verbindingen tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding.
Sociaal Akkoord 2013
Het regionaal Werkbedrijf Noord-Holland Noord heeft een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra
banen uit het sociaal akkoord 2013. Hierin is landelijk afgesproken dat in de periode 2014 - 2020 in de
marktsector 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap beschikbaar komen en bij de overheid
nog eens 25.000, met in 2016 voorrang aan:

Wajong;

Wachtlijst sociale werkvoorziening naar peildatum 31 december 2014.
Inkomensondersteuning en re-integratie
Zwaartepunt van de participatiewet ligt bij de inschakeling van mensen bij arbeid. Door mensen die, al dan niet
tijdelijk, niet in staat zijn tot arbeidsprestaties in een regulair arbeidsproces, kan een beroep worden gedaan op
inkomensondersteuning. Los van de inzet van re-integratiemiddelen en de gang naar de arbeidsmarkt, worden
mensen die een inkomensondersteuning ontvangen geacht maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten;
vrijwilligerswerk kan in dit kader als tegenprestatie worden gekwalificeerd.
In de participatiewet worden ook de mensen met een arbeidsbeperking beschouwd als kandidaten voor
arbeidsbemiddeling.
Eerlijke en doelmatige inzet van middelen
Gericht inzetten van dienstverlening en middelen voor diegenen met realistische kans op werk biedt de meest
doelmatige inzet. Het is dan ook van belang de doelgroep zonder arbeidsbeperking niet uit het oog te verliezen.
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Uitgangspunt is schadelastbeperking op het Inkomensdeel. De Participatiewet spreekt vooral over “mensen met
een arbeidsbeperking”, maar instrumenten en middelen moeten eerlijk en logisch worden ingezet ten behoeve
van alle doelgroepen. Dienstverlening en ondersteuning dienen vanuit het ongedeelde P(articipatie)-budget te
worden betaald. In verband met de beperkte middelen moet dit budget wel selectief en doelgericht worden
ingezet.
11.6 Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Regiovisie
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn de beleidsuitgangspunten voor de gemeenten in Noord-HollandNoord vastgelegd. Huiselijk geweld en kindermishandeling heeft vaak een lange voorgeschiedenis voordat het
wordt gemeld. Voorlichting, preventie, vroegtijdig signaleren en het bijtijds bieden van relatief lichte vormen van
ondersteuning kan veel leed bij slachtoffers en verstoorde ontwikkeling bij kinderen voorkomen. Bovendien kan
het beroep op dure hulpverleningstrajecten hierdoor afnemen. De ontwikkelingen op dit gebied zijn daarmee
onderdeel van de innovatie sociaal domein.
Wat willen we bereiken?

Het voorkomen en waar nodig stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in alle uitingsvormen;
Het ondersteunen van gezinnen om te komen tot een duurzaam veilige leefsituatie;

Het voorkomen van intergenerationele overdracht. Het terugdringen van recidive.
Wat gaan we daarvoor doen?

Deskundigheidsbevordering op het herkennen van signalen bij bijvoorbeeld scholen, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, kraamverzorgsters, huisartsen en anderen.

Preventief aanbod van opvoedondersteuning; specifieke aandacht voor vechtscheidingen;

Doorontwikkeling van de Beschermingstafel jeugd;

Doorontwikkeling van Veilig Thuis. In 2015 is de frontoffice gevormd. Vanaf 2016 moet Veilig Thuis
integraal gaan werken voor heel Noord-Holland-Noord. De relatie met het wijkteam wordt nader
uitgewerkt;

Huiselijk geweld zal meer dan voorheen ambulant worden opgepakt;

Samenwerking met het Veiligheidsdomein.
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Effectindicatoren:
Indicator

NL ‘14

DH ‘15

NL ‘15

gezondheids-/ zorgvoorzieningen [% (zeer) tevreden]

81

83

80

Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar [% (helemaal) mee eens]

58

54

58

Welzijnsvoorzieningen [% (zeer) tevreden]

58

64

55

40

48

43

42

36

36

7,7

7,6

7,6

Zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) (laatste 12 maanden)
[%]
Mantelzorger voelt zich belemmerd in dagelijks activiteiten door het geven
van zorg aan naaste [% soms/vaak]
Algehele persoonlijke gezondheid [score (0-10)]
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
NB:



De vragenlijst van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is veranderd, hierdoor is de opbouw van
de tabel effectindicatoren ten opzichte van de vorige programmabegroting gewijzigd.
Veel deelnemende gemeenten hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd waardoor de benchmark
van 2015 nog matig is gevuld (negen gemeenten) en ook nog zal gaan veranderen. Daarom is ter
vergelijking het benchmarkgemiddelde van 2014 toegevoegd.

Aantal cliënten Participatiewet/IOAW/IOAZ
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500

mrt-15

feb-15

jan-15

dec-14

nov-14

okt-14

sep-14

aug-14

jul-14

jun-14

mei-14

apr-14

mrt-14

jan-14

feb-14

dec-13

nov-13

okt-13

sep-13

aug-13

jul-13

jun-13

apr-13

mei-13

mrt-13

feb-13

jan-13

1.450

Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Sociaal Domein
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 11 - Sociaal Domein
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-66.346
41.503

-102.699
28.610

-104.525
31.186

-103.648
31.749

-103.214
32.598

-103.067
33.429

Saldo van baten en lasten

-24.843

-74.089

-73.340

-71.899

-70.615

-69.638

-635
15

488

14

14

14

14

-25.462

-73.600

-73.326

-71.885

-70.601

-69.624

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 274.000 voordelig)
Lasten
Binnen het programma Sociaal Domein ontstaan hogere lasten als gevolg van de aan de producten toe te
rekenen overhead. In de begroting 2015 is nog geen overhead toegerekend over de extra formatie als gevolg van
de decentralisaties. In totaal gaat dit om € 1.038.000.
Door de afname van het aantal WSW-ers daalt de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid in 2016 met € 895.000 t.o.v. 2015.
Maatschappelijke opvang:
In het kader van de nieuwe taken per 1 januari 2015 op het gebied van Beschermd Wonen zal er in 2016 €
151.000 meer worden ingezet in het kader van begeleiding en persoonlijke verzorging. Dekking hiervan vindt
plaats door een hogere decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds.
Beschermd Wonen:
Via de integratie-uitkering Sociaal Domein ontvangt de gemeente een hogere integratie-uitkering op het gebied
van Beschermd Wonen. Op dit moment kan er nog niet worden aangegeven of deze middelen zullen worden
ingezet. De hogere bijdrage van € 1.627.000 is daarom op voorhand vast als een lastenbudget binnen dit in de
begroting van dit programma opgenomen.
Sociaal Cultureel werk:
In de begroting 2016 zijn de incidentele budgetten voor een bedrag van € 157.000 over 2015 zoals de raad heeft
besloten komen te vervallen.
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd:
In de begroting 2016 zijn de incidentele budgetten RAKC en transitiemiddelen 2015 voor een bedrag van €
163.000 komen te vervallen.
Veiligheid/Reclassering en opvang Jeugd:
In de begroting 2016 zijn de incidentele budgetten t.b.v. "Veilig Thuis' 2015 voor een bedrag van € 120.000
komen te vervallen. Daarnaast wordt er via de integratie-uitkering Sociaal Domein een hogere bijdrage voor
Jeugd ontvangen. Op dit moment kan er nog niet worden aangegeven of deze middelen zullen worden ingezet.
De hogere bijdrage van € 247.000 is daarom op voorhand vast als een lastenbudget binnen dit programma
opgenomen.
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Baten
Veiligheid/Reclassering en opvang Jeugd:
Via de integratie-uitkering Sociaal Domein wordt een lagere bijdrage voor Jeugd ontvangen. De oorzaak hiervan
is gelegen in de toepassing door het rijk van het objectief verdeelmodel. Op dit moment kan er nog niet worden
aangegeven op welke budgetten dit invloed zal hebben. De lagere bijdrage van € 2.575.000 is daarom op
voorhand vast als een stelpost binnen dit programma opgenomen.
Reserves
In de begroting 2015 is voor € 474.000 aan incidentele onttrekkingen aan reserves opgenomen vanuit de
resultaatbestemming bij de jaarrekening 2014. Dit betreft onder andere onttrekkingen voor voorbereiding
beschermd wonen psychiatrie (€ 70.000), voorbereidingskosten Regionaal Administratie en Kenniscentrum
Sociaal Domein (€ 123.000), Advies en Meldpunt Kindermishandeling (€ 120.000), de verhuizing van de GGD
naar het MFC Julianadorp (€ 30.000) en de inrichting van de woonomgeving MFC Julianadorp (€ 67.000).
Mutaties kleiner dan € 100.000: € 54.000 nadelig.
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Programma 12: Economische ontwikkeling
12.1 Inleiding
Den Helder biedt kansen voor economische groei. De haven van Den Helder is daarvoor een belangrijke motor.
We zien ook mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie.
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
12.2 Stadshart
Wat willen we bereiken?
Om de aantrekkingskracht van het stadshart te vergroten, is het van belang dat de leegstand afneemt.
Wat gaan de daarvoor doen?

We gaan met ontwikkelaars, pandeigenaren en ondernemers in gesprek om gezamenlijk de
mogelijkheden te verkennen om de leegstand te verminderen.

Met de ondernemers en detailhandelsverenigingen gaan we kansen zoeken om de detailhandel in het
stadshart te versterken. De gemeente heeft in de uitvoering een faciliterende rol.

We verwijzen hier ook naar het programma 4a Stadshart.
12.3 Haven
Wat willen we bereiken?
Het havenprogramma zet in op vergroten van de werkgelegenheid, het behoud van kennis in de regio en het
aanbieden van opleidingen in de regio. De ontwikkeling van zee- en luchthaven en de daaraan verbonden
bedrijfsterreinen en randvoorwaardelijke infrastructuur moeten ertoe bijdragen dat deze doelen bereikt worden.
Wat gaan we daarvoor doen?

We faciliteren Port of Den Helder NV in haar activiteiten gericht op de ontwikkeling van de haven.

In de programma’s Ruimtelijke Ordening en Wonen, Milieu en Verkeer en Vervoer en Onderwijs zijn de
gemeentelijke activiteiten nader beschreven. De coördinatie van die activiteiten en de financiering van
projecten vindt plaats vanuit het programma Economische Ontwikkeling plaats.

Met Defensie en Port of Den Helder NV blijven we de kansen op civiel medegebruik verkennen en
benutten.

De ontwikkeling van de haven is één van de vier projecten in de bestuurlijke samenwerking De Kop
Werkt! (zie programma Algemeen Bestuur).

Om de belangen en mogelijkheden van onze zee- en luchthaven en het maritieme bedrijfsleven goed te
behartigen, onderhouden we contacten met de provincie, met ministeries en andere overheidsinstanties.
12.4 Toerisme
Wat willen we bereiken?
Den Helder krijgt toeristische bekendheid en de werkgelegenheid in deze sector neemt toe.
Wat gaan we daarvoor doen?
We stimuleren en faciliteren Stichting Strandexploitatie Noordkop door samenwerking en subsidie in het beheer
van het strand gericht op een schoon en veilig strand.
We faciliteren stichting Top van Holland en stichting Ondernemen aan Zee door samenwerking en subsidie voor
citymarketing en andere activiteiten gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht van Den Helder.
Het subsidiebeleid krijgt najaar 2015 nader vorm. Op de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende opdrachten
aan de gesubsidieerde instellingen kan bij de voorbereiding van de begroting niet vooruit worden gelopen.
12.5 Acquisitie bedrijven
Wat willen we bereiken?
Binnen de gemeente Den Helder liggen diverse bedrijventerreinen. Een deel daarvan is eigendom van Port of
Den Helder NV of al uitgegeven. Wij streven naar zoveel mogelijk vestiging van bedrijven in Den Helder die
passen bij het profiel van de stad.
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Wat gaan we daarvoor doen?

We continueren onze deelname in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord dat voor de
regiogemeenten het centrale bedrijvenloket verzorgt, met de bijbehorende website en communicatieinspanningen.

Met Port of Den Helder NV en het Ontwikkelingsbedrijf werken aan de promotie van de stad en het
vestigingsklimaat.
Effectindicatoren:
Indicator

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal bedrijfsvestigingen

2.950

3.070

3.150

3.110

2.980

28.660

28.160

27.950

27.070

26.730

Aantal banen *
Bron: LISA 2010-2013

*Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten.

Zeehavengerelateerde werkgelegenheid Den Helder (2002-2013)
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000

1.792

1.957

1.874

1.937

1.920

1.866

2.021

2.013

2.012

2.213

2.374

2.155

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.871

1.941

2.003

2.045

2.131

2.271

2.293

2.296

2.342

2009

2010

2011

2012

2013

1.887

1.730

2.500
2.000
1.500
1.000

2.407

500
-

indirect

2008

direct

Bron: Havenmonitor 2013 (Erasmusuniversiteit o.b.v. LISA)
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B.

Wat gaat het kosten?

Programma 12 - Economische ontwikkeling
Bedragen (x € 1.000)
Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten
Baten

-2.027
10

-1.281

-1.366

-1.358

-1.365

-1.355

Saldo van baten en lasten

-2.017

-1.281

-1.366

-1.358

-1.365

-1.355

-2.017

-1.281

-1.366

-1.358

-1.365

-1.355

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2016 ten opzichte van 2015 (€ 85.000 nadelig)
Lasten
Op dit programma zijn geen afwijkingen groter dan € 100.000.
Mutaties kleiner dan € 100.000: € 85.000 nadelig.
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3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal financiële aspecten van de begroting. Als eerste staan we stil bij de
ontwikkeling en samenstelling van de algemene dekkingsmiddelen in de begroting. Vervolgens lichten we de
ontwikkeling van het geraamde saldo naar 2019 toe. Aan het einde van het hoofdstuk zijn de technische
uitgangspunten die gebruikt zijn voor het actualiseren van de begroting opgenomen.
3.2 Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen maken geen deel uit van een programma, maar zijn met een omvang van bijna
€ 121 miljoen meer dan helft van de totale inkomsten van de gemeente.
Deze algemene middelen zijn vrij om in te zetten en worden gebruikt om de tekorten af te dekken die op
programma’s ontstaan. In deze paragraaf lichten we de algemene dekkingsmiddelen toe.

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen (x € 1.000)

Realisatie
2014

Lokale heffingen
Algemene uitkering
Deelfonds Sociaal Domein
Opbrengst deelnemingen
Saldo financiering functie

13.227
66.835

Saldo van baten en lasten

Begroting
2015

Begroting
2016

1.204
2.153

13.384
60.925
45.923
8.416
2.012

13.485
59.822
44.581
1.014
2.054

83.419

130.660

120.956

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves

-1.708

-8.261
520

-1.215

Geraamde resultaat

81.711

122.920

119.741

dragen (x € 1.000) Realisatie
Lokale heffingen (€ 101.000 hogere baten ten opzichte van 2015)
Lokale heffingen bestaan uit de onroerendezaakbelasting, de toeristen- en forensenbelasting en de
precariobelasting. De heffingen zijn aangepast met een inflatiecorrectie van 0,75% waardoor deze in totaal
€ 101.000 hoger zijn.
Algemene uitkering (€ 1.103.000 lagere baten ten opzichte van 2015)
De algemene uitkering 2016 is ten opzichte van 2015 gedaald.
De belangrijkste mutaties zijn:
 De ontwikkeling van de totale omvang van het gemeentefonds (het accres) is positief in 2016. Er wordt
€ 1,3 miljoen meer ontvangen.
 In 2015 wordt incidenteel € 0,9 miljoen ontvangen uit het gemeentefonds in verband met de
bommenregeling. Dit geld wordt ingezet om het Vinkenterrein te saneren.
 De suppletie-regeling groot onderhoud loopt in 2016 terug met € 0,9 miljoen. De suppletieregeling houdt
in dat incidentele compensatie wordt ontvangen voor het feit dat wij nadeelgemeente zijn bij de
herverdeling van het gemeentefonds.
 De uitkering WMO (Hulp bij het huishouden) wordt in 2016 gekort met € 0,5 miljoen.

Integratie uitkering Sociaal domein (€ 1.342.000 lagere baten ten opzichte van 2015)
Er is vanaf 2015 een dalende trend die het gevolg is van de invoering van de objectieve verdeelmodellen vanaf
2016 (wij zijn per saldo nadeelgemeente) en algemene kortingen die het Rijk doorvoert bij de overdracht van de
drie D’s (Decentralisaties Jeugdzorg, Zorg en Participatie). De daling zet ook door na 2016.
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Opbrengst deelnemingen (€ 7.402.000 lagere baten ten opzichte van 2015)
De opbrengst van deelnemingen is € 7,4 miljoen lager dan vorig jaar en wordt veroorzaakt door de laatste tranche
Nuon gelden die in 2015 uitgekeerd is.
Saldo financiering functie (€ 42.000 hogere baten ten opzichte van 2015)
Gezien geringe afwijking niet verder toegelicht.
Reserves
Toevoegingen aan reserves
In 2015 incidenteel € 7.185.000 toegevoegd aan de algemene reserve in verband met de ontvangst van de
laatste tranche Nuon gelden die in 2015 uitgekeerd is.
De rentetoevoegingen aan de reserves zijn in 2016 € 139.000 hoger dan in 2015 omdat ook de stand van de
betreffende reserves hoger is geworden onder andere door de toevoeging van ruim 7 mln laatste tranche Nuon
gelden.
Onttrekkingen aan reserves
In 2015 is incidenteel € 520.000 aan de algemene reserve onttrokken voor de uitvoering van het NUP
(automatisering e-overheid).
3.3 Meerjarenbegroting

Totaal
Bedragen (x € 1.000)

Lasten
Baten

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

-162.468
155.505

-183.307
185.073

-178.655
177.989

-177.111
174.803

-175.687
173.234

-175.020
173.372

Saldo van baten en lasten

-6.963

1.767

-666

-2.307

-2.453

-1.648

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves

-4.101
7.877

-9.231
7.448

-1.998
2.350

-2.135
2.334

-2.342
2.074

-2.261
1.438

Geraamde resultaat

-3.187

-16

-314

-2.109

-2.721

-2.472

De meerjarenbegroting is beleidsarm opgesteld conform de technische uitgangspunten van de Kadernota 20152019. Het meerjarenbeeld sluit hiermee aan op de Kadernota zonder de daarin opgenomen beslispunten.
3.4 Technische uitgangspunten
In de begroting zijn de technische uitgangspunten verwerkt zoals deze zijn opgenomen in de kadernota 20152019.
Samenvatting uitgangspunten:

Meerjarenbegroting

Loonontwikkeling

Prijsontwikkeling

Gemeenschappelijke regelingen

Omslagrente

Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie

Subsidies gesubsidieerde instellingen

Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)
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Ontwikkeling gemeentefonds
De volgende uitkeringen binnen het gemeentefonds worden één op één gekoppeld aan de taak die daarvoor
moet worden uitgevoerd:

Jeugdgezondheidszorg

Vrouwenopvang

Maatschappelijke opvang

Onderwijshuisvesting
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 2015
heeft gepubliceerd.
Prijsontwikkeling
1
Op basis van de CPB-ramingen wordt een prijsontwikkeling verwacht van 0,8 % . Bij de vaststelling van de
programmabegroting 2014-2017 is besloten de komende jaren geen prijscompensatie toe te passen op de
budgetten die het aangaat. De nullijn wordt gevolgd.
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 2015 uit op 0,75 %.
Gemeenschappelijke regelingen
Voorgesteld wordt om bij gemeenschappelijke regelingen de nullijn te hanteren.
Gemeentelijke heffingen
Met als uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de gemeentelijke
uitgaven bedraagt het gemiddelde inflatieniveau voor 2016 0,75 %.
Ten aanzien van de belastingtarieven geldt dat deze een trendmatige stijging moeten ondergaan om te voorzien
in de dekking van de loon- en prijsstijging. In 2016 geldt hiervoor het gemiddelde inflatiepercentage van 0,75 %.
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 riolering te komen.
Omslagrente
Voor de begroting 2016 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.
Schommelingen in de omslagrente worden opgevangen door deze te verwerken in bespaarde rente die aan de
reserves wordt toegevoegd. Hierdoor leiden schommelingen in de omslagrente niet tot wijzigingen in het
begrotingsresultaat.
Formatie
Peildatum voor het bepalen van de toegestane formatie is 1 januari 2015.

1

CPB ontwikkeling prijs bruto binnenlands product maart 2015.
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§4.1 Weerstandsvermogen
4.1

Weerstandsvermogen

In de geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 is voor de ratio
weerstandsvermogen een gewenst minimumniveau vastgesteld van 1,25 volgens de volgende berekening:

Ratio weerstandsvermogen =

beschikbare weerstandscapaciteit
benodigde weerstandscapaciteit

De beoordeling van de ratio en de aan de hand daarvan te nemen maatregelen is in de volgende 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
De stand van de algemene reserve kent eind 2014 een omvang van € 31.558.000.
Op deze stand worden de volgende mutaties verwerkt:
Negatief resultaat jaarrekening 2014
-/€ 3.187.000
Resultaatbestemming jaarrekening 2014
-/€ 810.000
Dekking incidentele prioriteiten 2015/2017
-/€ 1.309.000
Dekking aanleg Noorderhaaks
-/€
0
(Subsidie van de provincie, algemene reserve niet nodig voor dekking voor de aanleg)
Toevoeging rente aan reserve 2015
+
€ 910.000
As beschikbaar weerstandsvermogen resteert

€ 27.161.000

De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 27.161.000 / € 21.302.250 = 1,27.
De ratio voldoet aan het door de raad gestelde minimum van 1,25.

