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Inleiding  

 
Halverwege het jaar wordt in de tussenrapportage een doorkijk gemaakt van wat er beleidsmatig is gedaan en 

wat  tot het einde van het jaar nog moet worden uitgevoerd. De rapportage sluit aan bij de overige documenten in 

de planning en control cyclus, te weten de begroting en de jaarrekening. 

 

Deze tussenrapportage gaat in op de voortgang van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 

2015. Daarbij is de realisatie tot dusver en de verwachtingen tot aan het eind van het jaar in beeld gebracht. In 

het bijbehorende financiële gedeelte worden de substantiële afwijkingen (van meer dan € 100.000) 

aan de baten- en aan de lastenkant aangegeven. De kleinere afwijkingen worden getotaliseerd en meegenomen 

in de begrotingswijziging. De verordening ex artikel 212 Gemeentewet schrijft voor dat over de realisatie wordt 

gerapporteerd over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Voor het financiële gedeelte is dit echter 

planningstechnisch niet mogelijk. Voor dit onderdeel zijn de realisaties meegenomen tot en met 30 juni en wordt 

een prognose geboden voor het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2015. 

 

Ten aanzien van de prognose wordt opgemerkt dat deze nog beïnvloed kan worden vanwege onder andere de 

effecten gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire en de wet WWB (BUIG). 

  

De belangrijkste mee- en tegenvallers zijn in de loop van het begrotingsjaar 2015 ontstaan en waren bij het 

opstellen van de begroting 2015 over het algemeen niet te voorzien. De afwijkingen worden als incidenteel 

geoormerkt. Bekende structurele effecten zijn in de begroting 2016 verwerkt. Per saldo sluit de tussenrapportage 

met een nadelig saldo van € 441.000.  
 
De grootste budgetontwikkelingen die zich voordoen zijn (in duizenden euro’s):  

 
 
 nadeel voordeel 

 

 
bedragen x € 1.000 
 

 

1. Algemeen bestuur en middelen 

 

Dubbele verkiezingen op één dag  100 

Aanvulling wachtgeldvoorziening wethouders 109 

Vrijval diverse stelposten  210 

Bijdrage gemeente Texel voor uitvoering ondersteunende werkzaamheden 

Sociaal domein  210 

 

2. Integrale veiligheid 

 

Hogere bijdrage veiligheidsregio NHN 262 

 

3. Beheer openbare ruimte 

 

Straatverlichting 100 

Aanleg rotonde Ruyghweg 397 

Lagere baten uit begraafrechten 176 

 

4. Stedelijke vernieuwing 

 

Alleen budget neutrale afwijkingen > € 100.000. 

 

5. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 

 

Kapitaallasten voormalige postkantoor 109 

 

6. Verkeer en vervoer 
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Geen afwijkingen > € 100.000. 

 

7. Milieu 

 

Subsidie Helderse Vallei 113 

 

8. Onderwijs 

 

Alleen budget neutrale afwijkingen > € 100.000. 

 

9. Cultuur 

 

Onderzoek opstandingskerk  125 

 

10. Sport, recreatie en vrije tijd 

 

Geen afwijkingen > € 100.000. 

 

11. Sociaal domein 

 

Voordeel op WWB  317 

Lagere salarislasten WSW  725 

Bijzondere bijstand 100 

Materiele maatwerkvoorziening WMO (voorheen wvg)  265 

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen/opvang WMO  294 

Maatschappelijke opvang 183 

Beschermd wonen  140 

Eerstelijnsloket WMO en jeugd  147 

 

12. Economische ontwikkeling 

 

Economische impuls binnenstad 400 

 

Overzicht baten algemene dekkingsmiddelen 
 
Exploitatiebijdrage Willemsoord 378 
OZB opbrengst gebruikers niet-woningen 157 
OZB opbrengst eigenaren niet-woningen 164 
OZB opbrengst eigenaren woningen  133 
Afwaardering vordering Defensie in verband met overeenstemming 279 
Lager renteresultaat 302 
Lagere dividend inkomsten 211  
   
 
Totaal grote afwijkingen 3.440 2.666 
 
Overige afwijkingen  349 
   
 

Totaal nadelig saldo tussenrapportage 425 
 
Nadelig saldo begroting 2015 voor tussenrapportage  16 
    
  
Nadelig saldo begroting 2015 na verwerking afwijkingen tussenrapportage 441 
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Leeswijzer 
 

De programmabegroting van Den Helder telt twaalf programma’s, namelijk: 

 

1. Algemeen bestuur en middelen 

2. Integrale veiligheid 

3. Beheer openbare ruimte 

4. Stedelijke vernieuwing 

5. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 

6. Verkeer en vervoer 

7. Milieu 

8. Onderwijs 

9. Cultuur 

10. Sport, recreatie en vrije tijd 

11. Sociaal domein 

12. Economische ontwikkeling 

 

Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1. Inleiding – een korte omschrijving wat het programma omvat. 

2. Wat willen we bereiken? - puntsgewijze opsomming van de belangrijkste doelen 

3. Beleidsmatige verantwoording – antwoord op de vragen: Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog 

doen? 

4. Financiële verantwoording – toelichting op de financiële afwijkingen. 

 

 

 

Verder treft u aan een bijlage met betrekking tot investeringen. 

 

Financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 worden bij de programma’s toegelicht.  

 

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders  

Den Helder, 
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1. PROGRAMMAVERANTWOORDING 
 
Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking tussenrapportage 2015 
 

Lasten

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose

begroot actueel werkelijk afwijking

2015 prog rap

1.     Algemeen bestuur en middelen 10.031-     9.839-       9.288-            551          

2.     Integrale Veiligheid 7.068-       8.492-       8.848-            356-          

3.     Beheer Openbare Ruimte 12.695-     14.250-     14.607-         357-          

4.     Stedelijke Vernieuwing 1.702-       1.702-       2.714-            1.012-       

5.     Ruimtelijke Ordening en Volksh. 11.135-     11.105-     11.088-         17            

6.     Verkeer en Vervoer 1.986-       1.986-       1.923-            63            

7.     Milieu 12.746-     14.130-     14.685-         555-          

8.     Onderwijs 6.522-       6.426-       6.324-            102          

9.     Cultuur 5.848-       5.969-       5.833-            137          

10.   Sport, recreatie en vrije tijd 5.336-       5.634-       5.554-            80            

11.   Sociaal domein 99.331-     102.335-   99.543-         2.792       

12.   Economische ontwikkeling 1.285-       1.281-       2.023-            742-          

      Algemene dekkingsmiddelen 454-           454-           832-               378-          

     Saldo voor bestemming 176.139-  183.603-  183.262-      341         

     Mutatie in reserves 9.231-       9.231-       9.400-            169-          

     Saldo na bestemming 185.370-  192.834-  192.661-      173         

Baten

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose

begroot actueel werkelijk afwijking

2015 prog rap

1.     Algemeen bestuur en middelen 999           1.084       1.017            67-            

2.     Integrale Veiligheid 68             68             68                 -                

3.     Beheer Openbare Ruimte 1.141       1.151       1.070            81-            

4.     Stedelijke Vernieuwing -                -                -                     -                

5.     Ruimtelijke Ordening en Volksh. 7.380       7.244       6.920            325-          

6.     Verkeer en Vervoer 964           984           942               42-            

7.     Milieu 13.461     14.029     14.501         472          

8.     Onderwijs 198           198           297               99            

9.     Cultuur 28             28             77                 49            

10.   Sport, recreatie en vrije tijd 1.093       1.046       1.046            -                

11.   Sociaal domein 36.753     28.422     27.708         715-          

12.   Economische ontwikkeling -                -                -                     -                

      Algemene dekkingsmiddelen 119.600   131.115   130.727       387-          

      Saldo voor bestemming 181.684  185.370  184.373      996-         

      Mutatie in reserves 3.300       7.448       7.846            398          

      Saldo na bestemming 184.984  192.818  192.220      598-         

Resultaat 386-          16-            441-              425-         
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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. 
 

 

1.2 Wat willen we bereiken? 

 We willen toegankelijk zijn in onze dienstverlening. De klant staat centraal. Onder het motto: ‘Eén 

digitale overheid: betere service, méér gemak’. 

 Den Helder is dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, met goede en diverse werkmilieus, 
plezierige en veilige woonmilieus, een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijk 
en levendig stadshart en een adequate infrastructuur. Daarvoor is het nodig dat de mensen (inwoners, 
bedrijven, dag- en verblijfstoeristen) in Den Helder willen blijven en dat nieuwe mensen en bedrijven 
naar Den Helder komen. 

 De gemeente Den Helder wil op verschillende fronten regionaal samenwerken in de regio Kop van 

Noord-Holland en in breder verband binnen Noord-Holland-Noord. 

 We willen het imago van Den Helder positief bijstellen. We richten ons op de bewoners van Den Helder 

zelf, op de regio en op de rest van Nederland. 
 
1.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Dienstverlening 

 

Wat doen we er voor? 

Centraal loket van de overheid 
De gemeente is vanaf 2015 het centrale loket van de overheid. Wie niet weet waar hij met een vraag aan de 
overheid naartoe moet, kan straks altijd bij de gemeente terecht. De gemeente beantwoordt in de meeste 
gevallen een vraag direct of verwijst in één keer goed door. Om dit te realiseren volgen we de landelijke 
ontwikkelingen, zoals het programma Antwoord©, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-
overheid (kortweg NUP) en de implementatieagenda NUP (ofwel i-NUP). Dit om op transparante wijze de beste 
dienstverlening te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening, 
kanaalsturing en het zaakgericht werken staan centraal. 
 
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) 
Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de 
bekende weg vraagt. Dit komt neer op een betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te 
bereiken brengen de overheden, waaronder dus ook de gemeenten, focus en samenhang aan in de ontwikkeling 
van de basisinfrastructuur van de e-overheid. Een belangrijk onderdeel van het NUP is Antwoord ©. De 
belangrijkste doelstelling van dit programma is burgers één ingang bij de gemeente te geven, waar ze met al hun 
vragen aan de overheid terecht kunnen. Dit is ongeacht de keuze in het distributiekanaal: internet, e-mail, 
telefoon of loket. We gaan in 2015 het digitale kanaal verder ontwikkelen, onder andere door het verder 
verbeteren van de website en e-formulieren. 
 
Betere digitale dienstverlening met minder kosten 

We streven naar betere (digitale) dienstverlening met minder kosten. Alle klantcontacten komen samen in de 
frontoffice (loketten/Klant Contact Centrum). Het maakt niet uit over welke vakgebieden het gaat en of via welk 
kanaal (internet, e-mail, telefoon of loket) een vraag binnenkomt. Een belangrijke voorwaarde is dat de frontoffice 
bereikbaar is onder één telefoonnummer, via één website, op één adres en op één locatie. In 2015 moet de 
gemeente het centrale loket van de overheid zijn. We gaan daartoe processtappen vereenvoudigen en 
automatiseren (zaakgericht werken); de digitale dienstverlening verder uitbreiden en inzetten op kanaalsturing 
(sturen op gebruik van de verschillende kanalen: website, e-mail, telefoon en loket); de klant in één keer gelijk 
goed helpen (minder klantcontacten / stelsel van basisregistraties); werken aan een duidelijke en voor iedereen 
toegankelijke gemeentelijke website. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Er is een plan van aanpak 

klantcontactcentrum (KCC) opgesteld dat in 

 We voeren het plan van aanpak 

klantcontactcentrum (KCC) uit. In de tweede 
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maart 2015 is vastgesteld. 

  

 Op 2 juli 2015 heeft de heraudit voor de 

basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) plaatsgevonden. De gemeente Den 

Helder is met vlag en wimpel geslaagd. 

 

 Informatieveiligheid: gemeenten zijn als 

professionele, meest nabije overheid 

verantwoordelijk voor het op orde hebben 

van hun informatieveiligheid. Aan de hand 

van de Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse Gemeenten brengen we 

stapsgewijs de informatiebeveiliging binnen 

de gemeente Den Helder op orde. In de 

eerste helft van 2015 hebben we op dit vlak 

diverse initiatieven genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helft van 2015 richten we ons onder meer op: 

o De invoering van werken op afspraak; 

o Kanaalsturing; 

o Een onderzoek naar de mogelijkheden 

voor het thuisbezorgen van 

reisdocumenten en rijbewijzen.  

 

 We voeren het project zaakgericht werken uit. 

De beoogde resultaten voor 2015 zijn: 

o Een vernieuwde gemeentelijke 

website; 

o 7 processen die volledig zaakgericht 

zijn ingericht. Twee voorbeelden zijn: 

de melding openbare ruimte en het 

maken van een afspraak. 

o Een afgerond opleidingstraject voor 

medewerkers die deelnemen aan het 

project; 

o Een vernieuwd intranet voor de 

medewerkers van de gemeente Den 

Helder; 

 

 In het derde kwartaal van 2015 sluiten we aan 

op de landelijke voorziening van de 

basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT). Deze basisregistratie wordt de 

gedetailleerde grootschalige kaart van heel 

Nederland. Alle fysieke objecten, zoals 

gebouwen, wegen, water en groen zijn hier 

eenduidig op vastgelegd. De wet treedt op 1 

januari 2016 in werking. 