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

58

4.2

Risico’s

Het geactualiseerde overzicht van de risico’s vindt u in onderstaande tabel:
Omschrijving risico
Tekort meerjarenraming 2016-2019
Ontwikkeling gemeentefonds
Exploitatie Willemsoord BV
Deelneming Zeestad CV
Port of Den Helder
Baggerbeheer BV
Schadeclaims
Grondexploitatie
Leningen en garantstellingen
Bijstandsverstrekking
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen
Dividend deelnemingen
Decentralisaties:
jeugdzorg / WMO 2015 / Participatie
Gemeentelijke heffingen
Samenwerking

Maximaal risico
7.615.000

Risicokans
Gemiddeld

Risicobedrag
3.046.000

3.500.000
Hoog
1.008.000
Hoog
1.175.000
Gemiddeld
Zie paragraaf grondbeleid
126.000.000
2%
2.500.000
Hoog
500.000
Hoog
315.000
Hoog

0
213.600
0
2.100.000
604.800
470.000
1.918.000
2.540.000
1.500.000
300.000
189.000

5.850.000

Hoog

3.510.000

400.000
684.000

Hoog
Hoog

240.000
410.400

356.000

Hoog

Subtotaal

17.041.800

Algemene opslag 25%
Totaal benodigde weerstandscapaciteit

4.260.450
21.302.250

Tekort meerjarenraming 2016-2019
Bij de vaststelling van de begroting 2015 is een tekort in de meerjarenbegroting 2016-2018 vastgesteld. Het tekort
moet nog worden voorzien van concrete bezuinigingsmaatregelen. Zolang deze maatregelen nog niet zijn
vastgesteld vormt het tekort een risico.
Ook deze meerjarenbegroting is nog niet sluitend. Het tekort van vorig jaar is geactualiseerd en verder
opgelopen. Reden zijn tegenvallers in de uitkering uit het gemeentefonds.
Het tekort kan verder oplopen als besloten wordt wensen voor nieuw beleid te honoreren zonder daar concrete
bezuinigingsmaatregelen tegenover te zetten.
Het totale tekort uit bestaand beleid voor de periode 2016-2019 is € 7.615.000. Er is genoeg tijd om het tekort de
komende jaren te voorzien van concrete bezuinigingsmaartregelen. Het risico schatten wij daarom gemiddeld in.
Het risicobedrag komt uit op € 3.046.000.
Ontwikkeling gemeentefonds
Groot onderhoud
e
Het groot onderhoud gemeentefonds is in 2015 afgerond. De effecten van de 2 fase groot onderhoud zijn
verwerkt in de meicirculaire 2015. De uitkomsten zijn bekend en meegenomen in deze programmabegroting. De
effecten zijn daarmee onderdeel van het tekort 2016-2019
Krimp
Het gemeentefonds wordt verdeeld op basis van verdeelmaatstaven als aantal inwoners, woonruimten en aantal
leerlingen. Groeigemeenten krijgen daardoor relatief meer middelen dan gemeenten die niet groeien of krimpen.
Wij hebben hiervoor een stelpost opgenomen binnen het gemeentefonds van 1 %. Dit is gelijk aan eerdere jaren.
Wij verwachten dat dit genoeg is om het financieel effect op te vangen.
Er is daarom geen risicobedrag opgenomen.
Rijksbezuinigingen
Er zijn op dit moment geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Wij nemen daarom geen risicobedrag op.
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Exploitatie Willemsoord BV
Uit de plannen van Willemsoord BV blijkt dat het door de economische omstandigheden moeite kost om de
exploitatie sluitend te krijgen. Een voorzichtig (negatief) scenario laat zien dat we in 2015 rekening moeten
houden met een tekort van € 356.000. We hebben op basis hiervan € 213.600 (risico hoog) als risicobedrag
opgenomen.
Deelneming Zeestad CV
De gemeente draagt samen met de provincie tientallen miljoenen bij in het uitvoeringsplan Zeestad fase 1 plus.
Zeestad actualiseert jaarlijks de risico’s. De ontwikkeling van de risico’s laat een licht dalende trend zien. Het
risicobedrag is laag, er is 90 % kans dat de exploitatie van Zeestad zonder verlies kan worden uitgevoerd. (Bron:
risicobeoordeling exploitatie Zeestad 1/1/2014)
De financiële bijdragen van de aandeelhouders vormen een hard kader waarbinnen wordt gewerkt.
Bij afwijkingen stelt Zeestad de plannen bij, zodat er weer sprake is van een financieel sluitende exploitatie. We
nemen daarom geen risicobedrag op.
Port of Den Helder
De gemeente is sinds 1 januari 2013 honderd procent aandeelhouder van Port of Den Helder.
De grondexploitatie van het Kooypunt hebben we overgedragen en aanvullend hierop is de exploitatie Kooyhaven
opgestart.
In totaal zijn garanties afgegeven aan Port of Den Helder tot een bedrag van € 26,3 miljoen.
Het risico op de garanties is gerelateerd aan het ontwikkelrisico van Kooypunt en Kooyhaven.
De berekening is dezelfde als gebruikt wordt voor de grondexploitaties die wij zelf in uitvoering hebben. Het totale
ontwikkelrisico bedraagt € 3.500.000. De risicokans schatten wij hoog in waardoor het risicobedrag € 2.100.000
bedraagt.
Baggerbeheer BV
Milieupark Oost is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Den Helder (50%) en
aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel (50%). De deelname van de gemeente loopt via Baggerbeheer
B.V., waarvan het college van B&W 100% aandeelhouder is.
In november 2014 is het college door de directeur van Baggerbeheer BV geïnformeerd dat de jaarrekening van
Milieupark Oost een tekort zal laten zien dat voor 50% voor rekening van de gemeentelijke BV zal komen. In de
gemeentelijke programmarekening 2014 is in paragraaf Verbonden partijen gemeld dat Baggerbeheer B.V. een
verlies heeft geleden over 2013 van
€ 436.000. Op dringend advies van de accountant is in de gemeenterekening 2014 geen voorziening opgenomen
om deze kosten te dekken. Inmiddels is duidelijk dat Milieupark Oost ook over 2014 een tekort heeft en dat
daarmee het verlies van Baggerbeheer in 2014 is toegenomen tot € 708.000. De verwachting is niet dat herstel in
2015 zal intreden. Het tekort in 2015 ramen wij op € 300.000.
Wij zijn in overleg met vorengenoemde partner om een toekomstperspectief vast te stellen en vooruitlopend
daarop, en mede op advies van de accountant, treffen wij nog geen voorziening voor de tekorten van 2013 en
2014 en mogelijk ook voor 2015. Op basis van een businessplan waarin diverse toekomstscenario’s worden
uitgewerkt moet duidelijk worden wat de uiteindelijke financiële consequenties zijn.
Het risico in de periode 2013-2015 bedraagt € 1.008.000 (betreft verwachte verliezen in de jaren 2013-2015) en
de risicokans is hoog. Het risicobedrag komt daarmee op € 604.800.
Schadeclaims

Renovatie van de watertoren: de toekomstige bewoner heeft een claim ingediend van € 600.000 voor
ontstane schade als gevolg van vertraging en het niet tijdig ontvangen van betalingen door de
gemeente. Hiervoor hebben we een voorziening gevormd, waardoor de claim is afgedekt.

Verplaatsing bedrijf Multimetaal: het Ministerie van Defensie wil als gevolg van een verplaatsing van het
bedrijf Multimetaal een bedrag van € 2.200.000 van de gemeente vorderen. Hiervoor hebben we een
voorziening getroffen van € 1.650.000. We verwachten dat de voorziening voldoende is om de claim af
te kunnen handelen.

Hotel Den Helder meent dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Tot op heden is er geen
duidelijkheid over de hoogte van de claim.

Er is een claim van € 350.000 ingediend wegens geleden schade bij de opdracht voor veeg- en
onkruidbeheer.

De risico’s op planschade zijn klein en hebben zich de afgelopen jaren slechts beperkt werkelijk
voorgedaan. Planschade kan zich voordoen in de gebieden waar we plannen ontwikkelen. Dit is
voornamelijk het stadshart. Daarnaast is er risico op planschade bij het verlenen van
omgevingsvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen. We ramen het risico in totaal op
€ 825.000.
De laatste twee risico’s zijn niet afgedekt door voorzieningen. Het maximaal risico van deze posten is
€ 1.175.000. Het risicobedrag schatten we in op gemiddeld (40%) en dat komt overeen met een bedrag van
€ 470.000.
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Grondexploitatie
Op basis van de risicoanalyse per complex hebben we de conclusie getrokken dat geen van de aanwezige
risico’s zodanig concreet en onvermijdbaar is dat we hiervoor nu een (aanvullende) voorziening moeten treffen.
We lopen voor de grondexploitaties risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd aan de
nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s schuilen in de opbrengstenkant van de projecten. De
opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen.
Een groot deel van de investeringen doen we vooraf (verwervingen, bouwrijp maken en dergelijke) om het
mogelijk te maken grond te verkopen en opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later
realiseren van de opbrengsten heeft dan ook een negatief effect op het resultaat van het project.
Het ontwikkelrisico schatten we in op een bedrag van € 1.918.000. Dit bedrag is lager dan vorige jaren omdat in
de jaarrekening 2014 een grote voorziening is getroffen om toekomstige verliezen af te dekken. In de paragraaf
Grondbeleid lichten we de risico’s verder toe.
Leningen en garantstellingen
We lopen risico met de instellingen waaraan we een lening hebben verstrekt of waarvoor we een garantie hebben
afgegeven. We riskeren een financiële tegenvaller als zij niet aan de aflossing- en/of renteverplichtingen kunnen
voldoen en we daarop door de geldverstrekker worden aangesproken. Eind 2014 hebben we een totaalbedrag
van € 76.000.000 aan geldleningen verstrekt. Daarnaast hebben we eind 2014 waarborgen verstrekt van in totaal
€ 65.000.000. De garanties afgegeven aan de Port of Den Helder tot een bedrag van € 15.000.000 zijn in het
risicobedrag van Port op Den Helder opgenomen.
Het totaal aan verstrekte leningen en risico’s waaruit het risicobedrag wordt bepaald bedraagt € 126.000.000.
Op basis van de gedragslijn van de afgelopen jaren wordt 2 % als risicobedrag opgenomen. Dit bedrag is €
2.540.000
Daarnaast zijn garanties afgegeven aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het gaat om een
bedrag van € 146.000.000. De systematiek van achtervang houdt in dat risico’s met betrekking tot sociale
woningbouw worden opgevangen door het WSW (de sector zelf). Pas in laatste instantie kan de gemeente
worden aangesproken. Die wordt dan verplicht een renteloze lening te verstrekken. Het risico beperkt zich dan
ook tot de mogelijke rentederving. Dit risico is zeer klein en daarom niet in een risicobedrag vertaald.
We onderzoeken wat de risico’s precies zijn. De eerste stap van inventarisatie van alle risico’s hebben we
inmiddels gedaan. De systematiek die we gaan gebruiken om risico’s individueel te monitoren wordt onderdeel
van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015. De nota wordt in het laatste kwartaal van 2015 in
de raad behandeld. Na vaststelling zal de bepaling van risicobedragen volgens de nieuwe systematiek
plaatsvinden.
Bijstandsverstrekking
De gemeente moet overschrijdingen op de Wet werk en bijstand (WWB) voor 10% van de totale uitkering
opvangen uit de eigen middelen. In 2011 en 2012 gaven we tot bijna 20 % meer uit dan het geld dat we van het
Rijk kregen om de WWB uit te voeren, in 2013 en 2014 ontstaan juist overschotten. Zolang in de toekomst grote
tekorten kunnen ontstaan, moeten we rekening blijven houden met een aanslag op ons weerstandsvermogen. De
kans dat we in de toekomst uit eigen middelen moeten aanvullen blijft aanwezig. Die kans is toegenomen omdat
het objectieve verdeelmodel dat vanaf 2016 wordt geïntroduceerd zorgt voor een 7 % lagere rijksuitkering voor
Den Helder. Het nieuwe verdeelmodel wordt fasegewijs ingevoerd. In 2016 gaat het voor 25 % meewegen in de
verdeling.
Het totaal bedrag aan uitkeringen bedraagt circa € 25.000.000, zodat we rekening moeten houden met inzet van
eigen middelen van € 2.500.000. Het risicobedrag bedraagt 60% van € 2.500.000, dat is € 1.500.000.
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen
Het totale achterstallig onderhoud aan wegen, groen, speeltoestellen en openbare verlichting is de afgelopen
jaren nagenoeg gelijk gebleven. De raad heeft de beeldkwaliteitsnorm gebaseerd op de CROW-systematiek,
waarbij ook een prioriteitsstelling heeft plaatsgevonden. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geven we
een verdere toelichting.
Er is sprake van achterstallig onderhoud t.o.v. de door de Raad vastgestelde beheerplannen. Er is behoefte aan
middelen om opgelopen achterstanden in de vervanging van openbare verlichting en groen in te lopen.
Daarnaast zijn er wensen vanuit het bomenplan en het plan spelen om het beheer te intensiveren.
Voor wegen geldt dat wordt gekeken naar factoren als veiligheid, ontsluitingsfunctie en acceptabele hinder. Voor
de periode 2013-2017 ligt onze prioriteit bij hoofdwegen (asfalt), fiets- en voetpaden.
Wij schatten het totale risico dat meer geld moet worden besteed aan achterstallig onderhoud in op
€ 500.000. De kans is hoog wat leidt tot een risicobedrag van € 300.000.
Dividend deelnemingen
Een risico voor de deelnemingen komt voort uit de Wet markt en overheid. De bedrijven waarin we deelnemen,
moeten mogelijk vennootschapsbelasting gaan betalen over hun winsten.
Dit gaat ten koste van de dividenduitkering aan de gemeente.
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Bij een vennootschapsbelasting van gemiddeld 22,5 % en een dividendraming van € 1.400.000 schatten we het
maximaal risico in op
€ 315.000. De risico-inschatting is hoog. Het risicobedrag komt op € 189.000 uit.
Decentralisaties
Jeugdzorg, WMO 2015 en Participatie
De arbeidsmarkt, de jeugdzorg en de AWBZ-taken hulp bij het huishouden, begeleiding en ondersteuning gaan
gepaard met grote onzekerheden. In de meicirculaire 2015 is de uitkering van het Rijk voor de uitvoering van de
nieuwe taken opgenomen. Er is een dalende trend zichtbaar. De daling is een combinatie van de algemene
kortingen die bij de overgang naar gemeenten zijn opgelegd en de nadelen die voortkomen uit de invoering van
objectieve verdeelmodellen.
Het verloop van de integratie uitkering sociaal domein in het gemeentefonds is als volgt:
(3) Integratie uitkering sociaal domein

Meicirculaire 2015; basis

2015

2016

2017

2018

2019

46.106

44.581

43.274

42.000

41.0522

354

348

3193

43.628

42.348

41.371

Cumulatieregeling (incidenteel)
Totaal verloop sociaal domein (3 D’s)

46.106

44.581

Het verschil tussen de uitkering 2015 van € 46.106.000 en de afgegeven prognose voor 2020 van
€ 40.256.000 bedraagt € 5.850.000.
De onzekerheden zijn groot, evenals de financiële impact ervan. Voor de nieuwe taken moet nog blijken hoe de
inkomsten zich verhouden tot de uitgaven. Voor 2015 wordt gekoerst op de transitie van bestaande taken. De
transformatie naar nieuwe vormen van de uitvoering van de wet komt daarna.
Het totale risicobedrag is € 5.850.000, de kans dat het risico zicht voor doet is hoog. Het risicobedrag is €
3.510.000.
Gemeentelijke heffingen
Ten aanzien van de OZB opbrengsten blijft het risico bestaan van de afwaardering van de grote met name
incourante objecten als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures. Het gaat hier dan voornamelijk om objecten
op defensieterrein, het ziekenhuis, de verzorgingstehuizen, objecten op het terrein van Noorderhaven en objecten
van Woningstichting Den Helder. We zijn als gemeente extra gevoelig voor mutaties in de WOZ van deze
instellingen, omdat ze een relatief groot deel uitmaken van de totale waarde van onroerende zaken in de
gemeente. Ten aanzien van het defensieterrein is recent overeenstemming bereikt over de te hanteren WOZwaarde. In de toekomst blijft het risico echter bestaan op bijstellingen. Voor de onroerendezaakbelasting nemen
we een maximaal risico op van € 400.000. Het risicobedrag komt uit op € 240.000 (risico hoog).
Samenwerking
De vorming van nieuwe regionale organisaties gaat gepaard met incidentele transitiekosten en een structureel
herverdeeleffect. De overgang naar een nieuwe brandweerorganisatie en het uitvoeren van belastingheffing en –
inning naar Cocensus zijn afgerond. Een deel van de zogenaamde desintegratiekosten moet nog worden
afgedekt. Daarnaast speelt bij de brandweerorganisatie nog een discussie over de te hanteren verdeelsleutel
voor de deelnemende gemeenten.
Het risicobedrag is € 460.000 voor de desintegratiekosten en € 224.000 voor de te hanteren verdeelsleutel. De
kans dat dit risico zich voor zal doen is groot, het risicobedrag is 60 % van
€ 684.000 is € 410.400.

2
3

De integratie uitkering sociaal domein daalt in 2020 verder naar € 40.256.000.
Na 2019 vervalt de cumulatieregeling.
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4.3

Stresstest

BBV verplichte kengetallen
Het BBV verplicht gemeenten om vanaf 2016 een aantal kengetallen op te nemen. De kengetallen geven een
beeld van de financiële situatie van de gemeente. De provincie gebruikt de uitkomsten voor vanuit de taak van
financieel toezichthouder. Als gemeente hebben wij een eigen stresstest ontwikkeld om zicht te hebben op
financiële stress binnen de gemeente. De uitkomsten hiervan vindt u onder de paragraaf gemeentelijke stresstest.
In volgende jaren kunnen onze uitkomsten worden vergeleken met andere gemeenten en zullen normen worden
ontwikkeld waaraan de uitkomsten kunnen worden getoetst.
De kengetallen zijn vergelijkbaar met de indicatoren die onderdeel zijn van onze eigen stresstest.
Begroting 2016
Kengetallen:

Verloop van de kengetallen
Rek 2014
Begr 2015
Begr 2016

netto schuldquote

74

82

80

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

21

22

24

solvabiliteitsrisico

24

26

26

2

-1

0

structurele exploitatieruimte
grondexploitatie
belastingcapaciteit

8

4

5

98

99

*)

*) De belastingcapaciteit voor de begroting 2016 kan pas worden bepaald als de belastingtarieven voor 2016 zijn
vastgesteld.
Toelichting op de in de tabel opgenomen kengetallen:
1. Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie
drukken.
2. De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen
te voldoen.
3. Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.
4. Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om
de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor
nodig is.
5. Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het
landelijke gemiddelde.
Gemeentelijke stresstest
In opdracht van de raad is een gemeentelijke stresstest in ontwikkeling. De ontwikkeling vindt plaats in
samenwerking met de auditcommissie.
Er zijn een aantal stressindicatoren vastgesteld die gezamenlijk een beeld geven van de ontwikkeling van
financiële stress.
In de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zullen de definities van de indicatoren en de normeringen
die daar aan zijn gekoppeld worden opgenomen. De nota wordt in het derde kwartaal van 2015 in de raad
behandeld.
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Nr. Indicator

1a
1b
2a
2b
2c
2d
3a
3b
4a
4b
5a

Zeer goed

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Begroting
Incidentele baten en lasten
Weerstandsvermogen
Reserves positie
Reserve ontwikkeling
Voorzieningen
Schuld positie
Schuld ontwikkeling
Rentekosten
Renterisiconorm
Grondexploitaties

7a Lokale lastendruk
Toelichting op de uitkomsten in de tabel
1a / 1b Begroting
Deze indicator geeft aan in welke mate sprake is van een structureel meerjarig sluitende begroting.
De uitkomst laat zien dat er een tendens is naar een begroting die onvoldoende sluitend is. In de begroting 2014
en 2015 is de invulling van structurele tekorten in de laatste jaren van de meerjarenraming uitgesteld. De
begroting die nu voorligt, is in geen enkel jaar sluitend. Er zijn bezuinigingen nodig om de begroting meerjarig
sluitend te krijgen.
2a Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen beweegt zich rond het door de raad vastgestelde minimum van 1,25. Er is daarmee
sprake van een voldoende weerstandsvermogen. Als er financiële tegenvallers zijn hoeft niet direct te worden
bezuinigd. Ze kunnen worden opgevangen.
2b / 2c Reserves
De reserves zijn voldoende. Het betreft de bestemmingsreserves (de algemene reserve is onderdeel van het
weerstandsvermogen). Er zijn voldoende reserves om beleidsprioriteiten in te vullen, meerjarig beleid mogelijk te
maken, risico’s af te dekken. Dit wel met de kanttekening dat het moet gaan om incidentele posten.
2d Voorzieningen
De meeste dotaties aan voorzieningen zijn voldoende om de verwachte kosten in de toekomst te kunnen betalen.
Er hoeft niet tussentijds te worden bijgestort.
Een uitzondering is de egalisatievoorziening huishoudelijk afval. Deze voorziening is zover gedaald dat tekorten
op de afvalinzameling hier niet meer uit kunnen worden gedekt. Gevolg is dat de tarieven moeten stijgen om de
kostendekkend te handhaven.
3a / 3b Schuldpositie en schuldontwikkeling
De ontwikkeling van de schuldenpositie is positief. Er wordt de laatste jaren niet bij geleend, er wordt zelfs geld
over gehouden. Op het moment dat we meer kunnen aflossen op lopende leningen en/of de lening van € 72
miljoen die we doorsluizen naar de woningstichting Den Helder om kunnen zetten zal de positie verder
verbeteren.
4a / 4b Rentekosten en renterisiconorm
Logischerwijs zijn rentekosten en renterisico relatief laag als de schuldenpositie ook relatief laag is.
5a Grondexploitatie
De omvang van de grondexploitaties in onze gemeente is relatief laag. Er zijn nog twee lopende
grondexploitaties, Doggersvaart West en Willem Alexander Hof. Op Doggersvaart West wordt een positief
resultaat verwacht. Door het nemen van grote verwachte verliezen op Willem Alexander Hof in de jaarrekeningen
2013 en 2014 is het risico op nieuwe verliezen binnen deze grondexploitatie sterk verminderd.
7a Lokale lastendruk
De lokale lastendruk beweegt zich rond het landelijk gemiddelde.
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§4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
4.2.1 Kapitaalgoederen
Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen in Den Helder zijn
verdeeld in de categorieën wegen, civiele kunstwerken, stedelijk groen, riolering, openbare verlichting,
straatmeubilair, speeltoestellen, watergangen en gebouwen.
Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen bepalen we aan de hand van de gewenste kwaliteit,
de door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijk gebruikelijke normen. De beheerplannen die hieraan ten
grondslag liggen geven een inzicht in de werkzaamheden en de kosten die nodig zijn om de goederen in goede
staat te houden.
Sinds 2012 maken we gebruik van normen en/of landelijke toegepaste richtlijnen en kwaliteitsbeelden. In het
kader van risicoaansprakelijkheid, transparantie en objectiviteit wordt de staat van alle kapitaalsgoederen volgens
gemonitord door externe bureaus.
4.2.2 Wegen
Basisgegevens
De gemeente Den Helder beheert in totaal iets meer dan drie miljoen vierkante meter wegverharding.
Verhardingstype

2012

2013

2014

2015

Asfaltverharding (m²)

832.000

869.000

869.000

901.400

Elementenverh. ( m²)

2.316.400

2.230.908

2.230.908

2.223.000

17.000

17.000

17.000

16.600

3.165.400

3.116.908

3.116.908

3.141.000

Overige verharding (m²)
Totaal (m²)

Kerncijfers kwaliteit
Op basis van inspecties is de kwaliteit van de verhardingen als volgt ingedeeld:
Kwaliteit
voldoende
matig
slecht

Asfalt
2007
2011
79%
79%
2%
10%
19%
11%

2013
78%
5%
17%

2015
nnb
nnb
nnb

2007
59%
7%
34%

Elementen
2011
68%
3%
29%

2014
63%
3%
34%

Sinds 2013 worden weginspecties over twee jaar verdeeld. In de oneven jaren worden de asfaltverhardingen
geïnspecteerd. In de even jaren de elementenverhardingen.
Het beleidskader
In het beheerplan Wegen 2013-2017 is in hoofdlijnen beschreven hoeveel wegverharding onderhoud nodig heeft
en hoeveel dit onderhoud kost. Het plan is vastgesteld op 23 april 2012. De hoeveelheid benodigd onderhoud is
bepaald op basis van de wegbeheersystematiek van de CROW.
Uitgangspunt is om de levensduur van de verharding zoveel te verlengen. Daar waar sprake is van raakvlak met
andere beleidsvlakken (bijvoorbeeld riolering) vindt afstemming plaats om enerzijds hinder voor de omgeving tot
een minimum te beperken (economische schade) en anderzijds kapitaalvernietiging te voorkomen. Grootschalige
herinrichtingen worden alleen gepland als deze bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid én er
cofinanciering toegekend is (BDU of bijdragen uit reserves).
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Met de beschikbare financiën is het niet mogelijk alle onderhoud uit te voeren dat volgens de
wegbeheersystematiek van de CROW nodig is. Er zijn daarom prioriteiten gesteld, waarbij we gekeken hebben
naar factoren als veiligheid, ontsluitingsfunctie en acceptabele hinder. Voor de periode 2013-2017 ligt onze
prioriteit bij hoofdwegen (asfalt), fiets- en voetpaden.
De inspanningen aan het geprioriteerde onderhoud hebben geleid tot de volgende resultaten:
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9,1
9,4

11,1
5,6

16,8
16,9

81,5

24,5
9,3

46,2

43,9

3,0

2,4

50,8

53,8

83,3
66,3

slecht

66,1

matig
goed

Overzicht kwaliteit van geprioriteerde wegverhardingen 2014 versus 2011.Van 2015 is geen beeld i.v.m. het
ontbreken van inspectiegegevens van 2015 (zie kerncijfers kwaliteit).
Hoewel er in 2014 een lichte verbetering zichtbaar is, en na verwerking van de inspectie van dit jaar ook wederom
een verbetering verwacht wordt, blijft de toename van de hoeveelheid ‘goede ‘ infrastructuur achter op de ambitie
volgens het beheerplan. Dit geldt met name voor de voetpaden.
4.2.3 Civiele kunstwerken
Basisgegevens
In totaal beheert de gemeente 151 kunstwerken, waarvan 92 bruggen, 50 duikers en 9 tunnels/viaducten.
Type kunstwerk
Bruggen
Viaducten
Tunnel
Duiker

2012
88
4
5
47

2014
92
4
5
50

2015
95
4
5
53

Kerncijfers kwaliteit
De kwaliteit van de civiele kunstwerken moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving, zoals de Wegenwet 1930
en het Bouwbesluit 2012. Veiligheid, functionaliteit en constructieve duurzaamheid zijn de uitgangspunten
geweest voor het bepalen van het onderhoud. De geïnspecteerde objecten hebben gemiddeld gezien een
redelijke tot goede staat van onderhoud.
In 2014 zijn de civiele kunstwerken globaal geïnspecteerd op eenvoudig te verhelpen schades.
Het beleidskader
Het beheerplan Civiele kunstwerken 2013-2016 is het beleidskader dat aangeeft hoe de kwaliteit van de objecten
is gemeten. Het plan is vastgesteld op 3 december 2012. De gewenste staat van onderhoud komt overeen met
kwaliteitsniveau B volgens de CROW-richtlijn. De prijs-kwaliteitsverhouding voor het onderhoud aan de civiele
kunstwerken is dan optimaal.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Het benodigde onderhoud is bepaald op grond van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit. We kijken
kritischer naar de noodzaak voor esthetisch onderhoud. Deze insteek heeft invloed op het benodigde
onderhoudsbudget. Uit de inspectiegegevens blijkt dat er weinig achterstallig onderhoud is.
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De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten voor groot onderhoud voor de periode 2013 tot en met 2017
bedragen € 144.800, = per jaar.
Kunstwerken
1. exploitatielasten – klein onderhoud
2. Groot onderhoud
3. vervangingsinvesteringen
totaal kunstwerken

2014
80
145
225

2015
80
145
225

2016
2017
80
80
145
145
225
225
bedragen x €1.000

4.2.4 Riolering
Basisgegevens
Gegevens riolering
DWA riolering
HWA riolering
Gemengde riolering
Persleiding
Gemalen
Pompinstallaties drukriolering

[km]
[km]
[km]
[km]
[st]
[st]

2015
66
89
162
9
21
70

Kerncijfers kwaliteit
Jaarlijks wordt zo’n 20 kilometer riolering gereinigd en geïnspecteerd. Er is op dit moment nog een kleine
achterstand in de inspecties van de vrijvervalriolering. Aan het eind van de planperiode (2017) is deze
achterstand weggewerkt. Riolen jonger dan 30 jaar worden niet geïnspecteerd. Van deze categorie riolen mag
verwacht worden dat deze nog goed functioneren en geen gebreken vertonen.
Het algemene beeld is dat de gemengde riolen, waarvan vele ouder dan 45 jaar, nog een redelijke staat hebben
en de levensduur met plaatselijke renovaties verlengd kan worden. Riolen van gescheiden stelsels die in de
periode 1970-1979 zijn aangelegd met betonnen buizen, zijn daarentegen van slechtere kwaliteit dan in het
gemeentelijk rioleringsplan is verondersteld.
Ondanks het inlopen van de inspectie-achterstand is het nog niet mogelijk om voor alle vrijverval riolering een
overzicht te genereren van algemene kwaliteit of restlevensduur. Een kwaliteitsbeeld van de gemalen en
pompinstallaties is niet vastgelegd.
Het beleidskader
Vanaf 1 januari 2013 is het geactualiseerde gemeentelijk rioleringsplan (GRP) van kracht voor de periode 20132017. Dit plan kent drie speerpunten:
1. Verbeteren van het milieutechnisch functioneren van het gemengde stelsel.
2. Uitwerken en uitvoering geven aan vastgesteld beleid voor de omgang met hemelwater en grondwater;
3. Een inhaalslag maken met inspecteren.
De doelstellingen die in het Bestuursakkoord Water zijn opgenomen, worden in het gemeentelijk rioleringsplan
verwerkt. In 2014 hebben de bestuurders van gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon plus
HHNK een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin een besparingsdoelstelling voor de vier gemeenten
is opgenomen van € 2,45 miljoen in 2020.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties

Vervangingen en renovaties die uit inspecties noodzakelijk blijken, plannen we jaarlijks in en bereiden
we jaarlijks voor. Er wordt kritischer gekeken naar de beste oplossing om de gebreken te verhelpen. In
de praktijk komt dit neer op meer renoveren en minder vervangen.

In het samenwerkingsverband “Noordkop” besteden we diverse onderhoudstaken aan en dragen we
zorg voor de uitvoering. In periodieke overleggen delen we kennis en ervaring.

In bovengenoemd samenwerkingsverband wordt vanaf 2015 gewerkt aan vijf speerpunt projecten om
doelmatiger ons areaal te kunnen beheren: slimmer reinigen en inspecteren, (gezamenlijk)
gegevensbeheer, levensduurverlenging, herziening eenheidsprijzen en monitoring riolering.
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De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De financiële consequenties van het GRP 2013-2017 zijn verwerkt in de begroting.
Onderdeel
1. Exploitatielasten - onderhoud
2. Vervangingsinvesteringen
Milieumaatregelen ten laste van voorziening
3. Uitbeidingsinvesteringen
Totaal riolering

2014

2015

2016

1.938 1.944 1.976
824 1.009

824

367

367

550

0

0

0

3.129 3.320 3.350
bedragen x €1.000

De laatste jaren is er sprake van onderbesteding in de exploitatielasten en de vervangingsinvesteringen. Deze
onderbesteding wordt deels verklaard door het annuleren van de bouw van een bergbezinkbassin en anderzijds
onderbezetting binnen de beheerafdeling en daardoor een beperktere operationele inzet.
4.2.5 Watergangen
Basisgegevens
Op dit moment beheert de gemeente Den Helder ruim 350 steigers (kanosteigers, vissteigers en aanlegsteigers),
9 kilometer oeverbescherming en ca. 136.000 m2 watergangen. Binnen onze gemeente heeft ook
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) watergangen in beheer. We zijn met HHNK in
onderhandeling over de overdracht van ruim 24 kilometer oeverbescherming naar de gemeente en de overdracht
van het baggeren naar HHNK.
Kerncijfers kwaliteit
De kwaliteit van de gemeentelijke oeverbeschermingen is matig. De gemiddelde kwaliteit van de
oeverbeschermingen die de gemeente van HHNK krijgt overgedragen, is ook matig. Daarvoor wordt een
vergoeding meegegeven bij de beheeroverdracht. De kwaliteit van de aanlegsteigertjes voor de recreatievaart in
het Helders Kanaal (ca. 250 stuks) is gemiddeld gezien matig. Vanaf 2013 is begonnen met het fasegewijs
renoveren van aanlegsteigers. In 2015 wordt de volgende fase uitgevoerd. De vissteigers en kanosteigers zijn
door recente aanleg en uitgevoerd onderhoud van goede kwaliteit.
Het beleidskader
In 2008 is het overnametraject voor watergangen en oeverbescherming gestart. Met het oog op deze overname is
er geen actueel beheerplan of een andere beleidsnotitie die beschrijft hoe de gemeente omgaat met het beheer
en onderhoud van haar watergangen. Nadat de overname van de beschoeiingen van HHNK is afgerond zal een
beheerplan Watergangen worden opgesteld. Dat beheerplan zal bestuurlijk worden vastgesteld. De watergangen
worden conform de richtlijnen van HHNK tweemaal per jaar door de gemeente geschouwd. Indien nodig worden
rietkragen verwijderd.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Voor goed en rationeel beheer is het nodig een beheerplan te maken waarin staat hoeveel budget en personele
formatie nodig is om de beheertaak uit te voeren. Dat beheerplan wordt na afronding van de overdracht tussen
waterschap en gemeente gemaakt.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het huidige budget is alleen ingericht voor de jaarlijkse schouwronden en de stortkosten van bagger uit de
hoofdwaterlopen.
4.2.6 Openbaar groen
Basisgegevens
De gemeente Den Helder heeft 373 hectare openbaar groen. Dit is circa 91 hectare heesterbeplanting, 28
hectare bos en 254 hectare gras. De (openbare) sportterreinen zijn hierin niet meegenomen. Daarnaast staan er
ongeveer 22.460 geregistreerde straat-, laan- en parkbomen.
Kerncijfers kwaliteit
In 2012 is definitief gestart met de inspectie van de heesterbeplanting volgens de landelijke normering van de
CROW in alle wijken van Den Helder. De beplanting is beoordeeld op de technische kwaliteit van beschadiging,
kale plekken, snoeibeeld en vitaliteit. In 2015 zijn de wijken Binnen de Linie en Nieuw Den Helder geïnspecteerd.
In de wijk Binnen de Linie is een duidelijke verbetering van de conditie van de heesters geconstateerd. In deze
wijk is de afgelopen periode geïnvesteerd in renovatie van een aantal vakken wat zich door het kleinere areaal
direct terugvertaald in een verbetering van het totaalbeeld.
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In Nieuw Den Helder is het tegenovergestelde het geval. Het areaal bosplantsoen is aanzienlijk en van oudere
leeftijd. Dit is met enkele renovaties niet in zijn geheel op niveau te houden.
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De veiligheidsinspectie (VTA) van de bomen is in de zomer van 2013 uitgevoerd bij 1807 wilgen en populieren
van 15 jaar en ouder langs de hoofdwegen. Van deze bomen was 7% matig of slecht (niveau C en D). In 2014
zijn de bomen met een verhoogd risico uit de vorige inspectie en een volgende groep bomen geïnspecteerd. In
totaal zijn 4612 iepen, wilgen en populieren geïnspecteerd. Van de bomen die in 2014 zijn geïnspecteerd is 6%
van matig of slecht niveau.
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Het beleidskader
Het gemeentelijk beleidskader voor het onderhoud aan het openbaar groen bestaat uit twee beheerplannen en
een leidraad:

Beheerplan Stedelijk groen (2014-2018) - vastgesteld op 18 november 2013;

Beheerplan Bomen (2013-2016) - vastgesteld op 17 december 2012;

Leidraad bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen (2011-2015).
Voor het groenbeheer gebruiken we de landelijke beeldkwaliteitsnormen van de CROW. Uitgangspunt is het
duurzaam in stand houden van de gemeentelijke groenvoorziening.
Bij het stedelijk beheer en onderhoud hebben we te maken met natuurwetgeving, zoals de Flora- en Faunawet,
en de wettelijke zorgplicht aan bomen.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
In het beheerplan Stedelijk groen (2014-2018) staat hoe we op een planmatige werkwijze het groen duurzaam
kunnen onderhouden.
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Vanwege het ontbreken van structureel budget voor rehabilitatie (vervangingsonderhoud) kunnen plantvakken
aan het einde van hun levensduur niet vervangen worden. Hierdoor bouwen we achterstallig onderhoud op.
In 2011 is de leidraad bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen vastgesteld. In deze leidraad geven
we invulling aan de verantwoordelijkheid voor de in het wild levende flora en fauna. Met de leidraad, inclusief
gedragscode, voldoen we aan de eisen van de Flora- en Faunawet. Hierdoor hoeven we bij werkzaamheden in
een gebied waar beschermde planten en/of dieren aanwezig zijn in de meeste gevallen niet telkens een
ontheffing aan te vragen.
Tot 2014 ontbraken de middelen voor het vervangen van bomen aan het einde van hun levensduur. Om de
veiligheid te waarborgen, is daarom budget gebruikt vanuit het regulier onderhoud om risicobomen te vervangen.
We hebben achterstallig onderhoud opgebouwd en het huidige areaal niet op de vastgestelde kwaliteit kunnen
onderhouden. In 2014 en 2015 is met het incidentele extra budget voor rehabilitatie een inhaalslag gemaakt. Hier
is in 2016 geen sprake meer van.
In het kader van de wettelijke zorgplicht moeten bomen regelmatig geïnspecteerd worden. De inspectiecyclus is
per boom verschillend en hangt af van soort, leeftijd en standplaats en eerder geconstateerde knelpunten. In
2013 is gestart met het inspecteren van de veiligheid van een deel van de bomen langs de hoofdinfrastructuur
volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Als de eerste inspectieresultaten daar aanleiding toe geven,
kan het zijn dat we de inspectiecyclus moeten intensiveren, wat dan meer gaat kosten.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van de werkpakketten voor het onderhoud aan gemeentelijke
groenvoorziening. Op basis van deze berekening is voor het regulier onderhoud van openbaar groen (exclusief
begraafplaats) op het kwaliteitsniveau basis € 1,54 miljoen en 56.240 uur nodig. Daarnaast is voor rehabilitatie
per jaar € 525.000 nodig. We streven met de middelen die we hebben (menskracht, materiaal en geld) naar het
behalen van de afgesproken kwaliteit. Als het beschikbare budget te klein is om de gestelde doelen te halen en
een efficiëntere of effectievere bedrijfsvoering blijkt niet mogelijk, is herijking van de gestelde doelen benodigd.
4.2.7 Spelen
Basisgegevens
De gemeente Den Helder heeft 589 speeltoestellen in de openbare ruimte staan, verspreid over 176 sport- en
speelplekken.
Het beleidskader
In het beheerplan Spelen (2013-2016) staat op welke wijze het beheer en onderhoud aan de speeltoestellen en
de speelplekken wordt uitgevoerd, zodat kinderen met goede en veilige speelvoorzieningen kunnen spelen. Het
plan is op 22 april 2013 vastgesteld. Jaarlijks inspecteren we alle speeltoestellen in de openbare ruimte conform
het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Als inspectieresultaten daarvoor aanleiding geven, voeren we de nodige herstelwerkzaamheden uit. Is de slijtage
en/of schade niet meer te herstellen dan verwijderen we het speeltoestel, zodat het geen gevaar voor kinderen
oplevert. Per speeltoestel houden we een logboek bij, waarin de technische gegevens en uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden staan.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Ongeveer 70% van het benodigde budget is in de begroting opgenomen voor het in stand houden van de
speelvoorzieningen, inclusief de hierbij behorende val dempende ondergronden. Voor het vervangen van
afgekeurde speeltoestellen is geen budget beschikbaar.
Voor eventuele benodigde en/of gewenste vervanging van speeltoestellen op buurtspeelplekken worden door
belanghebbende partijen, bijvoorbeeld een bewonersvereniging, bij het Convenant Wijkaanpak Plus of landelijke
instanties subsidie aangevraagd.
Spelen
1. exploitatielasten - onderhoud
2. vervangingsinvesteringen
3. Inspectie
totaal spelen

2014 2015 2016
70

71

72

159 159
15
15
15
234
86
87
bedragen x €1.000
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4.2.8 Openbare verlichting
Basisgegevens
Het areaal van de openbare verlichting gemeente Den Helder bestaat uit ca.

12.500 lichtmasten.

12.950 armaturen

13.100 lampen

300 km elektriciteitsnet

50 voedingskasten en 119 koppelkasten
Kerncijfers kwaliteit
Van de 12.500 masten bestaat het overgrote deel (ca. 90%) uit stalen masten. Hiervan heeft 13% de technische
levensduur van 40 jaar overschreden. De achterstand vertegenwoordigt een waarde van € 637.000. Bij deze
masten zijn de risico’s het grootst. De totale vervangingswaarde bedraagt ca. € 5,8 miljoen.
Van de 12.950 armaturen is ruim 23% van de armaturen ouder dan de technische levensduur van 20 jaar en
dringend aan vervanging toe. De achterstand vertegenwoordigt een waarde van € 995.000. De achterstand leidt
slechts tot een zeer gering risico op afbreken. De achterstand vertaalt zich vooral in een afname van
verlichtingsniveau door een grotere uitval.
De kwaliteit van het eigen netwerk is niet bekend.
Het beleidskader
In het beleidsplan openbare verlichting (2015-2019) staan de kaders voor het in stand houden en beheer van een
verantwoorde openbare verlichtingsinstallatie.
De belangrijkste doelstellingen uit het beleidsplan zijn:

duurzame verlichting;

inhalen achterstallig onderhoud;

uitfaseren combi-net;

standaardisatie van masten en armaturen;

terugdringen areaalgrootte waar mogelijk;
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Vervanging van masten en armaturen is een basisvoorwaarde voor een veilige verlichting. De
onderhoudskwaliteit “basis” voorziet hierin. Voor het inhalen van het achterstallig onderhoud, dat in het verleden
is opgebouwd, zijn extra investeringen nodig. Zonder deze investeringen vermindert onze bijdrage aan de
veiligheid op straat en kan schade ontstaan door defecte masten en armaturen. Bij een eenzijdig verkeersongeval
kan het slachtoffer de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor schade die door de gebrekkige of gevaarlijke
toestand van de openbare weg is ontstaan. Openbare verlichting maakt daar onderdeel van uit.
Om ervoor te zorgen dat de verlichting blijft functioneren, moet er regelmatig onderhoud worden uitgevoerd en
materialen worden vervangen. Bij het vervangen van materialen worden de volgende vervangingsgrondslagen
aangehouden: 80 jaar voor het netwerk, 40 jaar voor masten en 20 jaar voor armaturen.
Jaarlijks wordt het budget in eerste instantie gebruikt voor het verhelpen van storingen, schades (o.a. door
vandalisme), in tweede instantie voor gepland onderhoud zoals preventieve lampvervanging (groepsremplace).
Het resterende budget wordt gebruikt voor het vervangen van materiaal dat het einde van haar levensduur heeft
bereikt.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het huidige budget is niet voldoende om alle bovengenoemde vervangingen uit te voeren. De achterstand kan
oplopen, storingen en klachten kunnen toenemen. Kosten voor het verhelpen van storingen (onvoorziene extra
kosten) nemen dus toe, ten koste van het onderhoud. Het beschikbare budget bedraagt circa € 940.000,-
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§4.3 Financiering
4.3.1 Algemeen
In deze paragraaf doen we verslag van de wijze waarop de treasurytaken worden uitgevoerd. Daarbij gaan we
in op recente ontwikkelingen, risicobeheer en financiering.
Treasury: Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en
het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities
en de hieraan verbonden risico’s.
Op 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in werking getreden. Het doel van
deze wet is het beheersen van financieringsrisico’s. Dat uit zich in een aantal randvoorwaarden voor het
treasurybeleid:
Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de
uitoefening van de publieke taak. De raad heeft de uitgangspunten hiervoor vastgelegd in de nota De
gemeente als bank;
De uitzettingen moeten een prudent karakter hebben; het voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Grondslag voor de financieringsparagraaf is het treasurystatuut. De regels voor de uitvoering van de
treasuryfunctie en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd.
Het treasurystatuut heeft als doelstellingen:
Het verzekeren van een duurzame toegang tot Europese financiële markten tegen acceptabele condities; het
beschermen van het gemeentelijk vermogen- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s;
het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
het realiseren van een flexibel en controleerbaar cashmanagement in de gemeentelijke organisatie; het
optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet
FIDO), de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden, de Regeling uitzettingen en derivaten
decentrale overheden (Ruddo) en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
4.3.2. Economisch vooruitzicht
De economische groei in de eurozone is duidelijk aan het herstellen dankzij de zwakkere/goedkopere euro, maar
ook door de lagere olieprijs en de lagere rente. Gecombineerd met de uitbundige liquiditeit van de ECB is het ook
bemoedigend dat de kredietverlening in de eurozone eindelijk weer groeit. Voor 2015 en 2016 wordt verwacht dat
het economische herstel in de eurozone verder aantrekt, 2015 1,5% en 2016 1,8%. Ten opzichte van eerdere
ramingen zal het herstel nog meer gedreven zijn door de binnenlandse vraag, en dan met name de private
consumptie. De langzaam toenemende werkgelegenheid en de lagere olieprijzen zorgen voor een hogere
koopkracht van huishoudens. Ook geografisch is het herstel verbreed: de voormalige crisislanden (met name
Spanje en Ierland) dragen hun steentje weer bij aan de groei in de eurozone. De inflatie loopt wat op, maar blijft
met 1,2% op een laag niveau. De Nederlandse economie groeit in beide jaren met ongeveer 2,0% %. De inflatie
neemt toe van 0,8% in 2015 naar 1,6% in 2016.
4.3.3 Rentevisie
Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte en werkelijke verloop van de
rentestand. Deze is afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de Europese Unie en in de rest van
de wereld.
De gevolgen van de Griekse crisis blijven vooralsnog beperkt. De lange rente kan tijdelijk nog iets dalen door de
verruimende maatregelen van de ECB. Maar de sterkere economie heeft opwaarts effect op de rente. De
verwachting is dat de rente volgend jaar gaat oplopen. De ramingen voor de euriborrentes zijn ongewijzigd.
4.3.4 Ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën
Schatkistbankieren
Per 13 december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden inzake schatkistbankieren gewijzigd en is
de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden Schatkistbankieren voor decentrale overheden van
kracht geworden. Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen
aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit betekent dat vanaf 15 december 2013
overtollige gelden niet langer bij bijvoorbeeld banken mogen worden weggezet. Wel mogen decentrale
overheden overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om
zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstand
faciliteiten aan. Deelname van decentrale overheden aan het schatkistbankieren draagt bij aan een lagere
EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het Rijk minder wordt.
Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van
het begrotingstotaal. Dit houdt voor Den Helder in dat gemiddeld een bedrag van ca. € 1,4 miljoen in de
gemeentekas mag blijven voordat tot schatkistbankieren moet worden overgegaan.
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Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
De Wet Hof is met ingang van11 december 2013 van kracht. Deze wet is de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van decentrale overheden om binnen het EMU-aandeel van 3% te blijven. Gemeenten moeten een gelijkwaardig
aandeel leveren in het terugdringen van het EMU-tekort. Brussel en de landelijke overheid maken gebruik van
een ander boekhoudsysteem (kasstelsel) dan de decentrale overheidssector (baten-lastenstelsel). Hoewel in
beide boekhoudsystemen de uitgaven en ontvangsten in evenwicht zijn overschrijdt de decentrale
overheidssector de norm bij toepassing van het boekhoudsysteem van het Rijk. Dit kunnen decentrale overheden
oplossen door het terugdringen van investeringen c.q. het verhogen van de belastingen. Bij overschrijding van de
norm kan het Rijk een sanctie opleggen. Deze moet wel eerst worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Voor
Den Helder kan het betekenen dat we op termijn geremd worden in onze ambities. Om hierop te anticiperen,
kunnen we dan naar methoden kijken waarbij de investering niet in één keer betaald wordt, maar gespreid over
de gebruiksduur van het te gebruiken goed. Denk aan PPS (publiek-private samenwerking)-constructies en
leasen.
4.3.5 Treasury
Lenen kost geld. Het is dus van belang om een goed inzicht te hebben in het verloop van de uitgaven en
inkomsten. Welke inkomsten en uitgaven worden op welk moment verwacht. Hiermee kunnen we sturen op de
voor de komende jaren benodigde liquiditeiten. De in de begroting 2016 opgenomen meerjarige
investeringsplanning maakt een belangrijk onderdeel uit van de liquiditeitsprognose. Onder andere op grond
hiervan bekijken we of er voldoende eigen financieringsmiddelen zijn of dat we externe financiering moeten
aantrekken. De afgelopen jaren is er sprake geweest van liquiditeitsoverschotten en is het niet nodig geweest
om vaste financieringsmiddelen aan te trekken. We konden volstaan met gebruikmaking van de bestaande
rekening- courantovereenkomst met de BNG.
4.3.6 Financiële risico’s
Kasgeldlimiet (kortlopende schuld)
De begrenzing van de renterisico’s op de kortlopende middelen vindt plaats door het bepalen van een
kasgeldlimiet. Deze limiet is vastgesteld als een maximum percentage van het begrotingstotaal, dat met
kortlopende middelen mag worden gefinancierd. De minister van Financiën heeft het percentage vastgesteld
op 8,5. Ons streven is er op gericht om binnen de kasgeldlimiet een deel van de financieringsbehoefte te
dekken door kortlopende leningen.
Dit heeft als voordeel dat de rente op kortlopende leningen nagenoeg altijd lager is dan op langlopende
leningen. En het biedt een grotere flexibiliteit.
In onderstaande tabel zetten we voor 2016 de kasgeldlimiet af tegen de verwachte ontwikkeling van de netto
vlottende schuld.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000
1 Begrotingstotaal
2 Vastgesteld percentage
3 Kasgeldlimiet (1x2)
4 Financieringsmiddelen (gemiddeld per kwartaal)
5 Ruimte kasgeldlimiet (3-4)