  

 
 

Strategische visie 

 

Wat doen we er voor? 

Voor de activiteiten gericht op de doelstellingen verwijzen we naar de desbetreffende programma’s. In het derde 
kwartaal van 2013 hebben we de stand van zaken voor de uitvoering van de strategische visie besproken in een 
informele raadsbijeenkomst. De belangrijkste conclusie was dat de ambitie en doelstellingen zoals verwoord in 
de strategische visie nog steeds draagvlak vonden bij de gemeenteraad.  
 

 
 

Regionale samenwerking 

 

Wat doen we er voor? 

Voor het versterken van het innovatieve en productieve vermogen van de Kop van Noord-Holland is 
verdergaand samenhangend ruimtelijk-economisch beleid noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken, is voor de 
periode 2014-2017 een programmatische samenwerking nodig, zodat we kansrijke initiatieven vanuit de markt 
kunnen voorzien van een krachtige en gerichte overheidsimpuls. Ook kan de regio zo beter één vuist naar 
hogere overheden maken om in aanmerking te komen voor bijdragen van het Rijk en Europa. Dit betekent ook 
dat we gezamenlijk keuzes moeten maken en dat de verschillende gemeenten in elkaar moeten investeren. Met 
de bestuurlijke samenwerking in het programma De Kop Werkt! hebben we een platform gevonden om samen 
tot prioriteitstelling en een gezamenlijk investeringsprogramma te komen. De komende periode moeten we hier 
nader invulling aan geven. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Om te komen tot een samenhangend ruimtelijk-

economisch beleid zijn er vier bestuursopdrachten 

De geformuleerde bestuursopdrachten uitwerken in een 

plan van aanpak, een financiële paragraaf en 
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geformuleerd: arbeidsmarkt & onderwijs, haven, 

omgevingsvisie en destinatiemarketing. 

 

deelprojecten. 

 

 

Communicatie en burgerparticipatie 

 

Wat doen we er voor? 

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 hebben we 
al aangepast. Deze richt zich nog meer op de behoefte van inwoners. Andere online media zetten we steeds 
vaker en doelgerichter in. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 De afgelopen periode is veel tijd besteed 
aan crisiscommunicatie, de beantwoording 
van raadsvragen en persvragen. 

 

 Bureau participatie is opgericht, een bureau 
dat zich richt op advies en ondersteuning 
bij activiteiten en vraagstukken die 
participatie  nodig hebben 
 

 De organisatie van participatie-
bijeenkomsten waaronder; hergebruik afval, 
3 raadsbijeenkomsten rond het geven van 
kennis en visievorming, huiskamer van de 
stad,  traject stationsgebied is gestart, 
Noorderhaaks, participatiebijeenkomst 
kinderen rond de vormgeving van speeltuin 
en het Sociaal Domein. 
 

 Positief in het nieuws. Campagne De  
Helderse duinen campagne tot stand  
gebracht 
 

 Facebook  DH heeft meer dan 1000 volgers 
 
 

 De expeditie een innovatief traject rond de 
P&C cyclus 
 

 Bijdrage in de organisatie van de 
ontwikkelweek 
 
 

 Pilot Burgernet geïnitieerd door 
Communicatie ism met Post NL is succes  

 

 Deze vooral ongeplande activiteiten zetten we 
voort. 

 
 

 Bureau participatie ontwikkelt zich verder en 
draagt bij aan de organisatie van bijeenkomsten 
 

 
 

 De organisatie van participatiebijeenkomsten en  
andere vormen van participatie worden 
voortgezet 

 
 
 
 
 
 

 Landelijk  aandacht geven 
 
 
 

 Facebook DH monitoren en gebruiken bij 
campagnes en participatietrajecten 

 

 Onderdelen uit de expeditie worden voortgezet. 
(kadernota nieuwe stijl) 

 

 Deze week krijgt een vervolg in november 
waarbij wij workshops geven mbt 
omgevingssensitiviteit 
 

 Post NL continueert de rol van postbodes in 
Burgernet 

 

 

 

Citymarketing 

 

Wat doen we er voor? 

De stichting Top van Holland heeft in 2013 de taken van de VVV Kop van Noord-Holland overgenomen. De 
samenwerking tussen de VVV en de stichting Top van Holland is in 2014 geregeld. Het evenementenbeleid van 
de gemeente blijft een sturend instrument van citymarketing. Dit betekent dat we vooraf afspraken maken over 
de uitstraling van het evenement. Daarnaast hebben we intensief overleg met de citymarketingorganisatie Top 
van Holland, waardoor we synergie-effecten bereiken. De intensieve samenwerking zorgt ervoor dat de neuzen 
vanuit de gemeente, bedrijfsleven en citymarketing zoveel mogelijk dezelfde kant op komen te staan. Samen 
zetten we Den Helder op de kaart. Met de slogan “Den Helder kust de zee” blijven we het beeld van Den Helder 
ondersteunen en versterken. 
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Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Stichting Top van Holland (TvH) draagt op basis van 

hun beleids- en activiteitenplan zorg voor coördinatie 

van de marketingstrategie en uitvoering van de 

opgenomen activiteiten.  

De exploitatie wordt naast gemeentelijke subsidie 

mede gebaseerd op een bijdrage uit het onder-

nemersfonds (Stichting Ondernemen aan Zee) De 

organisaties binnen Stichting Ondernemen aan Zee 

zijn met elkaar en met de stichting TvH in gesprek 

hoe de citymarketing van Den Helder verder te 

professionaliseren en wat de rol (en de daarbij 

wenselijke organisatiestructuur) is van TvH bij de 

uitvoering van ‘Het Nieuwe Winkelen’, w.o.  loyalty 

app, gratis wifi en citymanagement.  

De TvH heeft samen met de gemeente de Helderse 

nominatie voor de Nationale Citymarketing Trofee 

2015 verdedigd. 

 

Binnen de ondernemersverenigingen is consensus 

bereikt om de raad te vragen voor een tweede 5% OZB-

verhoging per 1 januari 2016. Positieve besluitvorming 

zal gevolgen hebben voor de professionalisering en 

organisatiestructuur van de st. Top van Holland (splitsing 

regionale VVV taken/ destinatiemarketing en de 

Helderse Citymarketing).  

 

 

 
 
1.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -10.031               -9.839                -9.288                551                           

Baten 999                      1.084                  1.017                  -67                            

Totaal programma voor bestemming -9.032                 -8.755                -8.271                484                           

Toevoeging reserves -650                    -650                    -650                    -                                

Onttrekking reserves 249                      1.163                  1.163                  -                                

Totaal programma na bestemming -9.433                 -8.242                -7.758                484                           

Programma 1 - Algemeen bestuur en middelen

Begroting 2015

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
Op woensdag 18 maart 2015 hebben de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen 
plaatsgevonden. Aangezien de beide verkiezingen op dezelfde dag werden gehouden, hebben we een inkoop- en 
efficiencyvoordeel van € 100.000,- behaald. 
  
Door het vertrek van een wethouder dient de  wachtgeldvoorziening met € 109.000 te worden aangevuld. 
 
In de begroting zijn diverse stelposten opgenomen die vrij kunnen  vallen. Dit betreft de stelpost voor de nul-lijn 
op subsidies 2015 (€ 152.000 voordelig), de stelpost zachte landing subsidies (€ 175.000 voordelig) en de 
stelpost overhead Cocensus (€ 117.000 nadelig). 
 
Met ingang van 2015 draagt de gemeente Texel 210.000 per jaar bij voor de uitvoering van diverse 
ondersteunende werkzaamheden binnen het sociaal domein op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De 
werkzaamheden voor de gemeente Texel kunnen binnen de bestaande budgetten en formatie worden 
opgevangen. De bijdrage van de gemeente Texel veroorzaakt hierdoor een meevaller op de 
bedrijfsvoeringskosten. 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 73.000 voordelig. 
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Programma 2: Integrale veiligheid 

 

 
2.1 Inleiding 

Wij willen dat de burgers, ondernemers en bezoekers kunnen genieten van Den Helder en zich niet hoeven te 
ergeren aan overlast en verloedering. Vertaald naar ons veiligheidsbeleid betekent dit dat we streven naar een 
verdere daling van misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte en minder overlast en verloedering in 
wijken en buurten.  
 
Hoe willen we dit bereiken? Begin dit jaar hebben we opnieuw het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 
vastgesteld. Hierin is een visie neergezet voor de komende jaren dat gebaseerd is op een heldere integrale inzet 
op criminaliteit, incidenten en naleving van regels. Hierbij communiceren wij op een heldere en reële wijze over 
veiligheid en gaan we onze burgers actief betrekken via projecten als Waaks, Burgernet, AED en Meld Misdaad 
Anoniem. Wij informeren hen over onze aanpak, hoe wij werken en hoe zij ons in onze aanpak kunnen 
versterken. Door duidelijke afspraken te maken met bedrijven, zorginstellingen en hulpdiensten zorgen we verder 
voor een strakke regie op fysieke en sociale veiligheidsproblemen. Hieronder vindt u een overzicht van de 
werkzaamheden per prioriteit.  
 
 
2.2 Wat willen we bereiken? 
 

 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. 

 Het verminderen van aanhoudende overlast in woonwijken en winkelgebieden. 

 Er voor zorgen dat bij een acute crisis de juiste hulp en zorg aan de cliënt wordt geboden. 

 Het ontmoedigen van het drank- en drugsgebruik, in het bijzonder bij jongeren, en er voor zorgen dat 
deze middelen alleen beschikbaar zijn volgens de daarvoor geldende regels. 

 Daling van het aantal high impact crimes. 

 Mensenhandel en uitbuiting van personeel tegengaan, in het bijzonder bij prostituees en 
arbeidsmigranten. 

 Het voldoen van de rampenbestrijdingsorganisatie aan de eisen van de Wet veiligheidsregio’s. het 
beperken van de risico’s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen en de gevolgen van 
dergelijke incidenten adequaat bestrijden.  

 Het implementeren van het Beleidsplan externe veiligheid. 

 Een goed beveiligde zeehaven, waarin alle bedrijven in het kader van de havenbeveiliging een actuele 
gecertificeerde kade hebben. 

 Een goede en efficiënte regionale brandweer, die voldoet aan de landelijke eisen. 
 
 
2.3  Beleidsmatige verantwoording 
 
 
Sociale veiligheid 
 

Overlast 

 

Wat doen we er voor? 

 Twee bijeenkomsten Waaks organiseren over het melden van overlast en burgerparticipatie; 

 Uitvoeren en verbeteren van werkafspraken rondom jeugdoverlast, woonoverlast, OGGZ-overlast en 
kamerverhuur; 

 Organiseren van integraal overleg onder leiding van het Veiligheidshuis over de aanpak van veelvuldige 
overlastplegers; 

 Het invoeren van een centraal meldpunt en een centrale registratie. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Nieuw Lokaal Integraal VeiligheidsBeleid 2015-

2018 vastgesteld. 

 De nieuwe kamerverhuurverordening is 

vastgesteld.  

 Er is een maandelijks woonoverlast overleg 

gestart dat langzaam opgebouwd wordt.  

 De twee waaks bijeenkomsten worden in het najaar 

georganiseerd. De voorbereidingen zijn reeds 

getroffen. 

 Afhankelijk van hoe het overlastoverleg loopt, wordt 

gekeken of een centraal meldpunt noodzakelijk is. 
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 Er is in samenwerking met de zorgpartners 

(dagbesteding) een protocol opgezet 

“overlastgevende binnenstad”. 

 Er is een project gestart inzake integrale jeugd 

controles ism politie.  

 Er loopt één aanpak hinderlijke jeugdgroep. 

 “Waarschuwing uit de bajes” uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid en zorg 

 

Wat doen we er voor? 

 Verbreden en door ontwikkelen van het Ketenhuis, waardoor de zorg- en veiligheidsprocessen optimaal 
op elkaar aansluiten; 

 Opzetten van een effectieve 24-uurs zorgcrisisdienst, in nauwe relatie met andere organisaties, zoals 
het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 Het organiseren van een doorzettingsmacht, zodat de cliënt door middel van een integrale 
beoordeling/aanpak de juiste hulp ontvangt; 

 Het maken en vastleggen van duidelijke afspraken over hulpverlening in crisissituaties tussen de zorg- 
en veiligheidspartners in zowel werkprocedures als in contracten.  

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Besluitvorming rondom het Ketenhuis is 

afgerond.  

 Deelname aan regionale werkgroep OGGZ. 

 Verder uitbouwen Ketenhuis. 

 Afspraken over veiligheid met zorginstellingen 

harmoniseren.  

 Het organiseren van een doorzettingsmacht, zodat 

de cliënt door middel van een integrale 

beoordeling/aanpak de juiste hulp ontvangt; 

 Het maken en vastleggen van duidelijke afspraken 

over hulpverlening in crisissituaties tussen de zorg- 

en veiligheidspartners in zowel werkprocedures als 

in contracten. 

 

 
 

 

Drugs en alcohol 

 

Wat doen we er voor? 

 Een ontmoedigingsbeleid uitvoeren voor alcoholgebruik voor jongvolwassenen tot 24 jaar; 

 Uitvoeren maatregelen die zijn opgenomen in het preventie- en handhavingsplan van de Gemeente 
Den Helder voor de periode van 2014-2016; 

 Structurele inzet van de toezichthouders van de Drank- en Horecawet en bestuurlijke handhaving; 

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

 Aanpakken drugspanden volgens het Damoclesbeleid (Opiumwet) en de Hennep-convenant. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Camera toezicht uitgevoerd. 

 Pilot “Sluitingstijden horeca” gestart. 

 Er zijn acht bestuurlijke handhavingstrajecten 

D&H gestart. 

 Inzet BOA’s D&H bij evenementen, horeca, 

para-commerciële instellingen en hangplekken. 

 Start project “Onderzoek Leefbaarheid 

Koningsstraat”. 

 

 Damoclesbeleid Hennep-panden vaststellen. 

 Mysterie onderzoek 18- 

 Opzetten plan van aanpak Helder in de Kop 2016-

2018. 

 Handhaven voorbereidingshandelingen hennepteelt 

samen met OM en politie. 

 

 
 

 

High impact crimes 
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Wat doen we er voor? 

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

 Aanpak geweld uitwerken; 

 Uitvoeren Top HIC in het Veiligheidshuis; 

 Aanpak straatroof opzetten voor zowel jongeren als ouderen. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Analyse straatroof 2013-2014 uitgevoerd. 

 Plan van aanpak straatroof opgezet. 

 Structureel Top HIC overleg in Veiligheidshuis. 

 Besmettingsbrieven verstuurd. 

 Project ism politie op stijging scooter diefstal. 

 Twee KVO’s trajecten opnieuw gecertificeerd. 

 

 

 Persoonsgerichte aanpak geweld uitwerken 

 Twee witte voetjes traject opzetten 

 Deelname aan regionale pilot “Veiligheidsscan voor 

de buurt” in Nieuw Den Helder. 

 Uitvoeren B3W in het centrum. 

 Er worden nog 2 KVO’s trajecten  opnieuw 

gecertificeerd. 

 

 

 

Projecten / werkzaamheden 
 

Wat doen we er voor? 

We zetten in op de opsporing van illegale prostitutieactiviteiten. Naar aanleiding van de nieuwe Wet regulering 
prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche hebben we het bordelenbeleid aangepast. Meldingen van 
uitbuiting en mensenhandel geven we door aan het regionale meldpunt mensenhandel.  
 
Om knelpunten rond de huisvesting van arbeidsmigranten op te lossen, nemen we deel aan een regionaal 
interventieproject. Dit project is enerzijds gericht op integrale overheidshandhaving op de problematiek van 
huisvesting arbeidsmigranten en anderzijds op het realiseren van alternatieve (tijdelijke) huisvestingsvormen.  
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Begeleiding vestiging AZC. 

 Controles in kader van arbeidsmigranten 

uitgevoerd. 

 Interne workshop ondermijning uitgevoerd. 

 Interne workshop signaleren mensenhandel. 

 Herzien prostitutiebeleid. 

 

 

 

 
 
Fysieke veiligheid 
 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

 

Wat doen we er voor? 

 De gemeenten in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben vorig jaar gezamenlijk een nieuwe 
werkwijze  bevolkingszorg 8.0 opgezet. We focussen dit jaar op de overgang naar de nieuwe 
bevolkingszorg 8.0, met de daarbij behorende prestatie-eisen en het expertteam; 

 Het organiseren van oefeningen/ workshops voor de vernieuwde gemeentelijke crisisorganisatie; 

 Partners actief informeren over de nieuwe werkwijze; 

 Herzien en beoefenen van rampenbestrijdingsplannen in samenwerking met onze partners; 

 Beoordelen of ruimtes, middelen en opleidingsniveau voldoende zijn om een crisis goed te kunnen 
bestrijden (continuproces). 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Bevolkingszorg 8.0 geïmplementeerd 

 Begeleiding en instructie regionale 

medewerkers over lokale afspraken. 

 Eerste informatie ronde bevolkingszorg 8.0 

uitgevoerd. 

 Organiseren workshops vernieuwde gemeentelijke 

crisisorganisatie. 

 Tweede informatieronde voor interne en externe 

contacten inzake bevolkingszorg 8.0. 

 Herzien rampbestrijdingsplannen. 

 Aanpassen ruimtes en middelen aan nieuwe 

werkwijze bevolkingszorg 8.0. 
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Externe veiligheid 

 

Wat doen we er voor? 

 Uitvoeren werkprocedures en bijhouden van de gegevens van de risicokaart; 

 Doorvoeren nieuwe wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Risicokaart wordt bijgehouden (ISOR, VVH en 

RRGS, RUD). 

 

 Advies opstellen voor de implementatie van een art 

14 contour / risicocontour GBI NAM. 

 

 

 

Havenbeveiliging 

 

Wat doen we er voor? 

Aanpassen en actualiseren planvorming naar aanleiding van de eind 2014 uitgevoerde landelijke controle. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

  Afspraken maken over structurele handhaving door 

RUD. 

 

 
 

Brandweer 

 

Wat doen we er voor? 

We zorgen voor een goede verbinding tussen de regionale brandweer en gemeentelijke organisatie. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Afronding van de ontvlechting van de 

brandweer. 

 

 Aanpassing gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio NHN, inclusief verdeelsleutel. 

 
 
Handhaving en vergunningverlening 
 
Wat doen we er voor? 

 Herijken van de handhaving openbare ruimte door de verbeterde samenwerking met de politie en op 
basis van een duidelijke prioritering; 

 Handhaven van de regelgeving op het taakveld van bouw- en woningtoezicht; 

 Handhaven brandveiligheid; 

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

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

 Continueren van de samenwerking met de gemeenten Hoorn, Alkmaar, Texel, Schagen en Hollands 
Kroon op het gebied van de Drank- en Horecawet; 

 Strikt toezicht houdem op de naleving van de leeftijdsgrens gesteld in de Drank- en Horecawet. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Regionaal convenant samenwerking 

handhaving D&H wet getekend. 

 Uitwisseling BOA’s D&H van gemeente Den 

Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon. 

 Er zijn 7 henneppanden gesloten. 

 Drie trajecten bestuurlijke sluiting brandgevaar. 

 Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018 

vastgesteld. 

 Diverse inzetten geweest van de BOA’s samen 

met politie, o.a. jeugdgroepen, drugspanden en 

 Nadere afspraken maken over samenwerking politie 

en BOA’s. 

 Uitvoeringsprogramma handhaving 2016-2017 

opstellen. 
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geluidsoverlast. 

 

 
 
2.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -7.068                 -8.492                -8.848                -356                         

Baten 68                        68                       68                       -                                

Totaal programma voor bestemming -7.000                 -8.424                -8.780                -356                         

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves -                           513                     513                     -                                

Totaal programma na bestemming -7.000                 -7.911                -8.267                -356                         

Programma 2 - Integrale veiligheid

Begroting 2015

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
De gemeente brandweer is per 1 januari 2015 op gegaan in een regionale brandweer die onder de 
Veiligheidsregio NHN valt . Dit heeft consequenties voor de begroting van de gemeente Den Helder. De begroting 
2015 van de Veiligheidsregio NHN is op 3 oktober 2014 vastgesteld, inclusief een forse bezuinigingsopgave. De 
late oplevering van de begroting en het niet volledig realiseren van de bezuinigingen van de Veiligheidsregio NHN 
leidt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2015 met € 262.000. Pas op 25 september 2015 vindt de 
besluitvorming plaats over de verdeelsleutel en is er definitief duidelijk wat de gemeentelijke bijdrage is voor de 
VR NHN. 

 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 94.000 nadelig. 
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Programma 3: Beheer openbare ruimte 
 

 

3.1 Inleiding 

Door de openbare ruimte goed te onderhouden, zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige woon- en 

werkomgeving. Door slim te werken, streven we ernaar met beperkt budget de gewenste kwaliteit halen. 

Samenwerking is hierbij een belangrijke voorwaarde. Met andere organisaties, zoals het hoogheemraadschap of 

nutsbedrijven, onderzoeken we hoe we werkzaamheden kunnen combineren. We kijken breder dan ons werkveld 

en nemen ook ontwikkelingen op het gebied van ruimte en economie mee. Daarnaast werken we samen met 

bewonersorganisaties en woningbouwverenigingen. We betrekken inwoners van Den Helder bij onze projecten 

om meer draagvlak te krijgen. Ook stimuleren we hen daar waar mogelijk een bijdrage te leveren in het 

onderhoud van hun buurt. We proberen mensen die op grote afstand staan van de arbeidsmarkt bij onze 

werkzaamheden te betrekken. Hierdoor kunnen zij én zinvol bezig zijn én krijgen zij meer gevoel bij hun eigen 

leefomgeving. En we maken keuzes in onze manier van werken. Soms kan een andere aanpak eenzelfde 

resultaat opleveren voor minder geld. Dat is slim werken. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat Den Helder een 

aantrekkelijke gemeente is om in te wonen werken en leven. 

 

3.2 Wat willen we bereiken?  

 Het in stand houden van de kwaliteit van de openbare ruimte en zorgen dat de inwoners van Den Helder 

hier tevreden over zijn. 

 Watergangen van voldoende kwaliteit, zodat deze bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. 

 Het onderhoud van het stedelijk groen moet voldoen aan de landelijke normen en kaders van het 

kwaliteitsniveau basis. 

 Het natuur vriendelijk beheren van het openbaar groen. 

 De openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige, leefbare situatie is duurzaam. 

 Veilige speelplekken die voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. 

 Een veilige verkeersomgeving. 

 Het op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden van het huidige kwaliteitspeil van de civiele 

kunstwerken als bruggen, tunnels en duikers. 

 Door middel van wijkgericht werken een antwoord bieden op vraagstukken vanuit de wijk over de fysieke 

woon- en leefomgeving en de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan. 

 
 
3.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Algemeen 

 

Wat doen we er voor? 

 We doen onderzoek naar innovatieve contractvormen en nieuwe, efficiëntere onderhoudsmethoden. 

 Nieuwe initiatieven voor onderhoud door derden ondersteunen we zo veel mogelijk.  

 Door middel van buurtgericht werken krijgen we inzichtelijker welke plannen en ideeën van andere 
organisaties, bewoners en gemeentelijke afdelingen op korte termijn spelen. Zo kunnen we bij het 
plannen van groot onderhoud gezamenlijk een integraal ontwerp van de openbare buitenruimte maken.  

 We zijn zeer terughoudend met het inplannen van esthetisch onderhoud. We willen onze middelen 
gebruiken voor technisch onderhoud en het voorkomen van achterstallig onderhoud. Daar waar 
onverhoopt sprake is van een ontoereikend budget voor het benodigd onderhoud, kijken we naar de 
mate van risico’s die ontstaan en informeren we hier tijdig over. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Er is ondersteuning geboden aan de 

buurtbewoners in Tuindorp waar veel 

initiatieven voor onderhoud van de 

groenvoorziening ontstaan zijn de 

afgelopen periode. 

 In Nieuw Den Helder wordt het buurtgericht 

werken steeds verder uitgewerkt. Met 

verschillende belanghebbenden (intern en 

extern) wordt gewerkt aan een overzicht 

van plannen en projecten de komende 

 De extra beschikbaar gestelde financiële 

middelen (€ 200.000 revolving-fund) t.b.v. LED-

verlichting wordt o.a. ingezet bij de integrale 

aanpak Walvisvaardersweg (OV, trottoir en 

ondergrondse infrastructuur). 

 De extra beschikbaar gestelde financiële 

middelen (€ 200.000 voor de jaren 2015, 2016 

en 2017) t.b.v. het beheer van de openbare 

ruimte, worden o.a. ingezet voor: 

 een alternatieve manier van 
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jaren. onkruidbestrijding in Wierbalg (DOB-

methode); 

 extra inzet om de onkruidgroei in de 

wijk Stad binnen de Linie 

hoofinfrastructuur te kunnen remmen; 

 het onderhoud areaal-uitbreiding. 

 

 

 

Beheerplannen 

 

Wat doen we er voor? 

Door regelmatig inspecties uit te voeren, krijgen we een duidelijk beeld van het onderhoud dat nodig is voor de 
openbare ruimte en wat de daarbij behorende kosten zijn. Deze informatie nemen we op in de beheerplannen. 
Het vormt de input voor het opstellen van meerjarenplanningen. In totaal zijn er tien sectorale beheerplannen. 
In 2015 actualiseren we geen bestaande beheerplannen geactualiseerd. Wel stellen we een nieuw beheerplan 
op: het Beheerplan watergangen 2016-2019. Ook bieden we de Nota onderhoud openbare ruimte 2015 ter 
kennisname aan de raad aan. In deze nota staat zowel het Integraal uitvoeringsplan 2015 als een evaluatie van 
het afgelopen jaar. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 De Nota onderhoud openbare ruimte 2015 

is aangeboden aan het college. 

 

 Het opstellen van het Beheerplan Watergangen 

2016-2019 en het Beheerplan Openbare 

Verlichting. 

 

 

 

Wegen 

 

Wat doen we er voor? 

 In de zomer van 2015 inspecteren we de asfaltverhardingen van alle wegen. Zo wordt duidelijk of er 
sprake is van vooruitgang of juist achteruitgang van de kwaliteit ten opzichte van de voorgaande 
inspecties uit 2011 en 2013.  