1e kw.
2e kw.
3e kw.
4e kw.
178.655
178.655
178.655
178.655
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
15.186
15.186
15.186
15.186
-37.002
-40.585
-40.800
-31.709
52.187
55.771
55.985
46.894

Renterisiconorm (langlopende schuld)
De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel
opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is het maximum
percentage van het begrotingstotaal, waarvan de rente door herfinanciering of renteherziening mag worden
gewijzigd. De minister van Financiën heeft het percentage vastgesteld op 20. Dit komt overeen met een
gemiddelde rentevast-periode van vijf jaar. Stijgt de marktrente in een jaar sterk, dan werkt dat door in
maximaal 20% van het begrotingstotaal.
In onderstaande tabel zetten we de norm af tegen de feitelijke situatie. Duidelijk blijkt dat de
gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet.
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Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld x € 1.000
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000
1 Begrotingstotaal
2 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
3 Renterisiconorm (1x2)
4 Renteherziening
5 Aflossingen
6 Renterisico (4+5)
7 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3-6)

2016
178.655
20%
35.731
0
6.332
6.332
29.399

2017
178.655
20%
35.731
0
6.464
6.464
29.267

2018
178.655
20%
35.731
0
6.148
6.148
29.583

2019
178.655
20%
35.731
318
4.427
4.745
30.986

Krediet-/debiteurenrisico
Bij de krediet-/debiteurenrisico’s bestaat de kans op een waardedaling van een uitstaande vordering als
gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door een debiteur. Debiteurenbeheer is
gerelateerd aan reguliere bedrijfsactiviteiten van de gemeente. Door een goed invorderingsbeleid is het
kredietrisico als laag te kwalificeren.
Daarnaast staan we garant voor het betalen van de rente en aflossingen van geldleningen van verschillende
partijen. Hierbij maken we onderscheid in directe garantstelling of als achtervangpositie bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Bij de achtervangpositie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
staat de gemeente voor 50% garant. Stichting Woontij, Vestia Groep, Stichting Woonzorg Nederland en de
Woningstichting Den Helder zijn aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW ).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gewaarborgde geldlening per 31 december 2014.
Instelling (bedragen x € 1.000)
Woningstichting Den Helder

Oorspronkelijk bedrag Gewaarborgd %

Schuld 1-1

Schuld 31-12

7.170

100,00%

5.226

5.087

593.333

3,84%

24.703

22.784

ROC Kop van Noord-Holland

5.445

100,00%

3.267

3.086

Gemini ziekenhuis

6.000

100,00%

0

6.000

113

100,00%

31

26

Willemsoord BV

11.500

100,00%

7.400

8.400

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

53.364

8,94%

730

4.771

68

13,44%

9

9

23.700

100,00%

10.500

14.675

500

100,00%

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland

Stichting Dierentehuis Den Helder

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
N.V. Port of Den Helder
Stichting Blijf van mijn Lijf
Subtotaal garanties zonder achtervang
Stichting Woontij

701.193

0

500

51.866

65.338

57.774

50,00%

32.423

32.072

117.500

50,00%

107.500

107.500

Stichting Woonzorg Nederland

6.349

50,00%

3.759

3.049

Vestia Groep

4.674

50,00%

4.026

3.940

Woningstichting Den Helder

Subtotaal garanties met achtervang WSW

186.297

147.708

146.561

Totaal

887.490

199.574

211.899

*Voor zowel Willemsoord BV als voor Port of Den Helder NV geldt dat zij beide nog een rekening-courant
verhouding hebben,
welke nog niet is meegenomen in bovenstaand overzicht. Ze maken wel onderdeel uit van de maximale
garantstelling zoals opgenomen op de volgende bladzijde.
In bovenstaande tabel worden de bedragen genoemd per 31 december 2014 waarvoor de gemeente
garant staat.
Er zijn instellingen waarbij een maximum is afgesproken voor wat betreft de garantstellingen, deze zijn als volgt:



Woningstichting Den Helder waarbij een maximale garantstelling van € 250 miljoen geldt;
Stichting Woontij waarbij een maximale garantstelling van € 20 miljoen en een looptijd tot en met 31
maart 2015 geldt. Deze voorwaarde is per maart 2010 ingegaan;

Willemsoord BV waarbij een maximale garantstelling van € 21 miljoen geldt;

Port of Den Helder BV waarbij een maximale garantstelling van € 23,7 miljoen geldt.
Dit houdt in dat bovenstaande instellingen tot het door de gemeente vastgestelde maximum geldleningen
kunnen aantrekken zonder tussenkomst van de gemeente. Uit de cijfers afkomstig van deze tabel blijkt dat
bovengenoemde instellingen nog ruimte hebben ten aanzien van het gestelde maximum.
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Opgenomen langlopende geldleningen
In 2016 wordt er geen lening afgelost.
Leningen O/G (opgenomen gelden)

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

64,2

61,1

57,8

54,8

52,7

0,9

0 ,5

0

0

0

68,1

65,3

62,6

59,5

57,1

133,2

126,9

120,4

114,3

109,8

Leningen O/G algemene financiering
Leningen O/G t.b.v. scholen
Leningen O/G t.b.v. de Woningstichting
Totaal

1-1-2020

(x 1.000.000)
Verstrekte langlopende geldleningen
Per 1 januari 2016 hebben we € 73 miljoen aan verstrekte langlopende geldleningen uitstaan. Voor ongeveer
€ 69 miljoen betreft het geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Den Helder en ongeveer € 1,5 miljoen
aan Schouwburg De Kampanje. In 2016 vinden er geen aflossingen van geldleningen plaats.
Leningen U/G (uitstaande gelden)

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

3,8

3,4

3,0

2,6

2,2

Leningen U/G aan de Woningstichting

69,2

66,4

63,5

60,6

58,1

Totaal

73,0

69,8

66,5

63,2

Leningen U/G overige instellingen

60,3

(x 1.000.000)
Kapitaallasten
Onder kapitaallasten maken we melding van de rentelasten die in 2016 aan de reserves worden toegerekend.
Dit is conform de gemaakte afspraken uit de nota Reserves en Voorzieningen 2011. In 2016 voegen we in
totaal begroot € 1,2 miljoen aan de reserves toe.
Begrotingsgegevens EMU
Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire Unie) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de
overheid. Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de
inkomsten. Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor dat saldo van de totale Nederlandse
overheid en draagt daarmee dus bij aan het EMU-tekort of overschot van de gehele overheid.
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag bedragen.
Op basis van de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) behoort ingrijpen door de centrale overheid tot
de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt
door een ongewenste ontwikkeling van het saldo van de lokale overheid.
Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is
in de ontwikkeling daarvan. Zie hiervoor onderstaand tabel.
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Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves (zie BBV, artikel 17c)

2015
x € 1000,-

2016
x € 1000,-

2017
x € 1000,-

Volgens primitieve
begroting 2015

Volgens begroting 2016

Volgens meerjarenbegroting 2017

5.674

-739

-2.412

+/+ Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.348

5.288

5.299

+/+ Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
exploitatie
-/- Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
worden geactiveerd

1.655

1.755

1.780

2.446

2.069

1.990

877

413

1.380

761

1.976

1.504

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij investeringen in (im)materiële vaste
+/+ activa
-/-

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken
e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie
Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

+/+
-/-/-

561
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties met derden betreffen
Verkoop van effecten:
Wat is bij de verkoop de verwachte boekwinst op de
exploitatie?

Berekend EMU-saldo

895
7.185
2.712

Het EMU-saldo heeft alleen betrekking op de overheidssector. Bedrijfsmatige activiteiten zoals haven, parkeren
en markten worden buiten beschouwing gelaten.
In de septembercirculaire van het gemeentefonds wordt elk jaar een referentiewaarde voor het EMU-saldo
afgegeven. Op basis van de individuele referentiewaarde afgegeven over 2015 komen we uit op ongeveer 4,4%
van het begrotingstotaal na bestemming. Voor het begrotingsjaar 2016 komt dat neer op € 180,395 mln. x 4,4% =
€ 8 mln. als referentiewaarde. Op dit moment is er een EMU-saldo voor 2016 berekend van € 2,3 mln. voordelig.
Dit ligt ruim binnen de berekende referentiewaarde.
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§4.4 Bedrijfsvoering
1. Inleiding
De kern is dat de bedrijfsvoering ondersteunend is aan de excellente dienstverlening die we willen realiseren.
We willen een organisatie zijn die:
- excellent is in haar dienstverlening zowel extern als intern
- meer en meer extern georiënteerd is en samenwerkt met andere (overheids)organisaties
- effectief en efficiënt werkt
Deze doelen passen binnen de ambities zoals vastgelegd in de Strategische Visie en de Organisatievisie.
2. Speerpunten bedrijfsvoering
In de figuur staan de activiteiten die we uitvoeren om een bijdrage te leveren aan onze doelstellingen.

Excellente
dienstverlening

• processen zo efficient mogelijk inrichten (geen overbodige
stappen) tbv invoeren zaakgericht werken
• aandacht voor klantgerichte houding (hostmanship)
• nieuwe opzet Tussenrapportage 2016
• uitvoeren project Deregulering
• nemen maatregelen voor privacy i.h.k.v. informatiebeveiliging

Externe
oriëntatie

• verder ontwikkelen naar regiegemeente (uitbesteden,
samenwerken)
• versterken governance verbonden partijen
• in toenemende mate verrichten taken voor andere gemeenten (bijv.
inkoop en administratie Sociaal Domein voor Texel)
• faciliteren burgerparticipatie
• weten wat er leeft in de samenleving
• stimuleren opgavegestuurd werken

Effectieve
organisatie

• informatieveiligheid op orde (BIG)
• maatregelen bezuinigingen uitvoeren
• invoeren veranderingen t.g.v. vernieuwing BBV (commissie Depla)
• doorontwikkeling Verbijzonderde Interne Controle ook i.r.t.
accountantscontrole
• sturen op beperken van externe inhuur o.b.v. aangescherpte eisen
• strategische personeelsplannning richting 2018
• bedrijfsvoering sociaal domein (2e en 3e fase)
• invoering wet Vennoootschapsbelasting/inzicht financiële gevolgen

3. Ontwikkelingen bedrijfsvoering
We lichten hieronder enkele belangrijke ontwikkelingen toe.
Professionalisering
We willen een professionaliseringsslag maken die de sturing en beheersing verbeterd, ook voor de raad. In
overleg met u hebben wij al enkele concrete verbeteringen ingevoerd. Dat zijn de begrotings-App en de met de
auditcommissie ontwikkelde (lokale) stresstest. Deze laatste is in deze begroting is opgenomen in de paragraaf
Weerstandsvermogen.
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De aangekondigde vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn een belangrijk
uitgangspunt voor verdere professionalisering. De vernieuwingen richten zich onder meer op de wens om de
kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken, de wens tot betere financiële vergelijkbaarheid, de
noodzaak tot tijdige bijsturing in deze tijden (bijv. bezuinigingen, nieuwe taken sociaal domein) en aandacht voor
de doelmatigheid van de rechtmatigheid. Dit vraagt een houding van medewerkers waarbij financiën en Planning
en Control nog veel meer dan tot nu toe, gezien worden als integraal onderdeel van het werk. Om de
medewerkers en leidinggevenden daarbij te ondersteunen, verbreden enkele financieel georiënteerde
medewerkers zich tot meer bedrijfsvoeringsgerichte adviseurs (zogenaamde businesscontrollers). In die rol wordt
breder en meer integraal naar de opgaven gekeken om onze doelen te realiseren.
Efficiënt en effectief
4
Bij de invoering van het zaakgericht werken herontwerpen we diverse processen. We zetten instrumenten en
technieken (bijv. Lean-methodiek) in om overbodige stappen uit deze processen te halen. Ook het project
Deregulering, dat de afschaffing van overbodige regelgeving beoogt, draagt bij aan een meer efficiënte en
effectieve organisatie. Door mee te doen aan benchmarks zoals Venster voor Bedrijfsvoering krijgen we een
beeld van de mate waarin we efficiënter werken.
Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
Per 1 januari 2016 worden gemeenten, voor die activiteiten waarbij zij optreden als ondernemer,
vennootschapsbelastingplichtig. Deze vpb-plicht heeft grote financiële, organisatorische en administratieve
gevolgen. Dit maakt het inrichten van de financiële administratie, de juridische structuur en het uiteindelijke
beheer van de vpb-geldstroom cruciaal voor het beheersen van de (fiscale) risico’s. De invoering van deze wet
hebben wij adequaat opgepakt zodat wij op 1 januari 2016 hiervoor klaar zijn.
Resolutie ‘Informatieveiligheid
Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en
organisaties van groot belang. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel
voor onze dienstverlening. Informatiebeveiliging is het proces dat deze betrouwbare informatievoorziening borgt
en gaat niet over ICT alleen, maar over informatie in alle verschijningvormen binnen de organisatie.
De Nederlandse gemeenten hebben met de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele
gemeente’ afgesproken dat de gemeente volledige opvolging geeft aan diverse afspraken. Centraal staat de
invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). We hebben inmiddels aan een
groot deel van de afspraken in de resolutie voldaan en/of geborgd in de organisatie. We hebben gekozen voor
een gemeentebrede aanpak om ervoor te zorgen dat aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan en om
een solide basis te ontwikkelen waardoor de veiligheid van de informatie een essentieel en integraal onderdeel
binnen de gemeentelijke bedrijfsprocessen is. We zijn nog bezig met het invoeren van een aantal lager
geprioriteerde maatregelen uit de BIG. Ook bekijken we of naast de BIG-maatregelen nog specifieke maatregelen
nodig zijn in het sociaal domein. Verder voeren we de reguliere audits en zelfevaluaties uit (o.a. DigID, BAG,
BRP, SUWI).
Wet bescherming persoonsgegevens, meldplicht datalekken en de Europese privacy verordening
De Eerste Kamer heeft eind mei 2015 het wetsvoorstel voor uitbreiding van de Wet bescherming
persoonsgegevens aangenomen met een meldplicht voor datalekken en uitgebreidere bestuurlijke
boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens (Cpb). Dit houdt in dat een verantwoordelijke
aan het Cbp (of indien aangesteld: de Functionaris Gegevensbescherming) moet melden als er een datalek
plaatsvindt waarbij er kans is op ernstige nadelige gevolgen voor bescherming van persoonsgegevens. Ook moet
de betrokkene worden geïnformeerd als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens
persoonlijke levenssfeer. Als aan deze meldplichten niet wordt voldaan, kan het Cbp boetes opleggen tot €
810.000. Het Cbp moet de overtreder dan wel eerst de gelegenheid geven alsnog aan de wet te voldoen.
Ook komt de nieuwe Europese Privacy Verordening steeds dichter bij definitieve vaststelling. Deze Verordening,
die óók een meldplicht voor datalekken bevat, vervangt uiteindelijk de Wbp (2018). De Europese Verordening
Gegevensbescherming zal een behoorlijke impact hebben op onze (gemeentelijke) organisatie bij het beheren en
verwerken van persoonsgegevens. We bereiden ons voor op deze veranderende wetgeving.
4. Ontwikkelingen personeel
We lichten hieronder enkele belangrijke ontwikkelingen toe.
Externe inhuur
Op het gebied van externe inhuur houden we de ingezette koers vast. We huren alleen extern in als dat
noodzakelijk is, niet langer dan nodig en alleen voor speciale projecten, piekbelasting, specialismes die we niet in
huis hebben en vervanging in verband met vacatures. Externe inhuur vindt niet alleen plaats via bureaus, maar
4

Een nieuwe manier van werken waarbij een zaak een hoeveelheid werk is met een gedefinieerde aanleiding en een
gedefinieerd resultaat, waarvan de kwaliteit en doorlooptijd moet worden bewaakt.
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5

ook via collegiale doorleen en detachering uit gemeenten in de regio. Door de snel veranderende samenleving
en flexibiliteit die van de overheid wordt verwacht, is de ontwikkeling dat er meer gewerkt gaat worden met een
kernbezetting met daarom heen een flexibele schil die ruimte geeft om sneller op die veranderingen in te kunnen
spelen.
Ontwikkeling formatie en personeelsbestand
Twee ontwikkelingen zijn van invloed. Als eerste laten de formatie en bezetting van het personeelbestand in 2016
een lichte groei zien door de uitbreiding van taken in het sociaal domein. Als tweede zijn bij de kadernota keuzes
gemaakt bij welke taken de prioriteit komt te liggen in relatie tot de ambities in deze raadsperiode, de ‘Expeditie
2018’. We sluiten niet uit dat dit consequenties heeft voor de formatie. In het kader van de strategische
personeelsplanning wordt begin 2016 een nieuw formatieplan 2018 gemaakt waar we de keuzes in verwerken.
Dit combineren we weer met een kwalitatieve analyse op de competenties van de medewerkers, ook gericht op
2018.
Een grote uitdaging ligt ook in de opbouw van een evenwichtiger personeelsbestand. Dit kenmerkt zich nu door
een hogere leeftijdsopbouw ten opzichte van het landelijk gemiddelde en lange dienstverbanden. Daardoor
ontbreekt nieuwe kennis en vaardigheden met moderne informatie- en communicatietechnologie. Het
generatiepact, dat onderdeel vormt van de CAO 2013-2015, biedt kansen om oudere medewerkers een stapje
terug te laten doen en ruimte te bieden voor jongere instroom. Naar verwachting biedt dat voor Den Helder
onvoldoende ruimte om tot een evenwichtig personeelsbestand te komen. Het jaar 2016 staat dan ook in het
teken van beleidsvoorbereiding om met aanvullende vernieuwende maatregelen te komen, bijvoorbeeld de
uitbreiding van het stagebureau en een structureel traineeprogramma.

Verloop formatie 2004-2014
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541
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528
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bovenformatief

Toelichting bij de grafiek:
de bovenformatieve medewerkers zijn wel aan het werk.
m.i.v. 2014 wordt de formatie aangegeven per 31-12 i.p.v. per 1-1 omdat dat beter aansluit bij andere overzichten.
Cijfers zijn exclusief de griffie en afgerond.

Opleiding en training
Ontwikkeling, opleiding en training van onze medewerkers blijft centraal staan. In de snel veranderende
samenleving horen onze medewerkers goed toegerust te zijn voor hun taken en verwachten we flexibiliteit en
brede inzetbaarheid. Naast kennis vraagt dit een blijvende ontwikkeling op vaardigheden. Van onze
leidinggevenden vraagt dit een coachende, stimulerende en vernieuwende stijl van leidinggeven.
Mobiliteit is gewoon en medewerkers moeten samenwerken over de grenzen van taken, teams en afdelingen
heen. Dit vraagt om investeringen in een cultuuromslag: van 'lijn’denken en -werken naar 'opgavegestuurd'
denken en werken.
5. Voortgang lopende bezuinigingen en taakstellingen
De lopende bezuinigingen 2010-2015 zijn afgerond.
6.

Onderzoeken

Voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (onderzoeken ex art 213a GW)
5

onderling medewerkers uitwisselen
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Medio 2015 zijn nog geen onderzoeken gepland voor 2016. Als op een later moment alsnog tot zo’n onderzoek
wordt besloten, dan wordt dit door de eigen organisatie uitgevoerd en is, behalve interne uren, geen budget
nodig.
Onderzoeken Rekenkamercommissie
We geven uitvoering aan de raadsbesluiten over de aanbevelingen in rapporten van de Rekenkamercommissie
(RKC). De volgende RKC-rapporten hebben we medio 2015 in behandeling:

Toekomstgericht formatiebeleid/externe inhuur van de gemeente Den Helder (2014);

Burgerparticipatie en wijkgericht werken (2014);

Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC (2014).
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§ 4.5 Verbonden partijen
Met de term verbonden partijen bedoelen we de derde rechtspersonen waarmee de gemeente Den Helder een
bestuurlijke en financiële band is aangegaan. Deze banden zijn zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk van
aard. We kunnen ons met deze partijen verbinden om een publiek belang in bestuurlijke zin zo optimaal mogelijk
te behartigen.
Wat de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen betreft, is het goed om het volgende over
verbonden partijen te weten:
1. De gemeenteraad heeft sinds de invoering van het duale stelsel een andere rol gekregen: de raad dient
ook wat de deelnemingen betreft zich voortaan meer te richten op algemene kaderstelling. Besluiten tot
deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen zijn voorbehouden aan het college van burgemeester
en wethouders, al moet het deze wel ter bespreking aan de raad aanbieden (art. 160, lid 2
Gemeentewet).
2. de verbonden partijen moeten voor de gemeente Den Helder voor het merendeel een publiek belang
dienen. Dat belang moet het waard zijn om deel te nemen, mede gelet op de doelstellingen binnen de
programmabegroting,. Ook moet de per verbonden partij gekozen vorm van deelneming de door de
gemeente gekozen mate van verantwoordelijkheid ten opzichte van het betreffende publieke belang
weerspiegelen.
3. We moeten binnen de verbonden partijen terughoudend omgaan met een gemeentelijke
vertegenwoordiging op bestuurlijk en/of ambtelijk niveau. Zo gaan we verstrengeling van belangen of de
schijn daarvan zoveel mogelijk tegen. We vinden zuiverheid van het openbaar bestuur daarbij van een
hogere orde dan zekerheid over effectief zeggenschap. Bestaande gemeentelijke vertegenwoordigingen
in privaatrechtelijke deelnemingen bekijken we in dat licht en bouwen we bij voorkeur af. Behalve in die
gevallen waarin uitsluitend gemeenten aan de betreffende privaatrechtelijke rechtspersonen deelnemen,
of als andere specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij de gemeenschappelijke
regelingen handhaven we voorlopig onze deelname.
Onderstaand brengen we de deelnemingen van de gemeente Den Helder in diverse rechtsvormen in beeld. Per
rechtsvorm vermelden we alleen relevante informatie over de gemeentelijke deelname of beleidsvoornemens
2016, voor zover die afwijkend of nieuw zijn. Bij vennootschappen (privaatrechtelijke deelnemingen) waarvan de
gemeente voor 50% of meer eigenaar is, gaan we ook kort in op de voor die deelnemingen eventueel geldende
risico’s.
A.

Deelname in gemeenschappelijke regelingen

1.

GGD Hollands Noorden
Adres: Grotewallerweg 1, 1742 NM SCHAGEN.