 We besparen op voorbereidingskosten door minder nadruk te leggen op herinrichtingen of 
reconstructies. Hierdoor kunnen we makkelijker met grootschalige onderhoudsbestekken het benodigde 
onderhoud uitvoeren. Grootschalige onderhoudsbestekken leiden vaak tot lagere uitvoeringskosten. 
Uitzonderingen maken we voor een herinrichting of reconstructie die zorgt voor toename van de 
veiligheid of verlaging van toekomstige beheerkosten. 

 We zetten het onderhoud op de markt met meerjarige onderhoudscontracten. Zo kunnen 
geïnteresseerde aannemers scherpere aanbiedingen doen. De contractvorm stellen we zo op dat ook 
lokale ondernemers kans houden een succesvolle aanbieding te doen. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 De asfaltverhardingen zijn geïnspecteerd.  

 Onderhoud uitgevoerd aan vele voetpaden 

en trottoirs. 

 Meerjarig contract voor asfaltonderhoud is 

aanbesteed. De looptijd is 2015-2017 met 

verlengingsoptie van twee jaar. 

 I.v.m. subsidietoekenning wordt de 

reconstructie van de Polderweg 

doorgeschoven naar 2016. 

 

 De inspectieresultaten vertalen naar een 

actueel kwaliteitsbeeld.  

 Saneren van de bodem in de Jan in ’t Veltstraat.  

 Uitvoering van groot onderhoud aan fietspaden 

en hoofdwegen. 

 

 

 

Watergangen 

 

Wat doen we er voor? 

 Na enkele jaren van onderhandeling met het hoogheemraadschap willen we een overdracht afronden, 
waarbij we het beheer van watergangen (het baggeren) overdragen aan het hoogheemraadschap en 
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het beheer van oeverbescherming onder onze verantwoording komt te vallen.  

 We stellen een beheerplan op voor de arealen die de gemeente op dit moment in beheer heeft. Dit 
beheerplan bieden we in het 3

e
 kwartaal van 2015 aan de gemeenteraad voor vaststelling aan. 

 Bij de overdracht stellen beide partijen een vergoeding ter beschikking om de huidige 
onderhoudsachterstand weg te kunnen werken. Het beheerplan krijgt een variant waarin de overdracht 
met het hoogheemraadschap is verwerkt. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Het college heeft de overeenkomst voor 

overdracht van stedelijk water inhoudelijk 

vastgesteld, alsmede de beleidsuitgangs-

punten voor het beheer en onderhoud 

hiervan. 

 

 Het opstellen van het Beheerplan Watergangen 

2016-2019. 

 

 

Openbaar groen 

 

Wat doen we er voor? 

 In 2013 zijn we begonnen met het inspecteren van de veiligheid van een deel van de bomen langs de 
hoofdinfrastructuur volgens de VTA- methode (Visual Tree Assessment) door een externe 
boomdeskundige. Jaarlijks nemen we aan de hand van de gevonden resultaten 
onderhoudsmaatregelen. In 2015 laten we op basis van eerdere rapportages en de afgesproken 
inspectiecyclus het volgende deel van het bomenbestand inspecteren. 

 We maken een inhaalslag bij het vervangen van een aantal bomen die aan het einde van hun 
levensduur zijn.  

 Om te voorkomen dat we bomen vroegtijdig moeten verwijderen, zetten we in op het vroegtijdig 
adviseren bij nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte. Zo zorgen we ervoor dat de juiste boom op 
de juiste plaats op de juiste manier wordt gepland.  

 Diverse gebieden met potentie voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit beheren 
we volgens de richtlijnen van vlindervriendelijk beheer (de vlinderroutes). De keuze van typen 
beplanting stemmen we onder meer af op de voedsel- en verblijfsbehoeften van vogels en bijen.  

 We voeren de werkzaamheden uit volgens de vastgestelde gedragscodes in het kader van de Flora- en 
Fauna wet. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor de bescherming van de in het wild levende flora en 
fauna. In 2015 wordt de leidraad van de vastgestelde gedragscode bestendig beheer geactualiseerd. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 In het vroege voorjaar zijn op verschillende 

locaties bomen vervangen (bij o.a. De Torp, 

Heiligharn, Schouten- en Schepenenstraat 

en speeltuin ’t Kraaiennest). 

 De schade aan bomen naar aanleiding van 

de storm op 25 juli is hersteld. 

 Snoeiwerkzaamheden op basis van de uitslag 

van de VTA gaan in september plaatsvinden.  

 In juli en augustus vindt de VTA- inspectie 

plaats van de nog niet geïnspecteerde langs de 

infrastructuur, alle kastanjebomen en een groot 

deel van de bomen in het Rehorstpark. 

 De actualisatie van de leidraad Flora- en 

Faunawet. 
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Openbare verlichting 

 

Wat doen we er voor? 

We vervangen een deel van sterk verouderde lichtmasten en armaturen om het onderhoudsniveau basis te 
bereiken en/of te behouden. Met het extra beschikbaar gestelde budget voorzien we een deel van de openbare 
verlichting van LED-armaturen. Hiermee reduceren we het energieverbruik en vindt door de langere levensduur 
op de langere termijn ook een besparing op de beheerkosten plaats.  
In 2015 beginnen we deze werkzaamheden met het aanleggen van een gemeentelijke kabel (solonet). Dit is 
onder andere in de Schooten in combinatie met de werkzaamheden van nutsbedrijven. In de Grote Rivierenbuurt 
in Nieuw Den Helder combineren we het met rioolrenovatie en herinrichtingswerkzaamheden. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Met het extra beschikbaar gestelde geld (€ 

200.000 revolving fund) is o.a. 

meerjarenplanning opgesteld om in De 

Schooten alle sterk verouderde lichtmasten 

en armaturen buurtgewijs te vervangen 

door nieuwe masten en armaturen te 

voorzien van LED verlichting. Deze 

werkzaamheden worden - om kosten te 

besparen - gecombineerd met de integrale 

vervangingswerkzaamheden door de 

Nutsbedrijven.  

 

 De werkzaamheden in De Schooten worden 

nog in 2015 gestart. 

 Door vandalisme dienen kasten te worden 

vervangen. 

 

 

 

 

 

Speelvoorzieningen 

 

Wat doen we er voor? 

 We voeren de verplichte jaarlijkse veiligheidsinspectie uit voor alle speeltoestellen in de openbare 
ruimte en op de meeste schoolpleinen.  

 Aansluitend op de inspectie voeren we de benodigde herstelwerkzaamheden uit.  

 De beschikbaar gestelde financiële ruimte gebruiken we om de renovaties en/of groot onderhoud uit te 
voeren van speeloases Kraaiennest en Viskom en het steunpunt speeloases Bassingracht en het P. 
Mulderplantsoen 

 Daar waar nodig en mogelijk werken we mee en adviseren we op het gebied van spelen bij 
bewonersinitiatieven. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 De werkzaamheden aan steunpunt 

speeloase aan de Bassingracht en de 

Viskom zijn afgerond. De werkzaamheden 

aan het P. Mulderplantsoen (het vervangen 

van de veiligheidsvloeren) zijn gestart. 

 Voor de renovatie van speeloase ’t 

Kraaiennest is het schetsontwerp, in 

samenwerking met een groep enthousiaste 

kinderen, tot stand gekomen. 

 Diverse bewonersinitiatieven hebben 

ondersteuning gekregen (o.a. in Kruiszwin 

33, Rijnstraat, Van der Hamstraat en de 

Vlamingstraat). 

 

 

 De veiligheidsinspectie van de speeltoestellen 

staat ingepland voor september. 

 De uitvoering van het renovatieplan voor 

speeloase ’t Kraaiennest staat ingepland voor 

november. 
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Straatmeubilair 

 

Wat doen we er voor? 

 We zetten de geleidelijke vervanging voort van verouderde verkeers- en straatnaamborden voor 
nieuwe borden die aan de Nederlandse Normering (NEN 1772) voldoen. Deze borden zijn na 
zonsondergang, ook bij minder goede openbare verlichting, beter te lezen. 

 We gaan door met de standaardisering van het straatmeubilair, zodat beheer en onderhoud efficiënter 
kan worden uitgevoerd. 

 We verminderen het aantal (anti-parkeer)paaltjes en verkeersborden, zodat het straatbeeld verbetert 
en het te beheren areaal afneemt.  

 Door het strategisch plaatsen en onderhouden van voorzieningen, zoals bankjes, fietsklemmen en 
afvalbakken brengen of houden we het gebruik en de belevingswaarde van de openbare ruimte op 
het kwaliteitsniveau basis. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Een deel van de verouderde verkeers- en 

straatnaamborden is vervangen. 

 Bij alle werkzaamheden die uitgevoerd 

worden is aandacht voor het minimaliseren 

van het aantal paaltjes en verkeersborden. 

 

 De minimalisering van het aantal paaltjes en 

verkeersborden wordt doorgezet. 

 Er wordt een verbeterde versie van de huidige 

klappaal geïntroduceerd. De vervanging zal 

geleidelijk plaatsvinden. 

 

 

Civiele kunstwerken 

 

Wat doen we er voor? 

Al het onderhoud van de civiele kunstwerken hebben we uitbesteed aan een externe partij. Door vele kleine 
onderhoudswerkzaamheden op die manier te bundelen, is het mogelijk om voor de scherp geraamde prijzen van 
het beheerplan het onderhoud voor te bereiden en uit te voeren. Ook de kleine reparaties kunnen we nu binnen 
het budget voor (groot) onderhoud uitvoeren.  
Daar waar sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals vandalisme of een aanrijding, laten we de 
desbetreffende schades direct herstellen. Hiervoor biedt het budget voor klein onderhoud voldoende ruimte. 

 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Alle civiele kunstwerken zijn geïnspecteerd. 

 Het onderhoudsbestek voor de Postbrug is 

voorbereid. 

 Het renoveren van de Postbrug. 

 
 

Wijkgericht werken 

 

Wat doen we er voor? 

 De wijkconciërges zijn de ogen en oren in de wijk. De wijkmanager en de accountmanagers zijn spin in 
het web van alle partijen in de wijken en vervullen dus een voortrekkersrol in bovenstaande 
ontwikkeling. Zij ondersteunen initiatieven van buiten, maar zoeken deze ook op en stimuleren die. 
Daarnaast ondersteunen zij de wijkwethouders. 

 De wijkmanager, de accountmanagers en de wijkconciërges spelen een belangrijke rol bij de 
buurtgerichte aanpak. Naast het faciliteren van vele projecten en initiatieven werken zij aan de 
bewaking en uitbouw van buurt- en wijkactieplannen en wijkagenda’s.  

 In 2015 voeren we een buurtgerichte aanpak uit in de Grote Rivierenbuurt. Zo geven we het benodigde 
onderhoud vorm. 

 We gaan door met het convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting Den Helder. Dit convenant is 
een belangrijk instrument voor het stimuleren en financieren van burgerparticipatie. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Er is een intern Bureau Participatie 

opgericht, bedoeld om medewerkers te 

ondersteunen bij participatietrajecten. 

 Het jaarbudget (€ 530.000,-) van het 

 In het kader van het participatietraject ‘Van 

Galen 2025’ worden visiegesprekken met 

bewoners gestart, mede aan de hand van 

buurtenquêteresultaten. 
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Convenant Wijkaanpak-Plus is/wordt 

ingezet. 

 Er zijn wijkbezoeken van Raad en College 

aan De Schooten en Julianadorp 

georganiseerd. 

 

 Na voorbereidend werk zal in Nieuw Den Helder 

een G1000-conferentie worden georganiseerd. 

Na een werkatelier in februari start nu snel de 

projectmatige aanpak Grote Rivierenbuurt/ 

Vechtbuurt. 

 In het najaar worden wijkbezoeken van Raad en 

College aan de Stad Binnen de Linie en Nieuw 

Den Helder georganiseerd. Tevens worden de 

wijkwethouderschappen geëvalueerd. 

 De vier wijkconciërges ondersteunen bewoners 

bij de realisatie van wensen en ideeën. 

 De raad heeft in november 2013 motie 11.5 

aangenomen voor de aanstelling van een 

tweede wijkmanager. Tot eind 2015 zijn hiervoor 

middelen beschikbaar gesteld. De taak van de 

wijkmanager is onderdeel van het project 

'Openbare ruimte in nieuw perspectief' 

 

 
 
 
3.4  Financiële verantwoording 
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -12.695               -14.250              -14.607              -357                         

Baten 1.141                  1.151                  1.070                  -81                            

Totaal programma voor bestemming -11.553               -13.099              -13.537              -438                         

Toevoeging reserves -200                    -200                    -200                    -                                

Onttrekking reserves 258                      1.339                  889                     -450                         

Totaal programma na bestemming -11.495               -11.959              -12.848              -888                         

Begroting 2015

Programma 3 - Beheer openbare ruimte

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
Ten aanzien van het onderdeel straatverlichting is voor circa € 100.000 aan kosten uit 2014 ten laste van 2015 
gebracht doordat de aannemer facturen te laat heeft ingediend. Hier is bij de jaarrekening 2014 abusievelijk geen 
rekening mee gehouden.  
 
Voor de aanpak van de Polderweg is subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. De subsidie is niet 
verleend. Daardoor kan het werk niet worden uitgevoerd. Voor 2016 wordt opnieuw subsidie aangevraagd. Er is 
voor dit project € 450.000 opgenomen in de gemeentelijke begroting gedekt uit de reserve strategische visie. 
 
Er is besloten tot aanleg van een rotonde aan de Ruyghweg welk project opgestart is in 2014. Realisatie heeft 
plaats gevonden in 2015. Hierbij heeft zich een administratieve omissie voorgedaan doordat het beschikbare 
projectbudget niet als ‘resultaatbestemming’  bij het opmaken van de jaarrekening 2014 beschikbaar is gemaakt 
voor 2015. Dit wordt nu bij de Turap 2015 gecorrigeerd wat wel tot een financieel nadeel ter grootte van de 
projectuitgaven van naar verwachting € 397.000 leidt. Naar verwachting zal bij het opmaken van de jaarrekening 
2015 de definitieve afrekening van het project opgemaakt kunnen worden. 
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Baten 

 
De inkomsten uit begraven worden steeds lager terwijl de kosten niet evenredig dalen. In toenemende mate 
besluiten nabestaanden om de huur van een graf of urnenmuur niet te verlengen. De opbrengst leges is begroot 
op € 486.000. De prognose opbrengst leges 2015 is € 310.000. De post moet met € 176.000 worden afgeraamd. 
 
 
Reserves 

 
De geraamde onttrekking uit de reserve strategische visie ad € 450.000 ten behoeve van de reconstructie van de 
Polderweg kan voor 2015 vervallen aangezien het werk vooralsnog niet door kan gaan door het niet verkrijgen 
van een provinciale subsidie. 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 215.000 nadelig. 

 
 
 
 
Financiële risico’s 

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 de 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 € 695.000,-. De 
verwachting is niet dat herstel in 2015 zal intreden. 
 
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. 
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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 andere programma’s. 
 
 

4.2 Wat willen we bereiken? 

 Zorgen voor meer afwisseling in het woningaanbod in Nieuw Den Helder waardoor mensen binnen de 
eigen wijk woonmogelijkheden vinden die passen bij hun veranderende leefsituatie. 

 De Stelling Den Helder moet een beter herkenbaar deel worden van het stadsbeeld. 
 
 
4.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

 

Nieuw Den Helder 
 
Wat doen we er voor? 

Het bestemmingsplan Nieuw Den Helder is vastgesteld. In het bestemmingsplan is een deel van het gebied 
flexibel bestemd, andere delen vragen om meer uitwerking. In 2015 faciliteren we de ruimtelijke ontwikkeling en 
voeren we regie over de sociale- en leefbaarheidsprojecten. 

 Woningstichting Den Helder bereidt de eerste ontwikkelprojecten voor. Hierbij is veel aandacht voor 
parkachtig wonen en mogelijkheden om met groepen belangstellenden gezamenlijk de woningen te 
laten bouwen. Daarnaast bestaat de ontwikkeling uit het realiseren van een zorgcluster. 
Woningstichting Den Helder mag voor drie woningen die zijn of worden gesloopt één woning 
terugbouwen. Deze woning komt voornamelijk als grondgebonden woning, dus een woning die 
rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau, terug.  

 In de periode tot ontwikkeling biedt het gebied allerlei mogelijkheden voor tijdelijke invullingen en 
initiatieven, het zogenaamde ‘wachtend landschap’. We geven daar de komende tijd verder invulling 
aan. 

 In de diverse buurten werken we steeds meer met een buurtgerichte aanpak, waarin we vraagstukken 
ten aanzien groen, parkeren, bestrating, spelen etc. in samenhang oppakken. Daarnaast zijn we met 
projecten voor specifieke doelgroepen gestart.  

 De (maatschappelijke) voorzieningen in de wijk nemen we onder de loep genomen en we werken aan 
een optimaal aanbod voor de burgers, waar burgers zelf ook een actieve rol in gaan vervullen. Op 
allerlei manieren werk maken in de wijk is voor ons een belangrijke opgave. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De inrichting van de 1
e
 fase van het 

wachtend landschap is gereed. De tuinen 

zijn gevuld met tijdelijke functies.  

 Er is een besluit genomen om het sportpark 

de Streepjesberg gefaseerd te ontwikkelen. 

1. Compact sportpark door middel van 2 

kunstgrasvelden.  

2. Verbinding wijk met het duingebied. Dit 

komt terug in projecten Op ’t scherpst van 

de snede en herontwikkeling Nieuw Den 

Helder. 

Aanleg van kunstgrasvelden is in begroting 

van 2015 opgenomen. In 2015 is gestart 

met de aanleg van de kunstgrasvelden. 

 

 

 De flats aan de Mark- Zoomstraat worden in 

2015 gesloopt, waardoor de 2
e
 fase van het 

wachtend landschap kan worden uitgevoerd. 

 De concept uitwerkingen voor de Falgabuurt 

worden getoetst aan de gemeentelijke 

uitgangspunten en waar nodig aangepast, om 

vervolgens vrij te geven voor inzage en 

discussie met de buurt. Het realiseren van 

woningbouwprojecten in de vorm van 

projectbouw, collectief opdrachtgeverschap of  

individuele woningbouw. Concreet wordt in 

2015 het Kreekpark bouwrijp gemaakt, waarna 

de ontwikkeling van de zorg/appartementen 

gebouwen en een viertal kavels voor collectief 

particulier opdrachtgeverschap van start gaat. 
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Stelling Den Helder 
 
Wat doen we er voor? 

Eind 2010 is vanuit het Waddenfonds € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Stelling Den Helder 
Poort naar de Wadden. De activiteiten uit dit project lopen in 2015 door. We herstellen de verdwenen bastions 
van fort Kijkduin en treffen tegelijkertijd bouwkundige voorzieningen die betere kansen bieden op een 
toekomstbestendige functie van het fort. 
Op fort Westoever treffen we vanuit het programma bouwkundige voorzieningen om het fort een nieuwe, 
publiekstrekkende functie te geven. Zo brengen we de enveloppe van het fort in oorspronkelijke staat terug. In 
2015 werken we aan het verder vormgeven van de kanoroute langs de stelling en de aanleg van ecologische 
oevers in het Rondje Den Helder.  
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Op fort Westoever wordt een Foodfort 

gerealiseerd met voorzieningen als een 

bierbrouwerij, vlettenverhuur, steigers, duurzame 

tuinbouw en een proeflokaal/bistro worden 

gerealiseerd. Recentelijk is een pontje in de 

vaart genomen dat het fort met de handelskade 

verbindt. Zeestad realiseert dit project in samen 

met Stichting Stelling. 

 De bastions bij fort Kijkduin zijn gerealiseerd en 

in gebruik genomen door Stichting Stelling. 

 

 Vanuit het project Noordduinen wordt de openbare 

ruimte rondom fort Kijkduin verbeterd: minder 

hekwerken, een nieuw voetpad en een groene 

rotonde. 

 

 

 
 
  



 25 

Programma 4a: Stadshart 

 
4a.1 Inleiding 

Het stadshart is in ontwikkeling. Herontwikkeling en nieuwbouw zijn zichtbaar gaande in de stad. Te denken valt 
daarbij aan de hoek Beatrixstaat/Keizerstraat, de Kop van de Beatrixstraat, de locatie Zusterflat en het 
Juttersplein. Het ambitiedocument Huiskamer van de stad is het kader van waaruit verder wordt gewerkt aan 
kwaliteitsverbetering.  
 
 
4a.2 Wat willen we bereiken? 

 We willen van het stadshart een aantrekkelijke plek maken om te wonen en te winkelen, met voldoende 
horecavoorzieningen en cultureel aanbod. 

 Het bieden van een goed vestigingsmilieu voor bedrijven en andere instellingen. 

 In 2015 richten we ons op de verdere ontwikkeling van Willemsoord. 
 
 
4a.3  Beleidsmatige verantwoording 
 

 

Stadshart 
 
Wat doen we er voor? 

 We bouwen een nieuwe schouwburg. Deze wordt in 2015 opgeleverd. 
De kop Beatrixstraat (Het Kanonnenpleintje) blijft ingericht als bouwterrein voor de verschillende deelprojecten. 
Gezien de vele bouwactiviteiten in de omgeving stemmen we de planningen en bouwplaatsen op elkaar af. 

 Blok A ( halter 1) winkels op begane grond met appartementen erboven: de start van de renovatie van 
de gevels is in 2013 geweest, de afronding loopt door naar 2015. 

 Gebouw School 7 huisvest na de herontwikkeling de nieuwe bibliotheek. 

 De plannen voor de halter Bellevue werken we samen met de ontwikkelaar Woningstichting Den Helder 
verder uit. De aankoop van de benodigde onroerende goederen vind parallel plaats. Een 
bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt en tegelijk de sanering van (supermarkt-) 
detailhandelsoppervlak regelt, bieden we in 2015 ter vaststelling aan de raad aan.  

 Voor de stationslocatie ontwikkelen we samen met Zeestad een nieuw perspectief, dat voortbouwt op 
het uitwerkingsplan.  

 Ter voorbereiding van fase 2 van het uitwerkingsplan houden we voor de kustvisie de schets voor de 
dijkbuurt opnieuw tegen het licht. 

 Woningstichting Den Helder gaat in samenwerking met de eigenaren van de winkelpanden in de 
Keizerstraat verder met het opknappen van gevels.  

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 

Het Ambitiedocument Huiskamer van de Stad is 

vastgesteld. 

 

 

 

De initiatiefnemers van het Anton Pieckplein hebben 

de voortgang hun plannen gepresenteerd in de 

raadscommissie. 

 

 

Stichting PUIK heeft in de raadscommissie een 

presentatie gegeven van plannen voor verplaatsing 

van de horeca van de Koningstraat naar 

Willemsoord.  

 

De inrichting van de Beatrixstraat is afgerond. 

 

Diverse gevels in de Keizerstraat en Spoorstraat zijn 

gerenoveerd. 

 

 
Met burgerparticipatie wordt een visie op het 
stationsvoorplein ontwikkeld. 
 
Een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het 
voormalige postkantoor wordt voorbereid. 
 
Naar verwachting sluiten de initiatiefnemers dit najaar 
een overeenkomst met elkaar.  
Een kredietvoorstel wordt aangeboden om de openbare 
ruimte in dit gebied in te richten nadat de 
planvoorbereiding met burgerparticipatie is afgerond. 
 
De initiatiefnemers werken hun plannen uit en werken 
aan breder draagvlak. 
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Willemsoord 
 
Wat doen we er voor? 
 De Waddenfondsaanvraag Poort naar de wadden is in juli 2013 gedeeltelijk toegekend. We zijn betrokken bij 

een aantal deelprojecten. Een voorbeeld is de renovatie van de Boerenverdrietsluis. Daarmee maken we het 
mogelijk om van de jachthaven een getijdehaven te maken. We werken het bestemmingsplan Willemsoord 2013 
verder uit om concrete ontwikkelingen mogelijk te maken, die passen binnen de in het bestemmingsplan 
gestelde kaders. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 

De renovatie van de Boerenverdrietsluis is in 

uitvoering. 

 

Het uitwerkingsplan Gebouw 39 en 41 Willemsoord 

2015 is op 2 april 2015 vastgesteld. 

 

het Plan van Aanpak 'Eindrapport 

Onderzoekscommissie Willemsoord 2013' is 

aangeboden aan de raad. 

 

 

 

 

De schouwburg en het vernieuwde Reddingsmuseum op 

Willemsoord worden geopend. 

 

Uitvoering geven aan het plan van aanpak. 

 
 
4.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -1.702                 -1.702                -2.714                -1.012                      

Baten -                           -                           -                           -                                

Totaal programma voor bestemming -1.702                 -1.702                -2.714                -1.012                      

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves 636                      636                     1.536                  900                           

Totaal programma na bestemming -1.066                 -1.066                -1.178                -112                         

Programma 4 - Stedelijke vernieuwing

Begroting 2015

 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
Conform de koopovereenkomst uit 2007 heeft de gemeente het recht tot eerste koop van schouwburg de 
Kampagne. Formeel moet de gemeente laten weten of zij gebruik wenst te maken van dit recht. De aankoop van 
de huidige schouwburg is conform afspraken en verwachtingen die zijn gewekt en op basis waarvan de nieuwe 
schouwburg op Willemsoord kon worden gerealiseerd. Aankoop van de huidige schouwburg maakt de 
ontwikkeling van Halter Bellevue en het doortrekken van het stadspark mogelijk op die locatie. Een en ander 
verloopt volgens het uitwerkplan Stadshart. De  aankoop bedraagt € 900.000. 

 
Reserves 

 
De aankoop van de stadsschouwburg ad € 900.000 wordt onttrokken aan de reserve strategische aankopen 
stadshart. 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 112.000 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 
 
 
5.2    Wat willen we bereiken? 

 In de ruimtelijke ontwikkeling stedelijke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten aan elkaar 
koppelen. 

 We streven naar prettige en veilige woonmilieus. 

 Het behouden van het huidige aantal inwoners en nieuwe inwoners aantrekken door bijzondere 
woonmilieus op kwalitatief hoogwaardige locaties in of direct aan de rand van de stad te ontwikkelen. 