Deelname: zeventien gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord maken deel uit van de gemeenschappelijke
regeling. De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur.
Beleidsvoornemens 2016: De begroting van de GGD staat de komende jaren fors onder druk, onder meer als
gevolg van een aantal bovenformatieve medewerkers. Het hanteren van de nullijn voor de loon- en prijsindexatie
versterkt dit effect. De GGD streeft ernaar tot en met 2018 een sluitende begroting te presenteren. Prioriteiten
liggen bij de jeugdgezondheidszorg en de aansluiting bij de ontwikkelingen in het sociaal domein, regionale
samenwerking met betrekking tot infectieziektenbestrijding, de zorg voor zorgmijdende burgers en dak- en
thuislozen, preventieprojecten en onderzoek.
2.

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Adres: Witte Paal 122, 1742 NW SCHAGEN

Deelname: De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen maken deel uit van de gemeenschappelijke
regeling. De gemeente Den Helder heeft zitting in zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.
Beleidsvoornemens 2016: De gemeente den Helder heeft de uitvoering van de Wet Sociale werkvoorziening
(Wsw) gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. Deze
gemeenschappelijke regeling heeft vervolgens Noorderkwartier NV aangewezen als uitvoeringsorganisatie. Op 1
januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat er geen nieuwe instroom meer
plaatsvindt in de Wsw. Gemeenten zijn wel verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden. De
uitvoering van deze voorziening hebben de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappekllijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland gedelegeerd aan deze gemeenschappelijke regeling. De
daadwerkelijke uitvoering is neergelegd bij Noorderkwartier NV. De wetswijziging is gepaard gegaan met de
nodige financiële kortingen van het Rijk. De komst van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland en voor Noorderkwartier NV.
Vanuit het project Sociaal Domein Kop van Noord-Holland is een voorstel in voorbereiding dat ingaat op de
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toekomst van Noorderkwartier NV. Centraal hierin staat dat de kennis en expertise bij Noorderkwartier NV over
de doelgroep behouden blijft binnen onze regio.
3.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Adres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR

Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken – na herindeling – negentien gemeenten uit NoordHolland Noord deel uit. De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Beleidsvoornemens 2016: De begroting kent een nieuwe opbouw in verband met de regionalisering van de
brandweer. De begroting 2016 is op 3 juli 2015 vastgesteld. De leden van het Algemeen Bestuur hebben een
voorkeur afgegeven voor een nieuwe verdeelsleutel die in september samen met een gewijzigde
gemeenschappelijke regeling ter instemming aan de gemeenteraden van NHN wordt aangeboden.
4.

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Adres: Bergerweg 1, 1815 AC ALKMAAR

Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken negen gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord
deel uit. De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur.
Beleidsvoornemens 2016: De deelnemende gemeenten werken samen met het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA) aan de ontwikkeling van een digitaal archief (E-depot). In samenhang daarmee geven we
binnen de gemeentelijke organisatie uitvoering aan het Verbeterplan informatievoorziening en het project
Zaakgericht werken.
5.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord
Adres: Dampten 2, 1624 NR HOORN

Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken zeventien gemeenten deel uit en de provincie NoordHolland. De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur.
Beleidsvoornemens 2016: Het namens provincie en deelnemende gemeenten uitvoeren van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het milieu- en omgevingsdomein.
6.

Cocensus
Adres: Jupiterstraat 160, 2132HG, HOOFDDORP

Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken elf gemeenten uit de provincie Noord-Holland deel uit. De
gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur.
Beleidsvoornemens 2016: Het namens de elf deelnemende gemeenten zo efficiënt mogelijk heffen , invorderen
en kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten en het uitvoeren van de Wet WOZ en
beheer vastgoedinformatie.
B.

Deelname in vennootschappen

7.

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV
Adres: Willemsoord 47, 1781 AS DEN HELDER

Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%).
Beleidsvoornemens 2016: We zetten de borging van de regie op de financiële ontwikkelingen bij Willemsoord BV
voort. Zo kunnen we hierover een duidelijk beeld geven. We rapporteren op drie momenten aan de raad. Twee
keer met een halfjaarrapportage en een keer via de jaarrekening.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn:

De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een waarde van € 6,1 miljoen. Op termijn
kan de BV minder waard zijn, waardoor de gemeente bij liquidatie van de BV minder ontvangt.

De exploitatie van de BV is nog negatief. Verliezen komen voor rekening van de gemeente als 100%
aandeelhouder. In de paragraaf Weerstandsvermogen hebben we dit risico opgenomen.

De gemeente staat tot € 21 miljoen garant voor geldleningen die de BV afsluit bij de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG). Als de BV niet meer aan haar betalingsverplichtingen naar de BNG kan voldoen,
wordt de gemeente hiermee belast.
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De gemeente heeft de BV een lening verstrekt van € 2 miljoen (stand per 1-1-2016 ad € 800.000) met
een looptijd van 10 jaar.

Conclusie: De financiële positie van de BV vraagt de nodige aandacht. Dit komt in onze beleidsvoornemens naar
voren. We merken de aan deze deelneming verbonden risico’s vooralsnog als relatief hoog aan.
8.

Baggerbeheer Den Helder BV
Adres: drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC DEN HELDER

Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%) en op managementniveau.
Beleidsvoornemens 2016: Baggerbeheer Den Helder BV participeert voor 50% in Milieupark Oost (risico
dragend). Milieupark Oost heeft in 2013 een businessplan 2014-2018 vastgesteld. Dit businessplan stoelt op vijf
pijlers:
1. Grondbankcoördinatie;
2. Acceptatie van verontreinigde grond;
3. Acceptatie van boorspoeling;
4. Acceptatie van verontreinigde baggerspecie;
5. Acceptatie van groenafval en veegvuil.
De aan deze deelneming voor de gemeente verbonden risico’s zijn:

De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een waarde van € 18.151,--. Op termijn kan
de BV minder waard zijn, waardoor we bij liquidatie van de BV minder ontvangen.
Bij een faillissement van de BV zijn we het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt.

Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder.
De jaarrekening 2013 en 2014 laten voor het eerst een negatief resultaat zien van in totaal € 712.000.
De prognose liquiditeit 2015 is aanleiding voor het verzoek aan de aandeelhouders om bij te storten.
Conclusie: Vanaf 2013 is de aanvoer van bagger en grond sterk teruggelopen. De BV heeft in 2013 een negatief
rendement gehaald. Met het door Milieupark Oost vastgestelde businessplan 2014-2018 zou het in de breedte
minder afhankelijk zijn van alleen verontreinigde bagger en was de prognose dat vanaf 2014 Baggerbeheer BV
weer een positief resultaat kon verwachten. De verwachtte resultaten blijven echter uit waardoor ook 2014
resulteerde in een verlies voor de BV. Ook de prognose voor 2015 is niet positief. De marktontwikkeling binnen
de huidige activiteiten is zorgelijk. We merken de aan deze deelneming verbonden financiële risico’s als hoog
aan.
9.

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)
Adres: Jadestraat 1, 1812 RD ALKMAAR

Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (4,4%) en bestuurlijk.
De gemeente Den Helder is in gezamenlijkheid met de VVI Alkmaar bevoegd tot het benoemen van een lid van
de raad van commissarissen. In december 2015 wordt een nieuwe commissaris voorgedragen en benoemd.
Beleidsvoornemens 2016: De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst zetten we ongewijzigd voort. In
voorbereiding is het gemeentelijk beheerplan Afval 2016-2020. Hierin worden voorstellen opgenomen om
hergebruik van materialen te bevorderen. De voorbereiding vindt interactief plaats met een klankbordgroep van
bewoners
In dit kader kunnen we nog de volgende onderwerpen vermelden:

De gemeente kan als aandeelhouder samen met alle overige aandeelhouders hoofdelijk worden
aangesproken met betrekking tot de NV voor een bedrag van maximaal 650 miljoen euro aan
aangegane leningen.

In 2014 is het rapport:”Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC”
uitgebracht. Aanleiding was een namens 17 gemeentelijke rekenkamercommissies ingesteld onderzoek
naar de HVC. De gemeenteraad heeft de in dit rapport opgenomen aanbevelingen overgenomen.
 Een Klankbordgroep ‘Financiële herstructurering’ is ingesteld om met voorstellen te komen.
10. Luchthaven Den Helder BV (50% eigenaar CV Den Helder Airport)
Adres: Luchthavenweg 10A, 1786 PP DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: aandeelhouder (100%).
Beleidsvoornemens 2016: De acties die in 2015 zijn ingezet om de nieuwe toekomstvisie van de luchthaven te
realiseren, continueren we in 2016 of geven we een vervolg met nieuwe activiteiten. De toekomstvisie is erop
gericht de ontwikkeling van de civiele luchthavenactiviteiten op maritiem vliegkamp De Kooy voor de langere
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termijn te continueren. Dit doen we door de (financiële) afhankelijkheid van Defensie te verminderen en
economische ontwikkelingen op de luchthaven uit te breiden.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:

De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een totale waarde van € 45.378. Bij een
faillissement van de BV zijn we het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt.

Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder.
Daar staat tegenover, dat de exploitatie van de BV positief is: over 2014 bedroeg de winstuitkering aan
de gemeente een bedrag van € 527.443,43
Conclusie: De BV heeft evenals in de voorgaande jaren een positief rendement behaald. De luchthaven bouwt
reserves op om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De solvabiliteit ligt boven de norm die de
gemeente hieraan stelt. Op grond hiervan merken we de aan deze deelneming verbonden mogelijke risico’s als
relatief laag aan.
11. Bank Nederlandse Gemeenten NV
Adres: Koninginnegracht 2, 2514 AA DEN HAAG
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (0,39%).
Beleidsvoornemens 2016: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort.
12. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland
Adres: Postbus 75869, 1070 AW AMSTERDAM
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (12,00%) en bestuurlijk. We mogen in samenspraak met de
gemeenten in de Kop van Noord-Holland een voordracht doen voor de benoeming van een lid van de raad van
commissarissen.
Beleidsvoornemens 2016: geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort.
13. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV
Adres: Comeniusstraat 10, 1817 MS ALKMAAR
Gemeentelijke deelname: als oprichter, aandeelhouder (5,88%), subsidieverlener en bestuurlijk.
Beleidsvoornemens 2016: De aandeelhoudende partijen in de NV (gemeenten in Noord-Holland Noord, provincie
Noord-Holland) hebben in 2012 aan de raad van commissarissen een transitieopdracht gegeven. Deze opdracht
is grotendeels voltooid. De opgedragen afbouw van participaties neemt echter langere tijd in beslag. Ook in 2016
zal nog worden gewerkt aan de afbouw van enkele resterende participaties en deelnemingen. De opgedragen
concentratie op haar stimuleringstaken ter versterking van de (kennis-)economie in Noord-Holland Noord heeft
vorm gekregen.
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV (ONHN) zorgt voor uitvoeringsactiviteiten van de vijf
economische clusters. Dit zijn de clusters maritiem, energie, vrijetijdseconomie, agribusiness, en het zorg/medisch cluster. En ONHN geeft met haar activiteitenplan uitvoering aan het regionaal economisch beleid van de
overheden. De gemeente is gebonden aan de statuten van de NV en de Samenwerkingsovereenkomst NoordHolland Noord, die op 25 april 2013 door alle betrokken partijen is ondertekend. Op basis van dit nieuwe kader
continueert de gemeente haar deelneming in de NV. De betaling van een jaarlijkse exploitatiebijdrage is vanaf
2014 omgezet in een jaarlijkse subsidie. In 2016 wordt een evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst en
van het ONHN uitgevoerd.
14. NV Port of Den Helder
Adres: NV Port of Den Helder, Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als oprichter en aandeelhouder (100%).
Beleidsvoornemens 2016: Samen met het bedrijfsleven, regiogemeenten en andere overheden, de Koninklijke
Marine, onderzoeksinstituten en het onderwijs werken de gemeente en Port of Den Helder stevig aan het
benutten van de mogelijkheden voor economische groei en werkgelegenheid. De focus van de haven ligt op het
faciliteren van bedrijven in de olie- en gassector, duurzame energie en defensiegerelateerde bedrijven. De Port
of Den Helder kent een drietal elkaar versterkende onderdelen, te weten: Reguleren van het gebruik van de
haven, Technisch beheer van de havenvoorzieningen en Gebiedsontwikkeling. Dit resulteert in de groei van een
stevig economisch havencluster.
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We rapporteren op drie momenten aan de raad. Twee keer met een halfjaarrapportage en een keer via de
jaarrekening.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn:

De aandelen van de gemeente in de NV vertegenwoordigen een totale waarde van € 46.000. Bij een
faillissement van de NV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt
zijn. Bij een dergelijk faillissement zal de gemeente belang hebben bij continuering van taken die bij de
Port of Den Helder zijn ondergebracht en zal daarom een rol moeten spelen in de afwikkeling van het
faillissement. Bovendien staat de gemeente voor een bedrag van 15,2 miljoen garant voor de exploitatie
van de haven.

Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder.
Daar staat tegenover dat de voormalige gemeentelijke Havendienst, nu overgegaan in de NV Port of
Den Helder, de afgelopen jaren een positieve exploitatie heeft gehad, ook omdat het namens de
gemeente diverse verhuurcontracten voor tot het gemeentelijk eigendom behorende gronden beheerde.
Deze gronden zijn inmiddels door de gemeente aan de NV Port of Den Helder overgedragen, die het
beheer van die gronden nu zelf in exploitatie heeft.

De Port of Den Helder heeft zich verbonden aan een tweetal ontwikkelprojecten: Regionaal
Havengebonden bedrijventerrein Kooyhaven en Kooypunt fase IIIa. Hierin loopt Port of Den Helder
risico’s door onzekerheid over af te zetten gronden. De gemeente heeft besloten tot een tweetal
garantstellingen voor deze projecten; ad € 8,5 miljoen (Kooyhaven) en € 2,6 miljoen (Kooypunt).
Conclusie: De basis van de NV Port of Den Helder wordt gevormd door de exploitatie van het havenbedrijf. Dit
primaire proces wordt op weliswaar rendabele wijze uitgevoerd, maar de winstmarge is per saldo klein. Het
succes van projecten wordt beïnvloed door markt en economische ontwikkelingen en is daardoor onzeker. Alle
nieuwe initiatieven / projecten worden vooraf door het college beoordeeld en hebben de instemming van het
college in zijn hoedanigheid van AvA nodig. Mede gelet op een planning en control cyclus waarin gerapporteerd
wordt over de volledige voortgang van de onderneming is hiermee de governance geborgd. Er is echter sprake
van uitvoering van meerdere majeure projecten door een relatief kleine onderneming met een zeer beperkte
winstverwachting, waarbij de gevolgen van tegenslagen (al dan niet door beïnvloedbare factoren) voor rekening
van de gemeente komen. Tegen deze achtergrond worden de aan deze deelneming verbonden risico’s als
relatief hoog aangemerkt.
15. Zeestad Beheer BV (1% eigenaar Zeestad CV)
Adres: Willemsoord 30, 1781 AS DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als oprichter en aandeelhouder (50%).
Beleidsvoornemens 2016: Het blijven fungeren als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap van
Zeestad CV.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn:

De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een totale waarde van € 9.000. Bij een
faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt
zijn.

Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 50% aandeelhouder.
Daar staat tegenover dat de BV de afgelopen jaren een neutrale exploitatie heeft gehad.
Conclusie: Omdat de BV de afgelopen jaren een sluitende exploitatie heeft gehad en de solvabiliteit boven de
gemeentelijke normstelling ligt, merken we de aan deze deelneming verbonden mogelijke risico’s als relatief laag
aan.
16. Zeestad CV
Adres: Willemsoord 30, 1781 AS DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als commanditair vennoot (49%). Onze bijdrage is € 25 miljoen. In de
samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de ingebrachte werkkapitalen als fonds stedelijke vernieuwing
worden besteed. Het ingebrachte kapitaal in Zeestad CV is gebruikt om het fonds stedelijke vernieuwing te
vormen.
Beleidsvoornemens 2016: Het creëren van een levendig stadshart en Willemsoord met een compacte en
aantrekkelijke mix van stedelijke functies en activiteiten. Herstel en ontwikkeling van de Stelling Den Helder.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn:

Wanneer de cv verlies lijdt, wordt dat naar rato van inbreng ten laste van de vennoten gebracht. De cv
stuurt op een sluitende exploitatie. De exploitatie van de cv laat over een klein positief saldo zien. De
solvabiliteit van de deelneming is ruim voldoende.

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

85



Risico’s in de vorm van kostenoverschrijding en minder inkomsten komen ten laste van de exploitatie
van de cv en daarmee niet van (een te treffen voorziening door) de gemeente; bij een negatieve
exploitatie kunnen de risico’s ten laste van de bestemmingsreserves worden gebracht.

Conclusie: de cv kende de afgelopen jaren een sluitende exploitatie. De cv beschikt over bestemmingsreserves
om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De solvabiliteit ligt boven de norm die we hieraan stellen.
We merken de aan deze deelneming verbonden mogelijke risico’s dan ook als relatief laag aan.
C.

Deelname in stichtingen

17. Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Holland
Gemeentelijke deelname: De Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten vertegenwoordigt de gemeente als
samenwerkende partij indirect in het bestuur van de stichting.
Beleidsvoornemens 2016: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort. In verband met de invoering
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie zal de stichting naar verwachting met ingang van 1 januari
2017 worden opgeheven.
18. Stichting Stivas De Noordkop
Gemeentelijke deelneming: bestuurlijk.
Vanwege de voor Den Helder relevante gebiedsgebonden doelstelling van de stichting is er in afwijking van het
door de raad vastgestelde beleid voor gekozen om de bestuurlijke vertegenwoordiging te handhaven.
Beleidsvoornemens 2016: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort.
D.

Deelname in verenigingen

19. Vereniging Nederlandse Gemeenten
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap.
Beleidsvoornemens 2016: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort.
20. Vereniging van Waddenzeegemeenten
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk.
Beleidsvoornemens 2016: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort.
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§4.6 Grondbeleid
Algemeen
In deze paragraaf grondbeleid voor de begroting staat de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert en
uit gaat voeren centraal. Er wordt een actuele prognose gegeven van de te verwachten resultaten van alle door
de gemeenteraad vastgestelde grondexploitaties. Daarnaast worden de financiële risico’s voor de vastgestelde
grondexploitaties in beeld gebracht.
Sinds 2008 hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, die de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen
sterk hebben beïnvloed. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Den Helder zich heeft
bezonnen over haar rollen en activiteiten in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
Van ontwikkeling naar herontwikkeling
De aandacht van de gemeente is steeds meer verschoven van de ontwikkeling van uitbreidingslocaties naar de
herontwikkeling van de bestaande stad: de stedelijke vernieuwing. Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling
van het stadshart door Zeestad en de ontwikkeling van de haven. Hiervoor is Port of Den Helder opgericht.
De gemeente kan als één van de grootste eigenaren van vastgoed een prominente rol spelen in de leefbaarheid
en herontwikkeling van de stad. Zij kan immers door goed beheer en (her)gebruik van het vastgoed voorkomen
dat de omgeving verloedert en kan in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed slopen en zo plaats
maken voor nieuwe ontwikkelingen. Om die leidende rol op te pakken zal de gemeente zelf pro-actief moeten
handelen bij potentiele ontwikkellocaties. Dit kan enerzijds door deze locaties actief zelf te ontwikkelen, anderzijds
kan de gemeente de markt faciliteren zonder er zelf riscicodragend in te zitten. Een voorbeeld van dit laatste is de
ontwikkeling van Nieuw Den Helder. In Nieuw Den Helder neemt de gemeente een regiserende rol in. De feitelijke
ontwikkeling wordt door Woningstichting opgepakt, de gemeente maakt de herontwikkeling van Nieuw Den
Helder mogelijk vanuit haar publiekrechtelijke rol en door de inbreng van vastgoed en gronden. Tegenover de
inbreng van vastgoed en gronden staat dat de gemeente hiervoor ingerichte openbare ruimte terug krijgt.
Meer partijen krijgen invloed op ontwikkelingen
Het krachtenveld dat invloed uitoefent op de ontwikkeling van de stad wordt steeds complexer. Bestaande en
toekomstige bewoners willen meer inspraak en ondernemers willen actiever betrokken worden. En natuurlijk
willen ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun inbreng hebben. Deze ingewikkelde mix van visies, belangen
en competenties vraagt om een goede regisseur van het ontwikkelproces.
Het grond- en vastgoedbedrijf wil de regierol van de gemeente versterken, door partijen samen te brengen en
meer aandacht te geven aan bijzondere ambities die externe partijen niet zelf oppakken. De regie hebben is
belangrijker dan het zelf te doen.
Financieel rendement en risicobeheersing komen onder druk
Door de dalende huizen- en grondprijzen van de afgelopen jaren als gevolg van de woningmarkt, wordt geld
verdienen steeds moeilijker. De risico’s worden groter door de toenemende complexiteit van ontwikkelingen en de
vele investeringen die gedaan moeten worden. Dit leidt mogelijkerwijs tot meer tekorten op projecten. De
standaard grondexploitatie voor uitbreidingslocaties is verschoven naar de ontwikkeling van inbreilocaties die
over het algemeen meer geld kosten en herontwikkeling waar naar alternatieve financieringsconstructies moet
worden gezocht om deze projecten te kunnen financieren. Den Helder moet een balans vinden tussen winst- en
verliesgevende ontwikkelingen. Met alleen subsidies kunnen onze ambities niet bereikt worden.
Als onderdeel van een adequate ontwikkelstrategie moet in elk nieuw project een beargumenteerde keuze
worden gemaakt over de regierol c.q. productierol die de gemeente Den Helder gaat invullen. Deze keuze wordt
mede bepaald door het risicoprofiel en geldelijk en maatschappelijk voordeel dat is te behalen.
Macro-economische invloeden
Het economisch tij van de afgelopen jaren lijkt te keren. De bouwsector bloeit weer iets op en er is weer meer
vraag naar woningen. De negatieve effecten van de afgelopen jaren op de in exploitatie genomen gebieden zijn,
waar voorzienbaar, verwerkt in de exploitaties en prognoses. De gronden die niet in exploitatie zijn genomen, zijn
afgewaardeerd of in ontwikkeling gebracht. Dit betekent dat er in het kader van de begroting 2016 voldoende
mogelijkheden zijn om bij te sturen naar aanleiding van veranderende (markt-) omstandigheden.
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Centralisatie Vastgoed
De ingezette optimalisatie en verdere professionalisering van het vastgoedbeheer is in 2015 voortgezet en zal
ook in 2016 verder worden doorgevoerd.
In 2011 is de nota “Afstoten gemeentelijk vastgoed 2011-2014” door de gemeenteraad vastgesteld. Het beheer
van vastgoed is geen core business van de gemeente. Onderdelen van de portefeuille die niet vallen binnen de
doelen zoals omschreven in de Structuurvisie 2025 worden afgestoten. Door verkoop van dit vastgoed wordt
tevens de ontwikkeling van vastgoed in de stad gestimuleerd. De nota geldt nog steeds als leidraad voor de
verkoop van vastgoed.
Wijze van grondbeleid
Het grond- en vastgoedbeleid is een belangrijk instrument voor een gemeente die zichzelf succesvol wil
ontwikkelen in een veranderende wereld. De gemeente kan met haar beleid veel invloed uitoefenen op haar
eigen ontwikkelingen en die van andere partijen, waaronder ontwikkelaars, corporaties en ondernemers.
Het grond- en vastgoedbeleid staat in dienst staan van de politieke ambities van de stad. Het is dus geen doel op
zichzelf, maar een middel om de visie op de stad te realiseren. Deze visie heeft de gemeente vastgelegd in de
Strategische Visie 2020, de programmabegroting en de diverse kaderstellende beleidsvisies. De genoemde
documenten geven aan wat de gemeente wil bereiken, oftewel: wat zijn de ambities.
Het grond- en vastgoedbeleid zegt (op een specifiek onderdeel) hoe we deze ambities gaan bereiken. De
activiteiten die de gemeente op het gebied van grond en vastgoed onderneemt, zijn te onderscheiden in twee
categorieën: transformatie en beheer. Transformatie is het tot stand brengen van ruimtelijke ontwikkelingen.
Kerngedachte hierbij is dat de bestaande situatie niet voldoet en dat een verandering dus noodzakelijk is. Beheer
is in dit kader het beheren en exploiteren van gemeentelijke vastgoedobjecten. Het doel hiervan is het verhogen
van het maatschappelijk en financieel rendement. Het logische verband tussen transformeren en beheer is dat na
de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling weer een periode aanbreekt waarin op verantwoorde wijze beheerd
moet worden.
In de aanpak van de ruimtelijke ontwikkelingen is uiteraard ingespeeld op de veranderingen uit de omgeving
zoals hiervoor omschreven. Op 4 november 2013 is de Nota Grondbeleid 2013 door de raad vastgesteld en
hiermee is het kader aangegeven waarbinnen het grondbeleid kan opereren.
Uit de Nota Grondbeleid volgen de volgende ruimtelijke doelstellingen voor het grondbeleid:
1. Realiseren van het centrale beleidskader uit Strategische Visie 2020 en Structuurvisie en de regionale
afspraken met betrekking tot volkshuisvesting  prioriteit aan ontwikkeling stadshart, Willemsoord, haven;
2. Afmaken van bestaande projecten die een boekwaarde hebben die moet worden terug verdiend  WillemAlexander Hof (Julianadorp Oost), Doggerswijk West, OS&O-terrein;
3. Op adequate wijze stimuleren van en omgaan met initiatieven uit de markt, zodat ontwikkelingen mogelijk zijn
maar niet ten koste gaan van de centrale ruimtelijke doelstellingen en de overige eigen projecten.