 We streven naar hergebruik van zowel gebouwen als ruimtelijke structuren, zoals verkeersstructuren en 
landschap.  

 In 2015 willen we met meer samenhang aan de slag met het klimaatbestendig maken van Den Helder. 

 Door deel te nemen aan de opgave Waddenkust willen we een bijdrage leveren aan het verbinden van 

het wad met het achterland. 

 Met Helderse Flanken willen we kust en achterland verbinden. 

 We willen door de ontwikkeling van het OS&O terrein tot een bijzonder woonmilieu een waardevolle 
aanvulling leveren op het woningaanbod in Den Helder. 

 Met de ontwikkeling van de wijk Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost) willen we een 
woongebied creëren dat aanvullende kwaliteit heeft op de aanwezige woonmilieus. 

 In 2015 bereiden we een aantal bestemmingsplannen voor of bieden deze voor vaststelling aan. 

 We willen aanvragen voor omgevingsvergunningen, zoals bouw, brandveilig gebruik, rijksmonument en 
kap, zo snel mogelijk afhandelen. Kwaliteit staat bij de afhandeling voorop. 

 
 
5.3    Beleidsmatige verantwoording 

 

Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 
 
Wat doen we er voor? 

In de tweede helft van 2014 nemen de samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland een besluit 
over het vaststellen van het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland ( KWK). In het KWK 
maken we afspraken over de kwaliteit van de woning in relatie tot de vraag. We bepalen de programmering tot 
2020 met een doorkijk na 2020, eventueel vastgelegd in een convenant. Door te monitoren kijken we of de 
aantallen in vraag-/kwaliteitverhouding goed is. 
 
Binnen Den Helder gaan we door met woningbouw in voornamelijk het Stadshart. In uitvoering zijn projecten op 
de Kop Beatrixstraat en in de Spoorstraat. Woningstichting Den Helder heeft woningbouwprojecten in 
voorbereiding die naar verwachting vanaf 2015 kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn Halter Sluisdijk, locatie 
Vogele (3 boekjes), VBM-gebouw, Zusterflat en mogelijk CPO Koningsdriehoek. 
 
In Nieuw Den Helder zal de bouw van een zorgcluster en mogelijkerwijs woningbouw op enige kavels in het 
wachtend landschap plaatsvinden. Voor dit laatste maken we dan uitwerkingsplannen van het bestemmingsplan 
Nieuw Den Helder centrum 2013. Daarnaast wordt de woningbouw in de wijk Willem Alexanderhof in Julianadorp 
en in het Huisduiner kwartier (verder) ter hand genomen. 
 
Met de uitvoering van het energieakkoord stimuleren we het verduurzamen van de bestaande particuliere 
woningvoorraad. We zoeken hierbij aansluiting met het levensloopbestendig maken van diezelfde voorraad. 
Deze aanpak doen we in een samenwerkingsverband van elf gemeenten in Noord-Holland-Noord. 
 
Specifieke aandacht vraagt de scheiding van wonen en zorg, die vanuit de rijksoverheid is ingezet. 
Extramuralisering van de zorg en langer zelfstandig thuis blijven wonen van zorgbehoevenden vereisen het 
samen optrekken van gemeente, zorginstellingen en huisvestende instanties. We bekijken de behoefte aan 
specifieke woonvormen, aan zorg dichtbij en aan basisvoorzieningen in de wijken in samenhang met het streven 
naar een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Daarbij spelen het levensloopbestendig maken van de bestaande 
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woningvoorraad en het vraagstuk hoe om te gaan met het bestaande (vrijkomende) zorgvastgoed een grote rol. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

In de eerste helft van dit jaar is het Kwalitatief 

Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 

(KWK) verder ingevuld met een integraal en 

kwalitatief afwegingskader voor woningbouwplannen 

en is een concept-convenant opgesteld voor de 

regionale afstemming en monitoring van 

woningbouwplannen. De portefeuillehouders Wonen 

hebben groen licht gegeven voor de bespreking van 

het KWK met de provincie en voor de agendering 

ervan voor de colleges. 

 

In regionaal verband is gewerkt aan een 

inventariserend onderzoek naar de 

levensloopgeschiktheid van de bestaande 

woningvoorraad. Aan het onderzoek is meegewerkt 

door de vier gemeenten, woningcorporaties en 

zorgorganisaties. Het resultaat van het onderzoek  

bestaat uit factsheets per dorp/wijk met informatie 

over geschikte woningen, veranderingen in het 

zorgvastgoed, voorzieningen, woonmilieus en 

scenario’s om woningen geschikt te maken. Het 

onderzoek wordt medio juli van dit jaar opgeleverd. 

 

Aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft de 

regio Kop gevraagd om een plan van aanpak op te 

stellen voor de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad. Een eerste concept hiervoor is 

gereed. De verduurzaming is één van de regionale 

afspraken die in het kader van het RAP zijn 

gemaakt. 

 

Voor de woningbouw in het Stadshart verwijzen we 

naar programma 4a, voor Nieuw Den Helder naar 

programma 4. 

 

Kort na de zomer vindt bestuurlijke afstemming plaats 

over het KWK tussen de regio en provincie Noord-

Holland. Vaststelling van het KWK in de colleges in de 

Kop volgt spoedig daarna. De gemeenteraden zullen met 

een brief over de vaststelling worden geïnformeerd en 

tevens zal er een regionale raadsbijeenkomst worden 

georganiseerd over het KWK. 

  

 

 

 

De resultaten van het onderzoek naar de 

levensloopgeschiktheid van de bestaande 

woningvoorraad worden in oktober van dit jaar 

besproken met de betrokken instanties (gemeenten, 

corporaties, zorgaanbieders, 

huurdersvertegenwoordigers, Wmo-raden). 

Vervolgens kan/zal elke gemeente op basis van  

factsheets maatwerk leveren bij het formuleren en 

uitvoeren van beleid per kern/wijk voor het afstemmen 

van wonen en zorg.  

 

 

Binnen de afzonderlijke gemeenten wordt nagegaan in 

hoeverre de uitvoering van het plan van aanpak voor de 

verduurzaming van de bestaande woningvoorraad 

gefinancierd kan worden. Voor het einde van het jaar 

moet duidelijk zijn hoe en wanneer er uitvoering aan 

wordt gegeven. 

 

 

 

 

 

 
 

Hergebruik en herbestemming 
 
Wat doen we er voor? 

 We herstellen de gehavende stedenbouwkundige structuur van het stadshart, integreren het landschap in 
een verdund Nieuw Den Helder en revitaliseren de Stelling Den Helder. Binnen bestaande structuren gaan 
wij zoveel mogelijk flexibel om met bestemmingen. Speciale aandacht daarbij krijgt het hergebruik van 
markante gebouwen en structuren. 

 We kiezen voor functiemenging voor optimaal ruimtegebruik - ook in de tijd - 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 de haven en met de zee. Dit doen we door het gebruik van 
Rijkswerf Willemsoord te intensiveren. 

 Voor de verbetering van de situatie op en om Station Den Helder Zuid benutten we kansen in combinatie 
met het project De Nollen en de taakstelling voor toegankelijkheid van Prorail. 

 Voor gronden die ter beschikking komen (bijvoorbeeld af te stoten vastgoed van het Rijk, waaronder Fort 
Dirksz Admiraal) schetsen we met partners een ontwikkelperspectief. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Voor de onderdelen Stelling en Nieuw Den Helder 

verwijzen we naar programma 4. 
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Het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf over het 

afstoten van vastgoed is voortgezet. 

 

Het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf wordt 

voortgezet met als doel met het Rijksvastgoedbedrijf tot 

een goede verkoopstrategie cq herontwikkelstrategie te 

komen. 

 
 

Meerlaagse veiligheid/klimaatbestendige stad/ kustzone/duinzoom 
 
Wat doen we er voor? 

 Het moet nog blijken of er bestuurlijk draagvlak is voor een regionale structuurvisie op energie- en 
klimaatbeleid of dat relevante onderwerpen op een andere manier afgestemd kunnen worden. 

 In verschillende samenwerkingsverbanden doen we nader onderzoek naar mogelijkheden voor meer 
multifunctioneel medegebruik van de Helderse Zeedijk. Parallel daaraan werken we op basis van een 
gezamenlijke visie op de kustzone aan een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen en voeren we 
quick-wins zoveel mogelijk al uit. Ook tijdelijk gebruik kan daarbij een rol spelen. 

 In de kustvisie houden we de schets voor de dijkbuurt van het Stadshart opnieuw tegen het licht. 

 De transformatie in Nieuw Den Helder plaatsen we meer in het kader van een pilotgebied voor 
klimaatbestendigheid, waarbij we alle relevante aspecten integraal bekijken.  

 We versterken groene en blauwe routes in de stad vanuit het waterplan Waterbreed, maar ook door de 
gebiedsgerichte aanpak in de duinzoom. In de visie Duinzoom hebben we ook aandacht voor de kwaliteit 
van de bestaande recreatievoorzieningen. 

 We werken aan de verbetering van natuur en recreatieve mogelijkheden in de Noord-Duinen (de Duinen 
van Den Helder) inclusief het recreatieknooppunt De Helderse Vallei om de toeristisch-economische 
waarden te versterken. Plaatsing van informatiepanelen, het doortrekken van voetpad Kroontjesbunker en 
inrichtingsmaatregelen op het recreatieknooppunt Mariëndal maken hier deel van uit. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De uitvoering van de deelprojecten van het project 

‘Noord-Duinen en recreatieknooppunt Helderse 

Vallei’ ligt op schema. De provincie Noord-Holland 

heeft ingestemd met het uitvoeren van een aantal 

maatregelen in het gebied. Dit is mogelijk geworden 

door efficienyvoordelen binnen het project. De extra 

maatregelen zijn gericht op verbeteren van diverse 

routes en de belevingswaarde van het gebied. 

De marketingcampanje ‘De Helderse Duinen’ is van 

start gegaan (beeldmerk ontwikkeld, website, 

posters, bouwborden en advertising). Doel is het 

gebied ‘De Helderse Duinen’ bekend, herkenbaar en 

zichtbaar te maken. 

 

De uitvoering van de deelprojecten van het project 

‘Noord-Duinen en recreatieknooppunt Helderse Vallei’ 

zal eind 2015 worden afgerond. Dit geldt ook voor de 

extra maatregelen die met instemming van de provincie 

kunnen worden uitgevoerd.   

Als onderdeel van het marketingplan wordt 2e helft 2015 

een brochure met kaart van het gebied en highlights 

uitgebracht. De marketingcampagne loopt nog een 

aantal jaren door. 

 

 

 

 

 
 

Groen in de kop 
 
Wat doen we er voor? 
In de Duinzoomvisie hebben we samen met publiek en private partijen de kaders van de structuurvisie 
uitgewerkt. In 2015 gaan we met de partijen werken aan concrete projecten. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Er zijn vier gezamenlijke toekomstgesprekken 
georganiseerd en een serie individuele 
gesprekken met bewoners, ondernemers, 
agrariërs en overheden. 

 Met de input van dit participatietraject is een 
ontwerp gebiedsvisie opgesteld die ter inzage is 
gelegd. 

 

 

 

 In het bestuurlijk traject worden de Ontwerp 
Gebiedsvisie Duinzoom en de nota van 
beantwoording behandeld in de commissie en de 
gemeenteraad. 

 Er wordt gewerkt aan een bestuursopdracht voor 
een regionale visie op verblijfsrecreatie i.s.m. de 
gemeentes Schagen, Texel en Hollands Kroon, het 
ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord en de 
Provincie Noord-Holland. 
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Huisduiner kwartier (OS&O terrein) 
 
Wat doen we er voor? 

De Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM) heeft het marktconforme grondaanbod van de gemeente 
geaccepteerd. Op basis van de kooprealisatie-overeenkomst beginnen we in 2014 met de 
vergunningprocedures. In 2015 worden mogelijk de eerste woningen opgeleverd. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

In juli 2015 is de Loods en stuk trottoir overgedragen 

aan de HOM.  

De omgevingsvergunning voor de woningen aan de 

Badhuisstraat zijn verleend en de eerste paal is 

geslagen.  

Een aantal omgevingsvergunningen voor het OS&O 

terrein zijn aangevraagd, en wachten op verlening. 

Dit heeft vertraging opgelopen vanwege de 

vergunningen in het kader van Natura 2000 van de 

provincie. 

De verkoop van de woningen loopt zeer 

voorspoedig, ook de vrijstaande woningen. 

 

Er zal dit jaar een start worden gemaakt met het 

bouwrijp-maken van het terrein.  

Het is de bedoeling dat in oktober de eerste paal van de 

woningen op het OS&O terrein de grond in gaat. 

Er worden nog gesprekken gevoerd over de invulling van 

het Casino.  

 
 

Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost) 
 
Wat doen we er voor? 

In 2014 is de Helderse Bouwcombinatie gestart met de verkoop in fase 1 (Willem Alexanderhof). De eerste 
omgevingsvergunningen zijn aangevraagd. In mei 2014 is begonnen met het bouwrijp maken. Dit is eind 
december afgerond. In 2015 worden de eerste woningen opgeleverd. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Ca. 30 woningen zijn verkocht, de eerste 

woningen zij opgeleverd aan de nieuwe 

bewoners.    

 Bouwrijp maken fase is gereed.  

 Er is een start gemaakt met Woonrijp 

maken.  

 

 

 De bouw van de woningen gaat verder, er 

komen dus nog 

omgevingsvergunningaanvragen ter 

behandeling.  

 Voorbereidingen treffen voor de opstart van 

fase 2 in samenwerking met HBK  

 Opstart uitwerking bestemmingsplan voor 

watergang en verplaatsen special 

(appartementen voor begeleid wonen).  

 Maatregelen bedenken en nemen om de 

verkoop te versnellen voor gehele gebied (o.a. 

marketing). 

 Woonrijp maken fase 1. 

 

 
 

Bestemmingsplannen 
 
Wat doen we er voor? 

In 2015 bieden we de volgende bestemmingsplannen ter vaststelling aan: 

 Bestemmingsplan Halter Bellevue (zie ook paragraaf 5.12); 

 De Stelling 2015. Dit plan omvat Huisduinen en de Stelling Midden en Oost; 

 Stadshart West 2015. Dit plan omvat Oud Den Helder, Van Galenbuurt, Indische Buurt en de Bloemen en 
Geleerdenbuurt; 

 Uitwerking(en) Willemsoord. Deze uitwerkingen van het Bestemmingsplan Willemsoord 2013 zijn nodig om 
concrete ontwikkelingen mogelijk te maken, die passen binnen de in het bestemmingsplan gestelde kaders; 

 Uitwerking(en) Nieuw Den Helder centrum. Deze uitwerkingen maken we om de invulling van Het wachtend 
landschap met woningbouw mogelijk te maken. (zie ook paragraaf 5.10); 

 Herbestemming locaties Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Als overeenstemming is 

bereikt over de bestemming van het vastgoed dat het Rijk wil afstoten, wijzigen we hiervoor waar nodig de 
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vigerende bestemmingsplannen. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Het uitwerkingsplan Gebouw 39 en 41 Willemsoord 

2015 is op 2 april 2015 vastgesteld. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan Huisduinen en de 

Stelling 2015 ligt vanaf 15 juni 2015 als ontwerp ter 

inzage gelegd. 

 

Het bestemmingsplan Boswachterswoning 2015 is 

concept gereed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling 2015 

vaststellen. 

 

Het bestemmingsplan Boswachterswoning 2015 als 

ontwerp ter inzage leggen en vast stellen. 

 

Het bestemmingsplan Stadshart West 2015 afronden en 

de ruimtelijke procedure opstarten door het plan als 

voorontwerp en ontwerp ter inzage te leggen. 

 

De wijzigingsplannen Narcisstraat 2015 en Schoolweg 

68 als ontwerp ter inzage leggen. 

 

Opstarten bestemmingsplan Julianadorp 2016 en 

Oostoever 2016. 

 

Het bestemmingsplan Bellevue loopt door externe 

factoren vertraging op. Zodra deze zijn opgelost en het 

plan bij de gemeente wordt aangeleverd kan het plan in 

procedure worden gebracht. 

 
 

Aanvragen omgevingsvergunning 
 
Wat doen we er voor? 

Om de indiener van een aanvraag snel van dienst te kunnen zijn, werken we meer digitaal en beperken we de 
administratieve handelingen tot een minimum. Hiervoor richten we onder andere een vernieuwd softwarepakket 
in voor alle vergunningen, het toezicht en de handhaving. Dankzij de software kan de aanvrager de verschillende 
procedurestappen binnen een aanvraag sneller en zoveel mogelijk digitaal doorlopen. We zetten hiermee een 
grote stap in het uiteindelijk digitaal kunnen ontsluiten van statusinformatie van aanvragen. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Door nog aanvullende eisen op de software heeft 

uitrol van de software vertraging opgelopen.  

 

 

 
 
5.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -11.135               -11.105              -11.088              17                             

Baten 7.380                  7.244                  6.920                  -325                         

Totaal programma voor bestemming -3.755                 -3.861                -4.169                -308                         

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves 93                        113                     263                     150                           

Totaal programma na bestemming -3.662                 -3.747                -3.905                -158                         

Programma 5 - Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Begroting 2015
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Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
Het geplande onderhoudsbudget voor (WVG panden) wordt met € 150.000 overschreden door twee oorzaken: 
overheveling werkzaamheden van 2014 naar 2015. Onderhoudstaken toegevoegd in 2015, welke in de begroting 
2015 niet voorzien zijn. Tegenover deze hogere lasten staat een onttrekking uit de WVG reserve. 
 
Doordat de boekwaarde van de grondexploitatie Willem Alexander Hof in de jaarrekening 2014 met ruim € 8,6 
mln is afgewaardeerd vindt ook een lagere rentetoerekening plaats aan deze exploitatie. Dit leidt tot een voordeel 
van € 325.000. 
 
Het voormalige postkantoor is 2014 overgebracht van de grondexploitatie naar de materiële vaste activa. De 
kapitaallasten (rente + afschrijving) waren in 2015 nog niet begroot. Deze kapitaallasten bedragen € 109.000 in 
2015. 
 
Baten 

 
Doordat er minder rentetoerekening aan de grondexploitatie Willem Alexander Hof plaats vindt voor in totaal € 
325.000 is ook de bate in verband met de mutatie in het onderhanden werk eveneens € 325.000 lager. 
 
Reserves 

 
Door overschrijding op de onderhoudslasten van wvg panden dient een aanvullende onttrekking plaats te vinden 
uit de WVG reserve van € 150.000. 
 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 49.000 nadelig. 
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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. 

 
 
6.2     Wat willen we bereiken? 

 We willen zorgen voor goede en voldoende parkeervoorzieningen in het centrum van Den Helder. 

 We willen ervoor zorgen dat parkeren in het centrum niet leidt tot parkeeroverlast in de rond het centrum 

gelegen woonbuurten. 

 Het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid op het kruispunt Kievitstraat-Parallelweg-

Sluisdijkstraat, het gedeelte van de Ruyghweg tussen de Kievitstraat en de Fabrieksgracht, en het 

kruispunt Fabrieksgracht Ruyghweg. 

 Na de aanleg van de fiets- en kanoroute in 2005 is het gehele tracé van het fietspad nog niet volledig 
afgerond. In Julianadorp ontbreekt de laatste schakel van 120 meter. De twee fietsbruggen in het tracé 
zijn van groot belang, omdat deze de woonwijken Zwanenbalg en Boterzwin met Wierbalg verbinden. 
We willen deze laatste schakel aanbrengen, zodat in het bijzonder het recreatief fietsverkeer de 
mogelijkheid krijgt om verschillende fietsroutes te volgen. 

 Met de aanleg van de weg Noorderhaaks willen we het hart van Julianadorp verkeersluw maken. Zo 
vergroten we de veiligheid op het kruispunt Veul en verbeteren we de doorstroming van het verkeer. 

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid en de beeldkwaliteit van de Polderweg, ten zuiden van de 
aansluiting met de Krugerstraat. 

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Duinweg. 

 Onderzoeken of het voetgangers- en fietsverkeer richting station Den Helder-Zuid kan worden gesplitst. 

Door toegenomen verkeersdrukte is het niet langer wenselijk om deze verkeersstromen te combineren. 

 De realisatie van een fietstunnel bij station Den Helder-Zuid. 
 
 
6.3     Beleidsmatige verantwoording 

 

Parkeren Stadshart 
 
Wat doen we er voor? 

De plannen voor de halter Bellevue werken we samen met de ontwikkelaar verder uit. In de plannen nemen we 
een openbare parkeergarage op die voldoet aan de door ons gestelde eisen. We zullen moeten besluiten of de 
garage onder gemeentelijk beheer komt. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De plannen voor halter Bellevue zijn aangehouden 

in afwachting van gegadigden voor de invulling van 

de winkels.  

De mogelijkheden voor gratis parkeren zijn 

onderzocht en worden besproken in de 

raadscommissie van augustus.  

 

De Raad zal dit najaar discussiëren over de wijze 

waarop het parkeren in het centrum zal worden vorm 

gegeven (blauwe zones / geheel vrij). Hoe de nieuwe 

(particuliere) garage in de halter Bellevue hierin past zal 

daarbij worden meegenomen. 

  

 

Parkeerregulering woonbuurten 
 
Wat doen we er voor? 

We gaan in overleg met de bewoners van de Zuidstraat – Keizersgracht over de parkeerproblematiek langs deze 
straten. Aan dit overleg is een enquête gekoppeld. Aan de hand van deze gegevens kunnen we besluiten of er 
voldoende redenen zijn om parkeerregulering in deze woonstraten in te voeren. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De bewoners enquête is uitgevoerd. De gegevens 

zijn verwerkt. Een advies over de resultaten zal aan 

het bestuur worden voorgelegd. 

De bewoners naar aanleiding van het besluit in kennis 

stellen. 

 



 34 

  

Rotonde Kievitstraat, Ruyghweg en kruispunt Fabrieksgracht  
 
Wat doen we er voor? 

We veranderen het kruispunt in een rotonde. We maken een herindeling van het gedeelte Ruyghweg tussen 
deze nieuwe rotonde en de aansluiting met de Fabrieksgracht. We reconstrueren het kruispunt Fabrieksgracht-
Ruyghweg. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de 

gereconstrueerde wegen zijn weer in gebruik. 

 

De werkzaamheden zullen t.b.v. de BDU-subsidie 

worden gereed gemeld bij de provincie Noord-Holland. 

 
 
Fietsverbinding Ooghduyne  
 
Wat doen we er voor? 

In 2014 hebben we overeenstemming met de eigenaren van de grond bereikt. Daarnaast hebben we bij de 
provincie een subsidieaanvraag gedaan. Als de provincie ons deze toekent, beginnen we in 2015 met de aanleg. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De subsidie aanvraag is ingediend en gehonoreerd 

bij de provincie Noord-Holland. Vervolgens is de 

subsidie toegewezen. In de voorbereiding van de 

Kadernota hebben we besloten dit project 

vooralsnog niet uit te voeren om daarmee de 

gemeentelijke cofinanciering te kunnen bestemmen 

voor andere projecten. 

 

De provincie zal in kennis worden gesteld dat geen 

gebruik wordt gemaakt van de subsidie. 

 

 

 

 

 

 
 

Noorderhaaks 
 
Wat doen we er voor? 

We bereiden de grondverwerving voor. We maken het ontwerp klaar voor aanbesteding en houden de 
aanbesteding. Voordat we tot gunning van de aanbesteding en de grondaankopen overgaan, vragen we de raad 
om het benodigde krediet. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Er is een subsidie verkregen van de provincie voor 

de uitvoering van de Noorderhaaks.  

Het minnelijke verwervingstraject met de twee 

grondeigenaren is gestart.  

In het voorjaar van 2015 is een burgerinitiatief 

ingediend, die niet is gehonoreerd maar wel heeft 

gezorgd voor een vertraging in het proces van enige 

maanden.  

De contractstukken voor de gunning zijn zo goed als 

afgerond.    

 

In september zal de krediet aanvraag in de raad 

behandeld worden. De voorlopige gunning moet voor 1 

november 2015 plaatsvinden om de subsidie te 

behouden. De minnelijke verwerving loopt door, we gaan 

ervan uit dat  er in het najaar overeenstemming is over 

de grondaankoop. Mocht dit niet zo zijn dan zal de 

onteigeningsprocedure worden opgestart. 

 
 

Polderweg 
 
Wat doen we er voor? 

 We reconstrueren de Polderweg ten zuiden van de aansluiting met de Krugerstraat, zodat het profiel 
overeenkomt met het noordelijk deel. Hiertoe is een subsidie bij de provincie aangevraagd. We kunnen het werk 
echter pas uitvoeren als we duidelijkheid hebben over de vormgeving van het Stationsvoorplein en er voldoende 
middelen beschikbaar zijn. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De BDU-subsidie in aangevraagd. Voor 2015 is Er zal voor 2016 een nieuwe aanvraag voor subsidie 
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helaas geen subsidie toegekend. De 

werkzaamheden aan de Polderweg waren reeds 

aangehouden in verband met de bouw op de locatie 

van de voormalige “Zusterflat”. 

 

worden ingediend. 

 

 

 
 

Fietspad Duinweg 
 
Wat doen we er voor? 

 We leggen een fietspad aan om de verkeerssoorten te kunnen scheiden. Hiervoor hebben we een subsidie bij 
de provincie aangevraagd. De gemeentelijke bijdrage hebben we opgenomen in de Kadernota 2014. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Er is een ontwerp gemaakt en er wordt een Natura 

2000-vergunning aangevraagd. Voor 2016 zal een 

aanvraag voor BDU-subsidie bij de provincie worden 

ingediend. 

In de Kadernota 2015 is budget gereserveerd voor 

het gemeentelijk deel van de kosten. 

Indien de subsidie wordt toegekend zal het werk worden 

aanbesteed. 

 

 

 

 

 

 
 

Voetpad Burgemeester Ritmeesterweg 
 
Wat doen we er voor? 