Gronden per 1-1-2015 in ontwikkeling genomen
Hieronder wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de in 2015 in exploitatie zijnde gronden. Het
betreft de gebieden Willem-Alexander Hof en Doggerswijk West.
In de onderstaande tabel is voor de locaties in exploitatie genomen gronden weergeven wat het verwachte
planresultaat is.
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Locatie

Status Boekwaarde in €
1-1-2015
31-12-2014

NCW incl.
Voorziening in €
1-1-2015

Willem-Alexander Hof

in exploitatie
voorziening

27.115.000
-14.481.000

0

neutraal

Doggerswijk West

in exploitatie

-380.000

-2.189.000

voordelig

12.254.000

-2.189.000

voordelig

Totaal

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de in exploitatie genomen gronden per 1-1-2015 (NCW) een voordelig
resultaat van € 2.189.000 hebben. Dit resultaat is inclusief de getroffen voorzieningen.
Willem-Alexander Hof
Begin 2015 is een marktscan uitgevoerd door Companen om beter inzicht te krijgen in de woningmarkt voor
Willem-Alexander Hof. Op hoofdlijnen is de conclusie dat vanwege de zeer lokale marktvraag en de afnemende
huishoudensgroei de vraag naar woningen minder groot is dan waarvan was uitgegaan. Hierop is de
grondexploitatie aangepast.
De grondexploitatie gaat nu uit van een afzet van 25 woningen per jaar en om boekhoudkundige redenen zijn bij
de berekening van de contante waarde alleen de geraamde baten en lasten voor de komende 10 jaar
meegenomen. Dit is een planhorizon waarin ontwikkelingen en trends nog redelijk te voorspellen zijn. Daarnaast
liggen er ook kansen voor de ontwikkeling van Willem-Alexander Hof in flexibiliteit, fasering, onderscheidend
woonmilieu en marketing om zodoende de afzet te vergroten en mensen van buiten Den Helder te trekken. De
komende tijd zal hier de aandacht naar uitgaan en worden onderzocht hoe we gebruik kunnen maken van die
kansen, welke op korte termijn al van betekenis kunnen zijn en welke meer een rol spelen op de langere termijn
en in de volgenden fasen.
Conform de contractuele afspraken is de nog niet uitgegeven grond van fase 1 aan Woningstichting
overgedragen. De gemeente is dus niet meer risicodragend voor fase 1. Tevens is in de contracten met
Woningstichting vastgelegd dat met fase 2 gestart kan worden wanneer ruim 60% van het commerciële deel van
fase 1 is verkocht en uiterlijk na twee jaar (2017).
Het financiële resultaat van dit project is geraamd op € 8.662.000 nadelig (NCW). Hiervoor is in de jaarrekening
van 2014 een aanvullende voorziening getroffen (maakt onderdeel uit van de voorziening van € 14,48 miljoen)
waardoor de grondexploitatie nu sluitend is.
Doggerswijk West
Per 1-1-2015 wordt na verkoop van de kavels een voordelig planresultaat verwacht van € 2.189.000 (NCW). Het
bedrijventerrein is bouwrijp gemaakt en ingericht. Het gebied is klaar voor verkoop van de kavels, maar er zijn
nog geen kavels verkocht. In regionaal verband wordt de markt voor bedrijventerreinen onderzocht en hierin
wordt ook De Dogger meegenomen. Een belangrijke factor in het eindresultaat van de exploitatie is uiteraard de
grondverkoop van het bedrijventerrein.
Een onderdeel van de grondexploitatie is de nog uit te voeren herinrichting van de toegangsweg naar het
bedrijventerrein en verbetering van het kruispunt binnen het gebied om zo ook tot een afronding van het gebied te
komen. Uitvoering zal pas plaatsvinden als er daadwerkelijk zicht is op grondverkoop. Daarnaast wordt
onderzocht of een verbetering van de fietsverbinding met een brug al wel kan worden uitgevoerd.
Risico’s
Aan gebieden die in ontwikkeling worden genomen zijn risico’s verbonden. Voorbeelden van risico’s zijn
tegenvallende grondverkopen waardoor de exploitatieperiode langer wordt, kostenstijgingen die optreden en
noodzakelijke, onverwachte investeringen, afwaardering van de grondprijzen door actuele marktsituatie en de
planologische procedures die langer duren en daardoor vertragend en kostenverhogend werken. Om de gevolgen
van risico’s financieel op te kunnen vangen wordt hiervoor een reservering gemaakt in de algemene reserve.
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De gehanteerde risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te maken kosten en een opslag op de nog te
realiseren opbrengsten. Hieronder wordt het risico weergegeven van de per 1-1-2015 in exploitatie zijnde
gronden.
In de onderstaande tabel is voor de locaties in exploitatie genomen gronden de risico-opslag en de daaruit
voortvloeiende ontwikkelrisico’s weergeven voor de periode na 1 januari 2015.

Locatie

Status
1-1-2015

Te realiseren
Te realiseren Risico opslag Ontwikkelkosten in € opbrengsten in €
risico in €

Willem-Alexander Hof

in exploitatie

10.495.000

18.106.000

5,00%

1.430.000

Doggerswijk West

in exploitatie

3.633.000

6.123.000

5,00%

488.000

14.128.000

24.229.000

Totaal

1.918.000

De gemeente loopt voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is
gerelateerd aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s schuilen aan de opbrengstenkant
van de projecten. De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Daarnaast staat de
woningmarkt onder druk en zijn nieuwbouwwoningen niet snel verkocht. Een groot deel van de investeringen
worden vooraf gedaan (verwervingen, bouwrijpmaken ed.) om het mogelijk te maken grond te verkopen en
opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de opbrengsten heeft dan
ook een negatief effect op het resultaat van het project.
Per 1-1-2015 hebben we het ontwikkelrisico ingeschat op een bedrag van € 1.918.000. Het totale risico legt een
beslag op de algemene reserve en daarmee op de weerstandscapaciteit van de gemeente. Op basis van de
risicoanalyse voor het complex Doggerswijk West hebben we de conclusie getrokken dat er nu geen concreet
risico is waarvoor we een (aanvullende) voorziening moeten treffen. Ook is het verwachte resultaat behoorlijk
positief. Wel hebben we qua ontwikkeling onzekerheid over wanneer de kavels van het Bedrijvenpark De Dogger
verkocht zullen zijn. Het risico voor een toekomstige ontwikkeling van de kavel van het Gemini is bij het Gemini
gebleven.
Voor Willem-Alexander Hof ligt dit anders, omdat dit een langdurige exploitatie is waar een groot aantal woningen
worden ontwikkeld. Op basis van de prognose hebben we in 2014 een aanvullende voorziening van € 8.662.000
getroffen om het verwachte verlies af te dekken. Naast dit begrote tekort hebben we een ontwikkelrisico van €
1.430.000 berekend. De risico’s worden voornamelijk ingegeven doordat de afzetsnelheid van de woningen
minder hoog is dan verwacht, we te maken hebben met het feit dat er te weinig mensen van buitenaf in Den
Helder gaan wonen en voor de langere termijn wordt een dalende prognose van het aantal huishoudens
verwacht. Ieder jaar vertraging heeft een negatief rente effect op het resultaat.
Gronden per 1-1-2015 niet in exploitatie genomen
In de onderstaande tabel is voor de locaties niet in exploitatie genomen gronden weergegeven hoe de
boekwaarde zich in 2014 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is.
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Locatie

Boekwaarde incl.
Voorziening in €
1-1-2015

Status Boekwaarde in €
1-1-2015
31-12-2014

OS&O (Huisduinerkw.)
voorziening

niet in exploitatie

1.571.000
-1.604.000

-33.000
0

voordelig

Vinkenterrein

niet in exploitatie

42.000

42.000

nadelig

De Riepel

niet in exploitatie

0

0

9.000

9.000

Totaal

nadelig

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de boekwaarde per 1-1-2015 van deze projecten
€ 9.000 bedraagt.
Hieronder wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de per 1-1-2015 nog niet in exploitatie
zijnde gronden.
OS&O (Huisduinerkwartier)
In 2014 is de koop- realisatieovereenkomst tussen gemeente en de Huisduiner Ontwikkelings Maatschappij
(HOM) getekend. In 2014 is de grond van het OS&O terrein en de Badhuisstraat, het Casino en het poortgebouw
overgedragen aan de HOM. De loods is in 2015 geleverd. Deze kon pas later worden geleverd vanwege
verhuizing van Van de Wint naar het Nollenterrein. Levering van de loods heeft in 2015 plaatsgevonden. Het plan
blijft zoveel mogelijk binnen de kaders van het vastgestelde bestemmingsplan, maar op een paar kleine punten
passen we het bestemmingsplan aan. Hiervoor wordt de procedure doorlopen en in 2015 wordt naar verwachting
het bestemmingsplan vastgesteld. Het project wordt in 2015 afgesloten.
Vinkenterrein
Voor het Vinkenterrein is in het verleden gezocht naar een andere invulling van het terrein. Deze is niet gevonden
en we hebben besloten verdere planvorming voorlopig uit te stellen vanwege de vele andere projecten die spelen
en de ongunstige vastgoedmarkt. Aangezien het complex vrijwel geen boekwaarde heeft, zijn hieraan geen
directe financiële consequenties verbonden. Voor het Vinkenterrein zijn gelden beschikbaar vanuit de Provincie
(ISV-middelen) en gemeente (voorziening bodemsanering) om de bodem te saneren. Om gebruik te kunnen
maken van de ISV-middelen is in 2014 de opdracht verstrekt om de sanering in 2015 te laten plaatsvinden. Hierbij
wordt de grond geschikt gemaakt voor groen en parkeren.
De Riepel
Voor het verplaatsen van winkelcentrum De Riepel naar de locatie van het Loopuijtpark (Schoolweg) was
vanwege extra kosten in de verplaatsing van het winkelcentrum een gemeentelijke bijdrage nodig. In 2009 zijn de
restgronden langs de Langevliet aangekocht. De kavel is ca. 3.600 m² groot. Diverse mogelijke invullingen zijn
inmiddels onderzocht, maar niets heeft nog tot een concreet resultaat geleid. Gezien de gunstige ligging naast het
grootste winkelcentrum van Julianadorp is de verwachting dat op lange termijn wel een passende invulling wordt
gevonden. De boekwaarde is in 2012 afgeboekt, waardoor er nu geen sprake is van directe financiële
consequenties.
Risico’s
De afgelopen jaren zijn de niet in exploitatie genomen gebieden afgewaardeerd (De Riepel), overgeheveld naar
de staat van activa of verkocht (vastgoed stadshart overig) of het gebied is verkocht (OS&O terrein). Het
Vinkenterrein is in het verleden al afgewaardeerd. Hierdoor zijn de risico’s nihil.

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

91

§4.7 Lokale heffingen
Algemeen
De gemeente heft belastingen op grond van diverse bepalingen in de Gemeentewet. De raad stelt de
heffingsverordeningen vast op grond waarvan het college de belastingen, heffingen en rechten oplegt.
Vanaf 1 januari 2015 worden te belastingen van Den Helder uitgevoerd door de GR Cocensus te Hoofddorp.
In Den Helder worden onderstaande belastingen en heffingen opgelegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onroerende zaakbelastingen;
Afvalstoffenheffing;
Rioolheffing;
Forensenbelasting;
Toeristenbelasting;
Leges;
Lijkbezorgingsrechten;
Parkeerbelastingen;
Precariobelasting;

Kwijtschelding
Belastingplichtigen kunnen kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en
hondenbelasting. Dit beleid ligt vast in een verordening op de kwijtschelding.
1. Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak. Die waarde stellen we
jaarlijks vast met een waarde onroerende zaken (WOZ)-beschikking. In 2016 hanteren we hiervoor de waarde
peildatum van 1 januari 2015.
We ramen de opbrengst aan OZB in 2016 op € 12.214.000 (inclusief de gewenste verhoging van 0,75%). Sinds
2009 stellen we de tarieven van de onroerendezaakbelastingen vast op een percentage van de WOZ-waarde.
Omdat de taxatiewaarden nu (augustus 2015) nog niet bekend zijn, kunnen we de tarieven 2016 nog niet
berekenen.
Tarieven OZB
2014

2015

2016

Eigenaren woningen

0,1339%

0,2763 %

nnb

Eigenaren niet-woningen

0,3263%

0,3109 %

nnb

Gebruikers niet-woningen

0,2597%

0, 1420 %

nnb

2. Afvalstoffenheffing
De gemeente is verplicht de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te organiseren op grond van de Wet
milieubeheer. De aanslagen van de heffing zijn gebaseerd op de gezinssamenstelling. Sinds 2010 voert de HVC
de afvalinzameling uit. We hebben de kosten die de HVC doorberekent, verwerkt in de tarieven. Vanaf 2015 is
tevens een verhoging van de verwerkingskosten met structureel € 351.000 per jaar verwerkt in verband met de
invoering van een verbrandingsbelasting.
Tarieven afvalstoffenheffing
2014

2015

2016

Eenpersoonshuishouden

€ 216,25

220,57

nnb

Meerpersoonshuishouden

€ 313,30

319,56

nnb

We begroten de opbrengst in 2016 op € 8.176.000.
3. Rioolheffing
Met ingang van 2010 is er met de inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke
watertaken en de wijziging in de Gemeentewet artikel 228 a, sprake van een rioolheffing in plaats van de tot dan
toe geldende rioolrechten. De rioolheffing is een bestemmingsheffing en niet meer een retributie.
Er hoeft geen verband te bestaan tussen het individuele profijt en de heffing. Voor deze heffing geldt wel de eis
van kostendekkendheid. Deze brede rioolheffing maakt het mogelijk onder de naam rioolheffing een belasting te
heffen voor de kosten die de gemeente maakt aan:
•
•

de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk
afvalwater;
de inzameling en de verwerking van het afvloeiende hemelwater en;
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•

het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of
te beperken.

Belastingplichtige is de eigenaar van een onroerende zaak die is aangesloten op het rioolnet . De kosten van de
rioolheffing zijn in beginsel gebaseerd op de geraamde exploitatielasten volgens het gemeentelijk rioleringsplan
voor de periode 2013-2017. Elke vijf jaar wordt het plan geactualiseerd. De actualisatie in 2013 heeft er toe geleid
dat in 2013 het tarief naar beneden is bijgesteld. Dit tarief geldt gedurende de hele planperiode en wordt alleen
verhoogd met de jaarlijkse inflatie.
Tarieven rioolheffing

Rioolheffing

2014

2015

2016

€ 173,20

176,65

nnb

Wij ramen de opbrengst in 2016 op € 5.336.000.
4. Forensenbelasting
De gemeente heft forensenbelasting van personen die niet in de gemeente staan ingeschreven en wel
beschikken over een gemeubileerde woning in de gemeente. De tarieven zijn afhankelijk van de WOZ-waarde
van de woning.
Tarieven forensenbelasting
De belasting bij een WOZ-waarde van:

2014

2015

2016

minder dan € 30.000,--

€ 270,40

€ 350,85

nnb

€ 30.000,- doch minder dan € 50.000,-

€ 512,60

€ 665,10

nnb

€ 50.000,- doch minder dan € 75.000,-

€ 578,75

€ 751,00

nnb

€ 75.000,- doch minder dan € 100.000,-

€ 605,90

€ 786,20

nnb

€ 100.000,- doch minder dan € 125.000,-

€ 635,95

€ 825,25

nnb

€ 125.000,- doch minder dan € 160.000,-

€ 667,50

€ 866,05

nnb

€ 160.000,- en meer

€ 693,30

€ 898,90

nnb

We ramen de opbrengst forensenbelasting 2016 inclusief de tariefverhoging van 0,75% op € 619.000.
5. Toeristenbelasting
De gemeente heft toeristenbelasting voor het verblijf met overnachting door personen die niet in de gemeente
staan ingeschreven. De verhuurder van de accommodatie is belastingplichtig.
Tarieven toeristenbelasting
Tarieven per persoon per nacht

2014

2015

2016

€ 1.22

€ 1,24

nnb

De totale opbrengst aan toeristenbelasting voor 2016 is geraamd op € 612.000
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6. Leges
De gemeente heft leges voor verschillende diensten die we verstrekken. We doen dit op grond van artikel 229
van de Gemeentewet en op grond van de legesverordening.
We ramen de opbrengst aan diverse leges, inclusief de 0,75% verhoging in 2016 op € 2.046.000.
Specificatie:

Bouwleges, wet WABO e.a. (sloop, gebruiksvergunningen e.d.) € 923.000

Burgerzaken € 1.076.000

Leges bijzondere wetten € 47.000
7. Lijkbezorgingsrechten
Deze heffing is een vergoeding voor diensten van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en
de huur van graven en urnen nissen.
De opbrengst 2016 inclusief de voorgestelde verhoging met 0,75% ramen we op € 400.000.
Het aantal begrafenissen is in 2015 gedaald. Er wordt steeds meer gekozen voor cremeren. Deze dalende trend
zet zich al een aantal jaren voort. Dat leidt tot lagere inkomsten. Bovendien zorgt een structurele afname in het
aantal verlengingen van huur van graven ten gevolge van de hoge graftarieven ook voor verminderde inkomsten
graf- en begraafrechten.
8. Parkeerbelastingen
Mensen die hun voertuig parkeren op plaatsen die voor betaald parkeren zijn aangewezen, moeten parkeergeld
betalen. Doen zij dit niet, dan wordt er een naheffingsaanslag opgelegd. Daarnaast werken we met vergunningen
voor bewoners en ondernemers in de binnenstad.
We ramen de opbrengst 2016 inclusief een verhoging met 0,75% op € 1.056.000.
9. Precariobelasting
Precariobelasting is een vergoeding voor voorwerpen van derden die onder, op, of boven gemeentegrond staan.
We ramen de fiscale opbrengst in 2016 inclusief de voorgestelde verhoging van 0,75% op € 40.000
Samenvattend:
Overzicht geraamde opbrengsten lokale heffingen 2016
Belasting/heffing
Onroerende-zaak belastingen
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Forensenbelasting
Toeristenbelasting
Leges
Lijkbezorgingsrechten
Parkeerbelastingen
Precariobelasting
Totaal
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Geraamde opbrengst 2016
12.214.000
8.176.000
5.336.000
619.000
612.000
2.046.000
400.000
1.056.000
40.000
30.499.000
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§4.8 Subsidies
De subsidierelaties zijn onderwerp van gesprek in het kader van de bezuinigingsgesprekken. Een overzicht van
deze relaties en de daaraan verbonden bedragen voor 2016 wordt daarom separaat aangeboden.
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§4.9 Demografische ontwikkelingen
1. Analyse van de demografische ontwikkelingen
Den Helder behoort tot de groep gemeenten waar sprake is van een bevolkingsdaling, maar nog niet in die mate
dat we zijn aangewezen als krimpregio; we zijn een zogenaamde ‘anticipeergemeente krimp’.
Er is vanaf de jaren tachtig sprake van een structurele bevolkingsdaling. Ook de samenstelling van de bevolking
verandert: de gemiddelde huishoudensgrootte daalt (door het toegenomen aantal echtscheidingen en het groter
wordende aandeel alleenstaande ouderen), het aantal ouderen neemt in Den Helder bovengemiddeld toe
(vergrijzing) en het aantal jongeren neemt af (ontgroening). Jongeren trekken vaak weg om ergens anders te
studeren en blijven daar vaak wonen en werken, de verstedelijking in de provincie Noord-Holland neemt toe ten
koste van de perifeer gelegen en meer landelijke gebieden als de Kop van Noord-Holland. De bevolking in
Den Helder is hierdoor gemiddeld ouder. Het sterftecijfer ligt in Den Helder dan ook relatief hoog. De natuurlijke
aanwas was in 2013 al eens negatief (meer sterfgevallen dan geboorten), terwijl het migratiesaldo al jarenlang
negatief is.

Duizenden

Bevolkingsontwikkeling Den Helder vanaf 1960
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Bevolkingsprognose Den Helder
In onderstaande grafiek zijn de uitkomsten van de onlangs gepubliceerde prognose van de Provincie NoordHolland weergegeven.
Bevolkingsprognose Den Helder 2015-2040
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Huishoudensprognose Den Helder
De komende decennia zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen terwijl het aantal paren zal afnemen.
Door de vergrijzing zal het aantal alleenstaande ouderen toenemen. Hierdoor neemt het aantal huishoudens in
Den Helder de komende twintig jaar langzamer af dan de bevolking (het aantal inwoners) en zal de eerste jaren
zelfs nog gaan stijgen.
Huishoudensprognose Den Helder 2015-2040
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Bevolkingsontwikkeling Kop van Noord-Holland
De demografische ontwikkeling in Den Helder hangt natuurlijk samen met ontwikkelingen elders in het land, maar
zeker in de eigen regio. De aanpak van deze problematiek gebeurt dan ook in regionaal verband. Daarom volgt
nu eerst een grafiek van de prognose voor de Kop van Noord-Holland.
Bevolkingsprognose Kop van Noord-Holland 2015-2040
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Bron: Provincie Noord-Holland
Omgaan met krimp
De demografische ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor een aantal beleidsterreinen. Op de (landelijke)
bestuurlijke agenda staan naast vergrijzing ook de daling van leerlingenaantallen, het komende tekort aan
arbeidskrachten en de problematiek van de krimpregio’s. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing hebben
effect op voorzieningen voor sport, onderwijs en zorg en op de beschikbaarheid van de detailhandel.
Het vertrekoverschot in de Kop van Noord-Holland zou moeten worden tegengegaan door het bieden van
voldoende opleidingsmogelijkheden, het verhogen van de kansen op werk en het bouwen van voldoende
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woningen voor starters en jonge gezinnen. De ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland en ook in de
omliggende regio’s hangen echter samen met structurele veranderingen in de groei van de bevolking in heel
Nederland en in de aantrekkingskracht van grote steden (verstedelijking). De belangrijkste les die men in andere
krimpregio’s heeft geleerd is dat krimp tegengaan niet mogelijk is maar dat je er op een verstandige manier mee
om moet (leren) gaan: bevolkingsdaling biedt ook kansen en die moeten gedefinieerd worden. Daarnaast moeten
de bestaande sterke kanten beter benut worden. Hoe eerder men begint met het denken aan oplossingen, hoe
meer opties er open zijn. Veel zal daarbij overgelaten (moeten) worden aan bewoners, bedrijven en organisaties,
die dan wel de ruimte moeten krijgen en gefaciliteerd moeten worden door de overheid.
Foto van de Kop van Noord-Holland
De Kop van Noord-Holland is door het Ministerie van BZK aangewezen als zogenaamde anticipeerregio. De vier
Kopgemeenten en de provincie hebben samen een regionale uitvoeringsagenda opgesteld om ruimtelijkeconomisch de regio te versterken: De Kop Werkt!. Het actieprogramma ‘De Kop werkt!’ was het eerste
programma dat vanuit regionaal perspectief een integraal programma heeft opgesteld. De gewenste beleidsacties
worden in onderlinge samenhang ontwikkeld met steeds meer oog voor het demografisch perspectief. De
demografische ontwikkelingen worden hierbij als een autonome ontwikkeling gezien, en het beleid wordt daarop
aangepast.
Ter ondersteuning van de uitvoeringsagenda was er behoefte aan een overkoepeld beeld van de gevoeligheid
van de sectoren voor de demografische transitie, de ambities van de sectoren, eventuele witte vlekken en een
beeld van de mogelijke hiaten in de regio (voorzieningen, onderwijs etc.) en de samenhang tussen de sectoren.
Daarom is er in 2013 een zogenaamde ‘foto van de regio’ opgesteld door bureau Public Result, mede in opdracht
van het ministerie van BZK. Bij deze ‘foto’ worden de thema’s economie, wonen en onderwijs en voorzieningen
en zorg in demografisch perspectief geplaatst. De Foto van de Kop van Noord-Holland laat de volgende
knelpunten (‘mismatches’) zien:
 De verwachte leerlingendaling in het primair onderwijs (-20% tot 2020) en later in het voortgezet
onderwijs en MBO. Door de daling van het leerlingenaantal wordt een aantal kleine scholen met
opheffing bedreigd. Vaak zijn dit de laatste scholen in een kern.
 De negatieve invloed van ontgroening en vergrijzing op het draagvlak voor voorzieningen als binnen- en
buitensportvoorzieningen, zwembaden, detailhandel en welzijnsaccommodaties.
 De toename van de vraag naar zorg en welzijn, ook in relatie tot de extramuralisatie. De sterke
vergrijzing leidt tot een toename van de vraag naar geschikte woningen voor ouderen en huisvesting
gecombineerd met zorg. Dit wordt versterkt door het beleid dat is gericht op een groei van extramurale
zorg.
 De dalende beroepsbevolking kan in de toekomst zorgen voor een tekort aan arbeidskrachten in de Kop:
naar schatting valt er een gat van 7.000 werknemers.
 Het beoogde woningbouwprogramma gaat boven de verwachte groei van de woningbehoefte uit en er is
onvoldoende oog voor de kwalitatieve aspecten (het aanpassen van woningen in relatie tot de vergrijzing
en de voorkeur voor bouwen in de centra van grotere kernen).
De Kop werkt door!
In het in 2014 opgestelde ruimtelijk-economisch programma ‘De Kop werkt door!’ is er aandacht voor het
terugdringen van de uitstroom van het aantal jongeren en het aantrekken van jongeren middels projecten. Deze
insteek laat een offensieve strategie zien die erop is gericht de economische motor van de regio verder door te
ontwikkelen. Het zal een aantal jaren duren voordat de eventuele resultaten van deze strategie zichtbaar worden,
deze tijd is er ook nog wel. De urgentie van de opgaven op andere terreinen, zoals onderwijs, zorg en welzijn,
leidt er toe dat een strategie op korte termijn nodig is om de demografische transitie te begeleiden. Zonder
begeleidingsstrategie bestaat het risico dat schoolbesturen, doordat leerlingenaantallen dalen, eenzijdig
genoodzaakt zijn scholen te sluiten. Daarnaast komen zorg- en welzijnsvoorzieningen, vooral in kleinere kernen,
onder druk te staan wat de leefbaarheid van deze kernen en daarmee de regio aan kan tasten. Dit terwijl de
leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de regio juist een belangrijke randvoorwaarde is voor de offensieve
strategie gericht op de (middel-) lange termijn. Randvoorwaarden als veiligheid, bereikbaarheid, een goede
voorzieningenstructuur en woonmilieus die voldoen aan de vraag van verschillende doelgroepen dragen bij aan
de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats.
Wonen
Den Helder speelt in op de autonome (demografische) ontwikkelingen van nu en in de toekomst en op regionale
en lokale ontwikkelingen in de markt. Het bouwen is vraaggericht in plaats van aanbodgericht. De basis voor het
vraaggestuurd bouwen is tweeledig. Er is in de verwachte migratie tussen regio’s en gemeenten aansluiting
gezocht bij het behoeftepatroon van de afgelopen jaren. In de tweede plaats is de vrije keuze van vestiging van
bewoners leidend bij het bepalen van de woningbouwprogramma’s. . Gemeenten in de regio's werken nu samen
aan regionale afspraken over de woningbouwprogrammering op basis van vraaggestuurd bouwen
Er is oog voor de kwaliteit die de woonconsument vraagt: de juiste woning in het juiste woonmilieu voor de juiste
doelgroep. Doel is om de huidige inwoners te behouden en om nieuwe inwoners aan te trekken. Door bijzondere
woonmilieus op kwalitatief hoogwaardige locaties in of direct aan de rand van de stad te ontwikkelen, wordt
Den Helder aantrekkelijker.
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Wonen en woonmilieus zijn onlosmakelijk verbonden met voorzieningen als winkels, zorg, recreatie, sport, cultuur
en ontmoeting, dus wordt ook de samenhang gezocht met het gewenste voorzieningenniveau.
Woningbouwprogrammering en voorzieningenniveau hebben een gemeentegrensoverstijgende werking. Daarom
maken de gemeenten in de Kop van Noord-Holland daar samen afspraken over.
Indicatieve woningbehoefte Kop van Noord-Holland 2015-2040
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Onderwijshuisvesting
Het aantal kinderen in Den Helder neemt de komende jaren af, dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de
onderwijshuisvesting. Iedere twee jaren worden leerlingenprognoses opgesteld, op basis waarvan de
ruimtebehoefte bepaald kan worden. Het verloop van het leerlingaantal is direct van invloed op de benodigde
ruimtebehoefte. Op een aantal locaties is er sprake van een sterke daling van de ruimtebehoefte, variërend
tussen de 13% en 17%. Gemeentebreed wordt in de komende tien jaar een daling in het leerlingenaantal en de
ruimtebehoefte van respectievelijk 8% en 7% geprognosticeerd.
Terugblik en prognose leerlingenaantal basisonderwijs Den Helder 2011-2031
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In oktober wordt het Integraal Huisvestingsplan 2015- 2030 aan de Raad aangeboden. Dit plan dient inzicht te
geven over de onderwijshuisvesting in Den Helder en wordt vooral ingezet op de koers die met schoolbesturen is
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ingezet in het kader van de daling van het aantal leerlingen. Wat heeft de leerlingendaling voor gevolg voor de
onderwijshuisvesting voor de gemeente (vastgoed/bezuinigingen) en voor de schoolbesturen (exploitatie)? Wat
zijn de mogelijkheden om effectief om te gaan met leegstand (eigendom en medegebruik)?
Leegstand
Anno 2015 geldt een genormeerde overmaat van 34%, welke toe zal nemen tot 43% in 2025. Dit betreft
overigens niet direct de feitelijke leegstand, welke lager kan liggen. In de praktijk worden leegstaande lokalen
over het algemeen gebruikt voor het onderwijs of in medegebruik gegeven aan instellingen, zoals kinderopvang of
peuteropvang. Wel betekent het dat onderwijshuisvesting inefficiënt gebruikt wordt. Schoolbesturen ontvangen
een exploitatievergoeding op basis van het aantal genormeerde vierkante meters, dus gerelateerd aan het aantal
leerlingen. Dat heeft tot gevolg dat de vergoeding lager is dan de grootte van het gebouw. Dit geeft een risico in
de financiële situatie van schoolbesturen.
De daling van leerlingenaantallen heeft verschillende effecten en is reden voor de gemeente en betrokken
schoolbesturen om gezamenlijk naar de huidige onderwijsvoorzieningen in Den Helder te kijken. Specifiek dient
hierbij onderzocht worden hoe het aanbod er in de toekomst uit kan zien, door o.a. nieuwbouw, aanpassing van
bestaande bebouwing en clustering.
De teruglopende leerlingenaantallen zetten druk op het realiseren van kwalitatief goed onderwijs binnen de
randvoorwaarden (personeel – materieel – huisvesting). In Den Helder geldt sinds 2013 een opheffingsnorm van
146 leerlingen. Voor scholen die drie jaar minder dan 146 leerlingen tellen, geldt in principe dat Rijk stopt met het
toekennen van de vergoedingen, tenzij voldaan wordt aan ontheffingsnormen. Inmiddels zijn de eerste stappen
gezet om te anticiperen op de dalende leerlingenaantallen. In een verkenning hebben de schoolbesturen samen
met de gemeente Den Helder in een projectgroep besproken wat van belang is om kwalitatief goed onderwijs te
realiseren.
Huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Om het aanbod in de
toekomst te laten aansluiten bij de behoefte dient onderzocht worden:

Welke gebouwen zich hiervoor het beste lenen, gelet op de behoefte?

Welke aanpassingen nodig zijn?

Welke financiële consequenties gepaard gaan met een wijziging van het aanbod?

Waar ligt de last van de leegstand?
In samenwerking met de schoolbesturen wil de gemeente Den Helder onderzoeken welke verdergaande
samenwerking mogelijk is, vanuit het oogpunt van onderwijskwaliteit maar zeker ook vanuit betaalbare
onderwijshuisvesting. Concreet betekent dit dat er geen extra vierkante meters onderwijsvastgoed toegevoegd
worden, dit om te voorkomen dat de gemeente in een later stadium geconfronteerd wordt met leegstaande
panden. In de komende jaren ligt er een enorme opgave ten opzichte van het herbestemmen en het renoveren
van onderwijshuisvesting. Zowel leerlingen, ouders, scholen als de gemeente Den Helder hebben belang bij
goede kwaliteit (doelmatig en functioneel), spreiding (toegankelijkheid) en betaalbaarheid (efficiënt, goede
besteding middelen).
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§4.10 Toezichtinformatie
1. Inleiding
Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) in werking getreden. Deze wet heeft
belangrijke veranderingen aangebracht in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht. Dat is het toezicht van
hogere bestuurslagen op lagere bestuurslagen op de uitvoering van wettelijke taken in medebewind. Doel van de
wet is het toezicht te vereenvoudigen, transparanter te maken en bestuurlijke drukte te verminderen.
e

De wet is voor u van belang. Hij herbevestigt de positie van de gemeenteraad als 1 orgaan dat toezicht houdt op
het college. Als de horizontale verantwoording van het college naar de raad adequaat is en de raad zijn
controlerende rol goed vervult, dan blijft de toezichthouder (rijk of provincie) meer op afstand. Om uw
toezichthoudende taak goed uit te kunnen voeren, heeft u toezichtinformatie nodig. Eind 2013 heeft u besloten
welke informatie over welke wetten we op welke wijze aan u moeten aanbieden. U hebt gekozen voor dezelfde
wetten die de provincie in haar Verordening systematische toezichtinformatie heeft benoemd om haar
interbestuurlijke toezichthoudende rol uit te kunnen oefenen. We nemen ondertussen ook de Wet Kinderopvang
op waar het Rijk toezichthouder voor is. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl wordt ook diverse
toezichtinformatie ontsloten.
In deze begroting geven we inzicht in de stand van zaken van de verbeteracties die we in de programmarekening
2014 hebben benoemd. Ook benoemen we de speerpunten voor 2016.
2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning
is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
In de programmarekening 2014 hebben wij vermeld dat het oordeel van de provincie in 2014 was dat de taken op
het gebied van toezicht en handhaving voor de taakvelden RO en BWT redelijk adequaat worden uitgevoerd. Het
taakveld milieu wordt volgens de provincie niet adequaat uitgevoerd. Dit heeft te maken met het feit dat de
beleidscyclus ten aanzien van het taakveld milieu in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
nog gestalte moet krijgen.
(Verbeter)actie
Cursussen toezichthouders om te
voldoen aan opleidingseisen die in
Kwaliteitscriteria 2.1
Rond maken cyclus van beleid t/m
evalueren (procescriteria)
Invulling van de procescriteria die op
grond van de VTH Kwaliteitscriteria 2.1
nodig zijn
Actualiseren strategisch beleidskader

Stand van zaken (juni 2015)
De modelverordening voor de kwaliteitscriteria zal voor de zomer
door de VNG worden afgerond. In de lijn van de kwaliteitscriteria
worden de benodigde cursussen gevolgd om daar waar nodig het
opleidingsniveau te verbeteren.
Het jaarverslag van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 is
gemaakt. Voor 2016 en 2017 wordt een integraal
uitvoeringsprogramma voorbereid.
Met de gemeenten Texel, Hollands Kroon en Schagen wordt
overleg gevoerd om te onderzoeken op welke wijze de gemeenten
aan de gestelde criteria kunnen gaan voldoen
Het strategisch beleidskader is met de vaststelling van de nota
Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018 op 15 juni 2015
geactualiseerd.

Voor 2016 zijn onze speerpunten:
Verder invoering van de beleidscyclus door in 2016 te starten met de halfjaarlijkse evaluatie van het
uitvoeringsprogramma handhaving.
Communicatie over verbod asbestdaken na 2014 en over de subsidieregeling voor verwijdering van
asbestdaken die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 januari 2016 is gepland.
3. Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit gaat
zien. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is onder meer vastgelegd hoe de lokale overheden met
bestemmingsplannen moeten omgaan en hoe deze zo nodig moeten worden aangepast. Ook biedt de Wro de
regels voor coördinatie, schadevergoeding en grondexploitatie.
In de programmarekening 2014 was onze conclusie over het jaar 2014 dat we voldoende voldoen aan de
wettelijke verplichtingen uit de Wro. De digitale verplichting voor álle bestemmingsplannen geldt pas vanaf 2019.
Op dit moment is de eis dat we nieuw op te stellen plannen digitaal ontsluiten. Daar voldoen we aan.
(Verbeter)actie

Stand van zaken (juni 2015)
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Zorgen dat alle bestemmingsplannen
jonger zijn dan 10 jaar

99% van het grondgebied van de Gemeente Den Helder wordt
gedekt door bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar.
Uitzondering is een gebiedje dat ten zuidoosten van de Van
Galenbuurt ligt.
Deze locatie is begrepen in het bestemmingsplan Stadshart West
dat in het eerste kwartaal van 2016 ter vaststelling aan de raad
wordt aangeboden.

Voor 2016 zijn onze speerpunten:
- Uitvoering geven aan de 10-jaarplanning om te zorgen dat alle plannen jonger dan 10 jaar zijn.
- Het zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het grondgebied van Den Helder voorzien is van een digitaal
ontsloten bestemmingsplan;
- Het daar waar mogelijk al anticiperen op de in 2018 van kracht wordende omgevingswet, door waar juridisch
mogelijk in de bestemmingsplannen al milieutechnische aspecten op te nemen.
4. Archiefwet
De Archiefwet en de bijbehorende besluiten en regelingen reguleren de verantwoordelijkheden van de gemeente
als zorgdrager op het gebied van archieven. Kort gezegd gaat het om de verplichting archiefbescheiden in goede,
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.
In de programmarekening 2014 hebben wij gemeld de Provinciaal inspecteur in haar brief van 4 december 2014
de uitvoering van de archiefwet- en regelgeving als redelijk adequaat heeft omschreven. Dat oordeel was
gebaseerd op het KPI-verslag 2014 van de archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
(RHCA) en een gesprek met de provinciale archiefinspecteur in september 2014.
De KPI’s omvatten indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de informatiehuishouding en van de mate
waarin de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet. Recent hebben wij van de archiefinspecteur van
RHCA het verslag Archief KPI’s 2015 ontvangen. Ten opzichte van het vorige verslag is wederom stevig
vooruitgang geboekt: vier indicatoren zijn gelijk gebleven maar zijn geborgd in het project Zaakgericht Werken,
vier indicatoren zijn aanzienlijk verbeterd en er is één indicator verslechterd. De verbetering is vooral te danken
aan het uitvoeren van de verbeterplannen voor Dienstverlening en Informatievoorziening. De indicator waarop nu
lager is gescoord, is de archiefruimte doordat hieraan de laatste jaren weinig aandacht is besteed in afwachting
van de nieuwbouw van het stadhuis. Nu de archiefruimte op de huidige locatie lijkt te blijven bestaan, dienen er
snel maatregelen te worden genomen om de kwaliteit van de bewaaromstandigheden te verbeteren (zie ook
RI15.0072). Daarom is medio 2015 door de archiefinspecteur een extra inspectie uitgevoerd van de archiefruimte.
Hieruit volgt een verbetervoorstel dat nog in 2015 wordt uitgevoerd.
Verbeteractie
Uitvoeren verbeterplan
Informatievoorziening
Op orde brengen van de basis van het
team
Wegwerken van archiefachterstanden
en voorbereiden digitalisering
documentstromen (WIZ) en bewerken
Omgevingsvergunningen
Opstellen informatiebeheerplan
Het project zaakgericht werken
Verdere digitalisering van kritische
documentstromen.

Digitale duurzaamheid in relatie tot het
e-depot en het RHCA
Vervanging archiefbescheiden
waardoor er op den duur volledig
digitaal gewerkt kan worden.

Stand van zaken (juni 2015)
Uitvoering ligt op schema en op diverse punten voor op schema. Dit
jaar is wederom vooruitgang geboekt m.b.t. de Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s) Archief.
Basis van het team is op orde, zaak is om processen, procedures
en dergelijke vast te leggen en te borgen.
Achterstanden sociaal domein verder in kaart brengen en overige
DIV-processen op orde brengen, is de taak voor de komende tijd.
Bouwvergunningen tot en met 2010 kunnen vervroegd worden
overgebracht, project is op schema afgerond juni 2015. Diverse
scenario’s mogelijk in overleg met RHCA.
Plan is in concept gereed, komende periode aanpassen en verder
uitwerken in het project zaakgericht werken.
Aanbesteding midoffice afgerond, de technische invoering loopt op
schema, afronding oktober 2015.
Project zaakgericht werken in mei opgestart met presentatie voor
MO en teamleiders. Extern projectleider is aangesteld. Eerste
processen nog dit jaar ingericht. Voor de bouwvergunningen en
diverse bronbestanden is overleg gaande en worden diverse
businesscases uitgewerkt.
Digitale duurzaamheid grotendeels geborgd in het nieuwe
zaaksysteem, planning e-depot RHCA in 2018 gereed.
Concept voorstel ligt klaar, doel is om eerst de te vernietigen
stukken te vervangen. Afstemming met RHCA is hierbij van belang.

Voor 2016 zijn onze speerpunten:
- Uitrol project Zaakgericht Werken
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-

Borgen en vastleggen procedures en werkwijzen
Aanpassen beleid aan nieuwe digitale werkwijze
Verbeteren dienstverlening
Archiefruimte beter op orde
Verdere verbeterslagen maken met betrekking tot de KPI’s.

5. Externe Veiligheid
Dit onderwerp gaat over het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe Veiligheid inrichtingen
(Bevi). Het Brzo 1999 stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Het Bevi legt
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat
bijvoorbeeld om LPG-tankstations, spoorwegemplacementen en bedrijven die onder het BRZO vallen.
In de programmarekening 2014 was onze conclusie over het jaar 2014 dat we voldoende voldoen aan de
wettelijke verplichtingen voor externe veiligheid. De Brzo-taak ligt nu bij een van de vijf landelijke Brzo-RUD’s.
Verbeteractie
Beleidsvisie ‘Externe Veiligheid
Gemeente Den Helder’ laten vaststellen
door raad

Anticiperen op de nieuwe
milieuvergunning van het
gasbehandelingsstation van de NAM
door het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu (I en M) waarin nieuwe
veiligheidscontouren rondom de
installatie worden vastgelegd.
Anticiperen op het te nemen
Luchthavenbesluit door het Ministerie
van I en M, waardoor ook de
gemeentelijke bestemmingsplannen
m.b.t. veiligheidszones aangepast
moeten worden.

Stand van zaken (juni 2015)
De beleidsvisie wordt pas vastgesteld als de NAM-contouren
definitief zijn vastgesteld en het luchthavenbesluit is genomen
(betreft o.a. de veiligheidscontouren rondom de luchthaven zelf). De
ontwerpvisie ligt er wel al en is al opgenomen in de betreffende
bestemmingsplannen. We zijn nog steeds in afwachting van de
aanpassing van de NAM-contouren en het luchthavenbesluit.
De gemeente is in afwachting van de formele besluitvorming
hieromtrent. Er is nog geen sprake van vastgestelde contouren en
er ligt/lag ook nog geen ontwerp ter inzage. De uitvoeringsparagraaf
is dus ook nog niet bekend, wat wel van belang is want hierin wordt
ook het schadeaspect meegenomen. Formele besluitvorming heeft
nog niet plaatsgevonden.
Nog niets van bekend m.u.v. planning. De verwachting is dat dit
besluit volgt in 2016. De hiervoor benodigde Mer-procedure moet
nog worden gestart.

Voor 2016 zijn onze speerpunten:
- De uitwerking van het luchthavenbesluit en de invoering van de nieuwe NAM-contour.
Zie verder programma 2 Veiligheid voor beleidsvoornemens externe veiligheid
6. Kinderopvang
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Zij
moeten alle kinderopvangcentra (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en
een percentage van de gastouders) jaarlijks door de GGD laten controleren. De Inspectie van het Onderwijs
houdt tweedelijnstoezicht op de gemeenten en onderzoekt of zij hun wettelijke taken goed uitvoeren.
De gemeente Den Helder heeft sinds 28 juni 2012 een zogenaamde A-Status. Dat betekent dat de gemeente
haar wettelijke taken naleeft. Vanaf 2014 volgt de inspectie gemeenten met status A op grond van de
jaarverslagen en binnenkomende signalen. Als de inspectie signaleert dat gemeenten het risico lopen hun
wettelijk taken onvoldoende uit te voeren, worden deze gemeenten op basis van prioritering onderzocht.
Conform art. 3.10 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen en peuterspeelzalen moeten we jaarlijks voor 1 juli
een jaarverslag opstellen over het afgelopen kalenderjaar en aan de raad sturen. Dit jaarverslag 2014 is met
raadsinformatiebrief RI15.0052 op 12 mei 2015 aan u toe gezonden. Op 21 mei 2015 is het jaarverslag aan de
inspectie toegezonden via www.waarstaatjegemeente.nl.
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Bijlage 1: Meerjaren investeringsplan 2016-2018
Omschrijving
Auto 107
Auto 244 (Nieuw Den Helder)
Auto 245
Auto 246
Auto 247
Auto 285 (Schooten)
Auto 286 (Jul'dorp)
Bobat minikraan 114k
Drainage voetbalveld Zeemacht
Gemale bouwkundig
Gemalem mechanisch
Hekwerk De Schooten
Hekwerk Streepjesberg
Meubilair
MS Exchange
Netwerk
Noodstroomvoorziening
Persleiding
Pompen en gemalen cf nieuw GRP
Renault 108 (Ambachtsweg)
Servers en storage
Software
Telefonie/mobiele devices
Tractor 210
Tractor 211
Tractor 224
Tractor 225
Veegmachine 425
Vrachtauto (kraan) 116
Vrijverval cf nieuw GRP
Werkplekken
Eindtotaal
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2016

2017
55
45
55
55
55

2018

45
45
30
47
34
29
44
88
40
100
100

100
55
150
250

40

40
100
100
138

100
100
225
300

50
50
60
27

100
150
52
52
65

145
155
724

724

2.069

1.990

724
215
1.799
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Bijlage 2: Specificatie toedeling producten aan programma’s en
productenraming
Program m a
01 Algemeen bestuur/bedrijfsvoering

Product
001
004
017
018
031
046
071
076
941
943
960
981
985

Om schrijving produkt
Raad
College B & W
Voorlichting
Service en Informatiepunt
Burgerzaken
Baten secr.leges burgerzaken
Bestuurlijke samenw erking
Raadsgriffie
Onvoorziene uitgaven
Stelposten
Uitvoering w et WOZ
Lasten heffing en inning
Saldo kostenplaatsen

901
911
915
921
931
965
966
969
970
971
973
932

begroting 2015
2016
2017
2018
2019
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
87710
80610
88210
88210
88210
8722
4.5586
3.3806
3.9746
3.9716
3.9736
3.9781861911661661661669461.0199181.0621.0651.0612.0212.2701.9592.0152.0262.014985
4391.068
4001.076
4001.076
4001.076
4001.076
40015617615151515482519513513513513-

mutaties in reserve

987
3.417

7434021.072
9.7371.108-

geraamd resultaat

4.404

10.845-

saldo

6.442-

Saldo van baten en lasten

01 Algemene dekkingsmiddelen

werkelijk 2014
baten

Financiering
Beleggingen
Deelnemingen
Geldleningen aan derden
Gemeentefonds
Baten OZB gebruikers
Baten OZB eigenaren
Baten forensenbelasting
Baten toeristenbelasting
Baten hondenbelasting
Baten precariobelasting
Deelfonds sociaal domein

2.095
269
1.504
325
66.835
2.735
9.371
625
463

58
21556317-

33

9.893650-

1.092

9.911650-

1.092

9.886650-

2.247

10.489-

1.302

10.412-

1.292

10.543-

1.092

10.561-

1.092

10.536-

1.716
270
8.421
179
60.925
2.775
9.347
615
608

9.110296
21259174-

1.855
270
1.020
161
59.822
2.796
9.418
619
612

40
44.581
158- 121.194
8.261-

geraamd resultaat

84.256

2.544-

131.338

saldo

81.711

122.920

Brandpreventie en hulpverl.
Rampenbestrijding
Opvang zw erfdieren
Opsp. en ruiming conv. explos.
Strandvonderij
HALT
Handhaving openbare orde
Verg./onth.bijzondere w etten

6

5.741374241-

11
31
59
107

2231.1016788.160-

107

8.160-

mutaties in reserve
geraamd resultaat
saldo
201
203
207
209
211
215
265
561
575
578
761
771
772

1.092
200

39
45.923
130.818
520

Saldo van baten en lasten

03 Beheer openbare ruimte

9.762650-

8361.708-

mutaties in reserve

101
125
155
160
161
165
171
181

1.092
210

8.242-

1458862-

84.256

Saldo van baten en lasten

02 Integrale veiligheid

1.084
1.163

20610686297
9.839650-

Civiele kunstw erken
Coördinatie nutsvoorzieningen
Schone straat
Straatmeubilair
Straatverlichting
Wegenonderhoud
Onderhoud w aterw egen
Natuurgroen
Buurt- en representatief groen
Volkstuinen
Wijkbeheer
Begraafplaats
Begraafplaats rechten

Saldo van baten en lasten
mutaties in reserve
geraamd resultaat
saldo

8.053-

32
243
25
11
174
335
11
55
340

2081002.2635936914.510211704.534131.12758614.907-

1.656

14.907-
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581

25
200
59
12
34

199
21259157-

1.965
270
1.020
144
58.318
2.796
9.418
619
612

9.469156
21259139-

2.115
270
1.020
126
57.614
2.796
9.418
619
612

54
58862-

9.444121259122-

2.034
270
1.020
108
57.641
2.796
9.418
619
612

2521259105-

40
42.000
264- 116.630
1.325-

40
41.053
404- 115.610
1.475-

4111.394-

8.419- 121.194

1.588- 116.630

1.878- 115.610

1.805-

119.741

116.887

114.752

113.806

4.9763661201.2905231.0097038.492-

8.492-

4.363352141-

4.246351131-

4.046351131-

4.009350131-

69
69

5237006816.264-

69
69

5236996766.130-

69
69

5236996775.932-

69
69

5236976755.891-

69

6.264-

69

6.130-

69

5.932-

69

5.891-

6.1952171352.1655481.0163.588291694.209271.343642-

1
56
278
2
486
1.151
1.339

14.250200-

2.491

14.450-

11.959-

9.251-

50
58862-

40
43.274
238- 118.475
1.2151.2151.453- 118.475

7.911-

314
1.540
116

13.251-

68
68
513

52
58862-

25
200
59
12
34

1
56
280
2
399
1.068
58
1.126
11.632-

6.0622011411.8326329012.665258994.144321.26958612.757-

12.757-

25
200
59
12
34

1
56
280
2
399
1.068
58
1.126
11.630-

5.8632011401.8416309002.657258984.144311.26559012.756-

12.756-

25
200
59
12
34

1
56
280
2
399
1.068
58
1.126
11.464-

5.8222021401.8176268832.654258984.037311.26757612.590-

12.590-

25
200
59
12
34

1
56
280
2
399
1.068

1.068

2021411.8086258842.643258984.037311.26557412.56558
12.508-

11.440-
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Program m a
04 Stedelijke vernieuw ing
Saldo van baten en lasten

Product Om schrijving produkt
821
Stedelijke vernieuw ing
mutaties in reserve
geraamd resultaat
saldo

05 Ruimtelijke ontw ikkeling en w onen

801
803
811
813
815
831
835
837
838
839
841
851

Landmeetkunde
Lokaal RO beleid
Jaarlijkse bijdrage w oningbouw
Besluit w oninggebonden subs.
Exploitatie w oningen
Gem.garanties en huursubsidie
Woonw agenvoorzieningen
Woningw et
Bouw vergunningen
Woonschepen
Leges bouw vergunningen
Bouw grondexploitatie

216
221
231
241
242
251

3.567

14
3.072
10
297

mutaties in reserve
geraamd resultaat

11.103

saldo

13.342-

Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen
Beleid openbaar vervoer
Parkeren
Parkeerbeheer
Baten parkeerbelasting

4.058-

491-

36
426
6
714
6.652
10.823
279

Saldo van baten en lasten

06 Verkeer en vervoer

werkelijk 2014
begroting 2015
2016
2017
2018
2019
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
509
4.0581.7021.7921.7801.7701.123509
4.0581.7021.7921.7801.7701.1233.058
636
636
636
636

2111.3342.9791319960482.0864717.46824.444-

24.444-

1061.2532.390-

293

182-

295

179-

295

179-

295

179-

295

179-

7
20

611092.7668-

7
20

571032.4578-

7
20

571032.4438-

7
20

561032.4448-

7
20

551032.4398-

7.358

11.105-

7.218

953-

20

21715297-

851

1.673-

1.040

1.986-

1.056

saldo

823-

945-

599
47
283

9.920-

6.575

515
47
36

2.5229.297-

9.297-

2.722852-

1.869131.882-

826-

6.05044.9411.979737419-

7
923
2.496
6.482
93

20

20706291-

geraamd resultaat

25
143

3.0069.920-

2.702-

1.036
1.056

5.998

851-

20

207042871.062
1.082

1.082

109
47
30

2.0648.720-

8.720-

2.722-

1.861411.902-

820-

6.59544.941667769423-

7
923
2.045
5.905
93

7
923
2.494
6.232
93
6.325

851-

20

206772841.088
1.108

1.108

86
47
30

2.5079.041-

9.041-

2.715-

1.832971.929-

821-

6.58944.941628769423-

16

85120676280-

1.088
1.108

1.108

1.827971.925-

817-

6.56244.941567769423-

86
47
30

6.54444.941568769423-

mutaties in reserve

21
7.621
5.201
13.665
29

13.356120-

7.765
5.336
14.029
1.240

14.130120-

8.176
5.336
14.111
144

13.400120-

8.176
5.336
13.698
111

13.354120-

8.176
5.336
13.676
50

13.267120-

8.176
5.336
13.676
50

13.248120-

geraamd resultaat

13.694

13.476-

15.269

14.250-

14.255

13.520-

13.809

13.474-

13.726

13.387-

13.726

13.368-

saldo
402
405
412
431
432
435
445
452
473
476

2.470

1.986-

Saldo van baten en lasten

08 Onderw ijs en jeugd

1061.2492.510-

7
923
3.018
7.125
93

16

1.1231.123-

2.592

7901578088-

876.002105.339584877456-

1.770-

1061.2472.632-

3.54011.105-

16

636
1.134-

2.717

964
984
57

654

1.780-

1061.2512.752-

7
916
3.029
7.244
113

16

636
1.144-

2.839

1.673-

Inning afvalsstoffenh/reinigin
Huishoudelijk afval
Baggerbeheer Den Helder BV
Rioleringen
Bodemonderzoek en sanering
Milieuhygiene Beleid
Milieuhygiëne
Baten afvalst.heffing/reinigin
Baten rioolrechten

1.792-

1781.3942.867-

3.747-

mutaties in reserve

741
745
753
755
763
764
765
781
791

16

636
1.156-

2.956

20
21

1.702-

830
851

Saldo van baten en lasten

07 Milieu

636
1.066-

Openb.basisonderw .huisvesting
Bijz.basisonderw .huisvesting
Bijz.basisonderw .huisvesting
Openb.en bijz.spec.onderw ijs
Openb./bijz.spec.onderw .huisv.
Huisvesting speciaal onderw ijs
Bijz.voortgezet onderw .huisv.
Bijz.voortgezet onderw .huisv.
Natuur en milieueducatie
Onderw ijshuisvesting

Saldo van baten en lasten
mutaties in reserve
geraamd resultaat
saldo

218
6

1.019
484-

5
6

734
7501.472-

5
6

335
8351.347-

5
6

339
8241.390-

5
6

357
8121.368-

5
6

7991.345-

1.287556417401.669-

120
127
831

1.5863151.5365.904530-

10
1.204

958

6.435-

1.214

5.477-
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5.025-

3361.2726.239-

6.239-

7171.681-

17
27
1.195
1.223
4.950-

3391.2546.173-

6.173-

7051.681-

17
27
1.223
1.250
4.940-

3371.2536.190-

6.190-

6631.681-

17
27
1.223
1.250
4.861-

3351.2536.111-

6.111-

6531.681-

17
27
1.223
1.250

3291.2526.059-

6.059-

4.809-
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Program m a
09 Cultuur

Product
501
511
541
543
545
551
555
556
571
581

Om schrijving produkt
Bibliotheekw erk
Kunstzinnige vorming
Bevordering profess.kunsten
Cultuurbeleid
Schouw burg
Musea
Historische gebouw en
Historische gebouw en
Feest- en gedenkdagen
Media

Saldo van baten en lasten
mutaties in reserve
geraamd resultaat
saldo
10 Sport en vrije tijd

521
523
525
527
531
573
576

Lokaal sportbeleid
Sportaccommodaties
Sportstimulering
Zw emaccommodaties
Groene sportvelden/terreinen
Openluchtrecreatie
Evenementen

433
436
461
471
482
505
515
601
602
611
623
624
625
641
650
651
652
653
655
657
658
659
661
671
673
686
696
701
711
713
721
723
725
731
733
61001
61002
61005
61101
61401
61402
62101
62301
65001
66101
66201
66301
66302
66303
66304
66305
66306
66307
66308
66309
66701
67001
67002
67003
67004
67005
67006
67007
67101
67201
67202
68201
68301

begroting 2015
2016
2017
2018
2019
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
1.6231.6551.6741.6741.6741.67416
1.07628
1.07128
1.08628
1.08628
1.08628
1.0861954629292929322931901891911891.5221.5301.5411.5411.5411.5411641671831831831831.0039626005996006007301616161638383939393916
5.66028
5.79328
5.35828
5.35728
5.35928
5.357131
147

5.660-

5.513-

494
113
200
53
1.114

mutaties in reserve
geraamd resultaat

1.114

5.358-

saldo

4.245-

Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer/Spec.onderw .
Leerplicht / RMC
Lokaal onderw ijsbeleid
Volw asseneneducatie
Emancipatie
Vormings- en ontw ikkelingsw erk
Bijstandsverlening
Inkomensvoorzieningen
Sociale w erkvoorziening
Werkgelegenheidsprojecten
Nieuw komers
Volw asseneneducatie
Minimabeleid
Wet Maatsch.Ondersteuning
Bevord.w elzijnsactiviteiten
Wet Maatsch.Ondersteuning
Maatschappelijk w erk
Maatschappelijke opvang
Ouderenw erk
Vrijw illigersw erk
Schuldhulpverlening
Minderheden
Jeugd- en jongerenw erk
Sociaal cultureel w erk
Kinderopvang
Wet voorziening gehandicapten
Ambulancevervoer
Verslavingszorg
Volksgezondheid
JGZ uniform deel
WMO CJG
activiteiten JAT en VAT
JGZ maatw erk deel
Risicojongeren
Bijstandsverlening
Inkomensvoorzieningen
Besluit bijstandsverl.zelfst.
Sociale w erkvoorziening
Gemeentelijk Minimabeleid
Schuldhulpverlening
Minderheden
Voorzieningen Participatiew et
Kinderopvang
Materiële maatw erk voorz Wmo
Immateriële maatw erk voorz Wmo
Verslavingszorg
Opvang
Inloopfunctie GGZ
Maatschappelijke opvang
Vrouw enopvang/huiselijk gew eld
Beschermd w onen
Kortdurend verblijf
Individuele begeleiding
OGGZ
EB maatw .vz./opvang Wmo
Algemene voorz Wmo/Jeugd
Maatschappelijk w erk
Sociaal cultureel w erk
Jeugd- en jongerenw erk
Ouderenw erk
Vrijw illersw erk
Bevord.w elzijnsactiviteiten
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
PGB Wmo
PGB Jeugd
Individuele voorz.Natura Jeugd
Veiligh./Reclass./Opvang Jeugd

Saldo van baten en lasten

254

6

5181.210757-

8.244
3.102
150
128
144
1.410
56

63
68
9
10

124
19

5.793-

249
529
101
112
56
1.046
175
1.222

7
492
611
188

1414127.9722708.3603.5011031283.8654.6922201.3745641.749273272674801.3175237473.409235291.10486673919711118-

5.358-

3964936392.0651.2274573575.6345.634-

531
82
112
56
1.033

2465265782.0651.0604263305.230-

1.033

5.230-

251

4.197-

50998072818813145-

7
492
611
188

28

5.357-

5.329-

531
82
112
56
1.033

2465235772.0641.0584243305.222-

1.033

5.222-

251

4.189-

49979868518813239-

7
492
611
188

28

5.359-

5.331-

5.357-

531
82
112
56
1.033

2465215772.0641.0604153305.213-

531
82
112
56
1.033

2465185772.0641.0424153305.191-

1.033

5.213-

1.033

5.191-

251

4.181-

49979768418813239-

28
5.328-

7
492
611
188

251

4.158-

49979768418813239-

7
492
611
188

49979668418813239-

60-

24.863
252
108

39

1.740
96
40
5

144
26

mutaties in reserve

41.503
15

66.346635-

28.610
488

geraamd resultaat

41.518

66.981-

29.098

saldo

25.462-
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28
5.330-

4.412-

516
665

26.788

28
5.765-

2603415151.9661.3955403415.358-

Saldo van baten en lasten

11 Sociaal domein

werkelijk 2014
baten

73.600-

23-

23-

23-

23-

23-

1.219785-

1.224898-

1.223896-

1.158896-

1.158896-

27.2893103308.4404.7116061523.5118061.58311.3446251421539191.1906.935112322376784805761.2332832791834.1621.1761.1747.55510.886102.699-

102.699-

24.863
252
108

39

1.740
96
40
5

144
26

2.575
31.186
14
31.200
73.326-

28.4532753307.5554.7966921253.7468872.31512.0916341421531.1109548.524112322375554954139172871901732.8041.1311.1807.59111.082104.525-

104.525-

24.863
252
108

39

1.740
96
40
5

144
26

3.138
31.749
14
31.763
71.885-

28.4442753306.9934.8346911243.7398852.30611.3846331421531.2749549.459112322375554944139162861891732.7981.1311.1797.59010.440103.648-

103.648-

24.863
252
108

39

1.740
96
40
5

144
26

3.988
32.598
14
32.612
70.601-

28.4412753306.5764.8576911243.7448852.30611.4176331421531.2749839.372112322375554944139162861891732.7991.1311.1807.59010.485103.214-

103.214-

24.863
252
108

39

1.740
96
40
5

144
26

4.818
33.429
14
33.443

28.4282743306.3654.8536901243.7428852.30411.4166331421531.2749839.466112322375554944139162861891732.7961.1311.1797.59010.484103.067-

103.067-

69.624-
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Program m a
12 Economische ontw ikkeling

Product
261
301
302
311
579

Om schrijving produkt
Exploitatie en beheer havens
Markten
Baten marktgelden
Economische stimulering
Toerisme

Saldo van baten en lasten

werkelijk 2014
baten

lasten
-

begroting 2015
baten

2016
baten
lasten

lasten

140-

81-

10

1.5882992.027-

9742261.281-

10

2.027-

2017
baten
lasten
34

2018
baten
lasten
34

2019
baten
lasten
34

34

10
1.0973031.366-

1.0942981.358-

1.0993001.365-

1.0912981.355-

mutaties in reserve
geraamd resultaat
saldo
Saldo van baten en lasten

2.017163.382

saldo

3.187-

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

1.2811.281-

166.569-

192.521
16-

1.3661.366-

192.537- 180.340
314-

1.3581.358-

180.653- 177.137
2.109-

1.3651.365-

179.246- 175.308
2.721-

1.3551.355-

178.029- 174.752

177.224-

2.472-
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Bijlage 3: Overzicht formatie en salarisraming
Peildatum 1 januari 2015
Organisatieonderdeel
Gemeenteraad
College van B&W
Griffie
Totaal in programma’s
Directie
Niet organiek
Concernstaf
Dienstverlening
Stadsbeheer
R&E
VVH
Sociaal domein
Totaal in bedrijfsvoering

FTE’s incl
bovenformatie

Vacatures

overbezetting

31,00
5,00
6,11
42,11

-

2,00
7,67
59,43
93,62
63,57
52,11
46,92
112,46
437,77

0,11
10,58
12,03
2,19
7,00
9,78
44,53
86,23

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

-3,67
-0,67
-0,50
0,00
0,00
0,00
-3,83
-8,67

31,00
5,00
6,11
42,11

Salaris incl
werkgever kosten
exclusief
overbezetting
571
615
488
1.674

2,00
7,67
48,85
81,58
61,38
45,11
37,14
67,93
351,65

275
153
4.133
5.065
3.445
3.794
2.850
6.780
26.495

Bezetting
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Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Grootboek
1.10150

Naam
Algemene reserve

Totaal Algemene reserve
Nieuwbouw stadhuis
Multicultureel centrum
Winst de Nollen
Woonomgeving de Schooten
Ontwikkelingsfonds M3 cluster
Strategische Visie
Drooghe Weert
Revolverend fonds duurzame openbare verlichting
Totaal Beleidsprioriteiten
1.10245.010 Kunstopdrachten /aankoop kunstvoorwerpen
1.10247
Monumenten
1.10258
Stedelijk groen (B.N.L.S.)
1.10312
Bovenwijkse voorzieningen
1.10361
Bodemsanering
1.10372
Frictiefonds
1.11507
Decentralisatie onderwijshuisvesting
Totaal Meerjarig beleid
1.10286
Herontwikkeling Lidwina
1.10299
DIVMAG - terrein
1.10339
Aankopen stadshart ihkv wet Voorkeursrecht
1.10366
Participatie / werkdeel WWB
1.10379
Sociaal Domein
Totaal Buffer voor risico's
1.10275
Woonwagens Blankmanstraat
1.10283
Duinen Noordkop / Bezoekerscentrum
1.10347
Verplaatsing kinderboerderij
1.10374
Nieuwbouw Stadhuis
1.10375
Exploitatie parkeren
Totaal Egalisatiereserves
1.10249.020 Nieuwbouw Pijler/Herderschee
1.10290
Onderwijscluster Pasteurstraat
Totaal Technische reserve
Totaal reserves
1A002
Voorziening brandweerkazerne
1A011
Onderhoudsvoorziening gymnastieklokalen lokalen
1A014
Egalisatievoorziening riolering
1A015
Egalisatievoorziening onderhoud overige gebouwen
1A019
Egalisatievoorziening huishoudelijk afval
1A021
Onderhoud Sportaccommodaties
1A022
Onderhoudsvoorziening AED
Totaal Kostenegalisatievoorzieningen
1B009
Wachtgeld vml. Wethouders
1B012
Voorziening waterbreed
1B015
Schadeclaim Staat
1B017
Bodemsanering Willemsoord
1B018
Claim Willemsoord
1B020
Voormalig personeel
Totaal voorzieningen voor risico's
Totaal voorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen
1.10201
1.10236
1.10243
1.10315
1.10357
1.10359
1.10360
1.10378

Programmabegroting 2016, Meerjarenraming 2017-2019

2016
Saldo begin
2016
Toevoegingen Onttrekkingen
30.025.896
1.054.122
223.932
30.025.896
1.054.122
223.932
1.780.392
500.000
25.853
60.566
412.603
200.000
9.263.775
636.000
232.000
160.000
40.000
12.135.189
500.000
676.000
150.757
336.803
71.642
2.006.597
44.282
120.000
119.000
309.824
3.692.630
907.041
6.612.535
120.000
1.026.041
787.525
202.044
25.000
2.260.119
80.276
39.665
635.000
3.924.353
105.276
110.901
13.000
184.000
12.250
306.820
17.670
907.816
150.000
437.324
12.866
1.946.861
162.866
42.920
1.685.690
69.123
120.475
2.333.106
91.629
155.724
4.018.796
160.752
276.199
58.663.630
1.997.740
2.350.368
657.934
72.960
72.960
301.488
85.344
85.344
7.414.051
848.186
3.745.155
390.083
390.083
406.173
406.173
725.795
102.248
102.248
25.700
5.175
5.175
13.276.296
1.503.996
1.061.983
860.067
300.000
1.330.084
286.325
1.650.000
18.655
874.585
52.425
10.485
4.785.816
286.325
310.485
18.062.112
1.790.321
1.372.468
76.725.742
3.788.061
3.722.836

Saldo eind
2016
30.856.086
30.856.086
2.280.392
25.853
60.566
412.603
200.000
8.627.775
232.000
120.000
11.959.189
150.757
336.803
71.642
2.006.597
45.282
309.824
2.785.589
5.706.494
787.525
177.044
2.179.843
39.665
635.000
3.819.077
97.901
171.750
289.150
1.057.816
450.190
2.066.807
1.634.338
2.269.011
3.903.349
58.311.002
657.934
301.488
8.262.237
3.745.155
725.795
25.700
13.718.309
560.067
1.616.409
1.650.000
18.655
874.585
41.940
4.761.656
18.479.965
76.790.967
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Bijlage 5: Overzicht incidentele baten en lasten
Waarden
programma

Algemeen bestuur/bedr voering
Totaal Algemeen bestuur/bedr voering
Eindtotaal

grootboeknummer

943.7320.599

Omschrijving

Stelpost AU, compensatie SD

2016

2017

-

354.192
354.192
354.192

2018

347.747
347.747
347.747

2019

319.251
319.251
319.251