 We leggen een voetpad langs de Burgemeester Ritmeesterweg aan, vanaf de rotonde met de Nieuweweg tot 
station Den Helder-Zuid. Hiervoor hebben we bij de provincie subsidie aangevraagd. Het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) hebben we eveneens om een bijdrage gevraagd. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Het voetpad is aangelegd. Er is geen subsidie 

toegekend door de Provincie voor dit project. Er is 

wel een bijdrage van het COA ontvangen. 

 

n.v.t. 

 

 

 
 

Fietstunnel station den Helder-Zuid (Oost-West verbinding) 
 
Wat doen we er voor? 

 Een manier om de fietstunnel mogelijk te realiseren, is door ‘werk met werk’ te maken. We onderzoeken de 
komende periode de mogelijkheden die het Pro-rail project voor het verbeteren van de kwaliteit van stations 
biedt. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Er is een eerste verkennend overleg geweest met 

Pro-rail. Zij bekijken of in het kader van het 

opwaarderen van de kwaliteit van het station er een 

samenwerking mogelijk is. 

 

Dit project is op dit moment geen gemeentelijke prioriteit. 
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6.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -1.986                 -1.986                -1.923                63                             

Baten 964                      984                     942                     -42                            

Totaal programma voor bestemming -1.022                 -1.002                -981                    21                             

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves 57                        57                       57                       -                                

Totaal programma na bestemming -965                    -945                    -924                    21                             

Programma 6 - Verkeer en vervoer

Begroting 2015

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Geen. 
 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 21.000 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. 
 
 
7.2 Wat willen we bereiken? 

 We willen ervoor zorgen dat het oppervlaktewater in Den Helder veilig en schoon is, zowel voor mens 
als natuur. 

 Voor de komende jaren richten we het beleid op het bereiken van een bewuster en meer duurzaam 
gebruik van de bodem. Het accent ligt hierbij op de relatie bodem en maatschappelijke dynamiek. 

 We werken verder aan de uitvoering van het bodemprogramma 2015-2018. Doelen van dit programma 
zijn: 

 Bereiken van de samenhang van bodembeleid met energiesystemen; 
 Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen alle locaties met (mogelijk) risico’s voor de 

volksgezondheid, de zogenaamde humane spoedlocaties; 
 Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen van alle locaties met (mogelijk) risico’s op 

verspreiding van verontreinigende stoffen (spoedlocaties op basis van verspreidingsrisico’s) en 
ecologische spoedlocaties; 

 Ervoor zorgen dat de stedelijke vernieuwing niet stagneert door bodemverontreiniging; 
 Als er sprake is van grootschalige grondwaterverontreiniging beheersen of saneren in 

samenwerking met betrokken partijen door een gebiedsgerichte aanpak; 
 Nazorg uitvoeren bij saneringslocaties met restverontreiniging; 
 Aansluiten van het Bodemloket op het regionale systeem in 2015, waarmede de 

bodeminformatie digitaal beschikbaar komt. 

 We willen de dienstverlening aan burgers en bedrijven vergroten en nemen daarom sinds 1 juli 2013 
deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD). 

 We hebben als gemeente de wettelijke verplichting om stedelijk afvalwater af te voeren zonder ernstige 
overlast en risico’s voor de volksgezondheid. Daarbij hebben we een zorgplicht voor hemelwater en 
grondwater. Deze drie taken willen we voor de laagst maatschappelijke kosten uitvoeren met 
handhaving van een goed kwaliteitsniveau. De kwaliteit van het oppervlaktewater mag niet verslechteren 
door het overlopen van riolen bij extreem weer. Overlast bij bewoners en gevaarlijke situaties op straat 
door langdurig blank staande wegen willen we zoveel mogelijk voorkomen. 

 We willen de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval optimaliseren. Met gerichte communicatie 
willen we de aandacht vestigen op het bevorderen van het scheiden van huishoudelijk afval. 

 
 
 
7.3 Beleidsmatige verantwoording 
 

Duurzaam waterbeheer 
 
Wat doen we er voor? 

We evalueren het waterplan Waterbreed en bezien welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de 
lange termijn doelstellingen te bereiken. Vraagstukken die daarbij naar voren komen zijn bijvoorbeeld hoe we als 
gemeente omgaan met klimaatverandering en hoe een toekomstige dijkversterking samen gaat met de 
ruimtelijke ambities van de stad. Ook de consequenties van de toename van de zilte kwel druk voor het 
agrarisch gebruik van De Koegraspolder zijn een aandachtspunt. 
Voor een aantal maatregelen vanuit Waterbreed is een provinciale Water als Economische Drager (WED)-
subsidie toegekend. De verantwoording hiervoor vindt in 2015 plaats. We werken in 2015 verder aan: 

 het creëren van natuurvriendelijke oevers (verbetering waterkwaliteit); 

 de aanleg van een veilige vooroever Helders kanaal (waterveiligheid en verbetering 
aanlegvoorzieningen); 

 plaatsing van duurzame oplaadvoorzieningen voor fluisterbootjes. 

We monitoren de waterkwaliteit om af te wegen of de inzet van extra maatregelen door het 
hoogheemraadschapnodig is om de beoogde waterkwaliteit voor deze KRW-planperiode te realiseren. 
Bijvoorbeeld door de inzet van extra circulatiegemalen en/of helofytenfilters. Verder behouden we de 
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doelstellingen uit Waterbreed om: 

 het rondje Den Helder (aansluitend op De Stelling) te realiseren; 

 het Helders kanaal bereikbaar te maken voor grotere boten en staande mast door vaste bruggen door 
beweegbare bruggen te vervangen.  

Voor beide projecten hebben we subsidies aangevraagd. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Scheiding van het gemeentelijke 

watersystemen in verschillende 

deelsystemen t.b.v. de waterkwaliteit 

 Aanleg natuurvriendelijke oevers. 

 Verfraaien Helders Kanaal (fase 1 bij de 

Vismarkt) 

 Vandalisme bestendig maken van de 

beweegbare stuw Dirksz Admiraal 

(Recreatie) 

 Het creëren van natuurvriendelijke oevers – 
Julianadorp (verbetering waterkwaliteit); 

 De aanleg van een veilige vooroever Helders 
kanaal (waterveiligheid en verbetering 
aanlegvoorzieningen); 

 Plaatsing van duurzame oplaadvoorzieningen 
voor fluisterbootjes. 

 Werken nauw samen met belanghebbenden om 
klimaatbestendigheid te incorporeren bij de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk Nieuw Den 
Helder.  

 
 

Bodemsanering 
 
Wat doen we er voor? 

 We voeren nazorg uit bij de gesaneerde locaties van het voormalig gasfabriek terrein, Spuistraat, 
DIVMAG-terrein en een aantal locaties in het havengebied.  

 We doen onderzoek en saneren indien nodig op de ontwikkellocaties in het stadshart (Hendrikhof, 
Molenplein, Koningsdriehoek, nieuwbouw Beatrixstraat, Witte de Withstraat, Vinkenterrein etc.). 

 We zetten de in-situ-sanering van de locaties Bassingracht, havenkantoor en Petotjohloods voort. 

 Door vergunningen en een meldingssysteem grondverplaatsingen, toezicht en handhaving gaan we 
bodemverontreiniging preventief tegen. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Nazorg uit bij de gesaneerde locaties van 
het voormalig gasfabriek terrein, Spuistraat, 
DIVMAG-terrein en een aantal locaties in 
het havengebied.  

 We doen onderzoek en saneren indien 
nodig op de ontwikkellocaties in het 
stadshart. 

 We zetten de in-situ-sanering van de 
locaties Bassingracht, havenkantoor en 
Petotjohloods voort. 

 Door vergunningen en een 
meldingssysteem grondverplaatsingen, 
toezicht en handhaving gaan we 
bodemverontreiniging preventief tegen. 
 

 Sanering van het Vinkenterrein 

 Verdere uitvoer van het bodemprogramma 2015 

– 2018; nazorg, onderzoeken, saneringen, etc. 

 

 
 

Regionale uitvoeringsdienst 
 
Wat doen we er voor? 

We hebben met de RUD NHN het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren samengesteld. Het bestuur van 
de RUD Noord-Holland Noord monitort het functioneren van de RUD. We oefenen invloed uit door het 
vaststellen van zienswijzen bij de begroting en het beoordelen van de jaarrekening. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 De milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van 

Noord-Holland, West Friesland en de 

provincie Noord-Holland zijn per 1 januari 

2014 in de Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord gefuseerd. De RUD 

voert de basistaken op het gebied van 

 Vaststellen van een Nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling 

 De RUD werkt aan een 

handhavingsuitvoeringsprogramma. 
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vergunningverlening, toezicht en 

handhaving voor gemeenten uit. 

 De gemeente neemt deel aan 

opdrachtgevers en opdrachtnemers 

overleggen voor de onderlinge afstemming. 

 De wethouder milieu is vertegenwoordigd in 

het Algemeen Bestuur namens Den Helder.  

 We oefenen invloed uit door het vaststellen 

van zienswijzen bij de begroting en het 

beoordelen van de jaarrekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rioolbeheer 
 
Wat doen we er voor? 

 Om het bestaande rioolstelsel minder te belasten tijdens extreme neerslag gaan we verder met het 
ombouwen van het bestaande gemengde rioolstelsel. Met de aanleg van een apart hemelwaterstelsel 
brengen we het regenwater niet meer via het bestaande riool naar de zuivering, maar rechtstreeks naar 
het oppervlaktewater. 

 Het meten van de toestand van de riolering en het oppervlaktewater is een belangrijk instrument om zo 
efficiënt mogelijk rioolbeheer uit te voeren. Conform het gemeentelijk rioleringsplan gaan we in 2015 
weer circa 20 kilometer riolering reinigen en inspecteren. Oude hoogtegevens willen we controleren 
door deze per wijk of buurt opnieuw in te meten. Hierdoor wordt duidelijk of het riool ook goed 
afstroomt. 

 In samenwerking met de omliggende gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
stellen we een plan op om nog effectiever en doelmatiger met de besteding van de opbrengsten van de 
rioolbelasting van de diverse gemeenten om. In 2020 willen we 12,5% op uitgaven bespaard hebben. 
We kijken bijvoorbeeld kritischer naar de noodzaak van onderhoud en naar alternatieve technieken. We 
plannen meer risico-gestuurd onderhoud in en minder onderhoud op basis van theoretische normen. 

 We verankeren de nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap en de omliggende gemeenten in 
een samenwerkingsovereenkomst, waarin de ambities voor doelmatiger rioolbeheer met bijbehorende 
stappenplannen bestuurlijk zijn vastgesteld.  

 We optimaliseren het transport van het afvalwater richting de zuivering nog meer door het sluiten van 
een afvalwaterakkoord met het hoogheemraadschap. In dit akkoord zijn diverse maatregelen benoemd 
die bijdragen aan betere benutting van het rioolstelsel, het verminderen van de uitstoot van afvalstoffen 
op het oppervlaktewater en een verbeterde samenwerking bij calamiteiten in of nabij riolering en 
oppervlaktewateren. Middelen die volgens het huidige rioleringsplan bedacht zijn om aan theoretische 
normen te voldoen, zetten we anders in om zo effectiever bij te dragen aan een optimaal rioolsysteem. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Met HHNK zijn overeenkomsten 

ondertekend die onderdeel uitmaken van 

het afvalwaterakkoord. 

 I.v.m. grondwaterproblematiek zijn in een 

aantal wijken hoogtegegevens 

grondwaterstand ingemeten. 

 Met HHNK en de Noordkop-gemeenten is 

gestart met vijf speerpuntprojecten, zoals 

o.a. gegevensbeheer, levensduur-

verlenging en klimaatadaptatie. 

 

 Inspecteren van ca. 20 kilometer riolering in 

Julianadorp. 

 

 

 
 

Hemel en grondwaterbeheer 

 

Wat doen we er voor? 

 Samenwerken met de Noordkop gemeenten en het hoogheemraadschap om de grondwaterstanden zo 
doelmatig mogelijk te monitoren; 

 Nauwlettend de ontwikkelingen en studies op het gebied van klimaatsverandering volgen; 

 Bewoners voorlichten over de werking van grond- en hemelwater en hen attenderen op hun mede- 
verantwoordelijkheid voor het beheersen hiervan; 
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 Een pilotproject uitvoeren, waarbij we daken van bestaande bebouwing afkoppelen van het 
vuilwaterriool en aansluiten op het hemelwaterriool. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Voorbereidingen zijn gestart voor op 

afstand meten van grondwaterstanden met 

dataloggers in een deel van het 

peilbuizennet. 

 Computersimulaties zijn uitgevoerd waarbij 

extreme tot zeer extreme regenval in de 

gemeente Den Helder valt. Hiermee is 

inzichtelijk waar overlast en kans op 

schade ontstaat. 

 Op het OS&O terrein in Huisduinen is een 

succesvolle proef gedaan met het volledig 

infiltreren van regenwater in de bodem. 

 Het aan de Raad aanbieden van de 

beleidsnotitie ‘Zorgplicht hemelwater en 

grondwater’ betreffende wettelijk verplichte 

maatstaven voor overlast.  

 Het opstellen van een beleidsnotitie over in 

welke mate van overlast voor hemelwater en 

grondwater nog acceptabel wordt geacht. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huishoudelijk afval 
 
Wat doen we er voor? 

Uit de sorteerproef van het huishoudelijk afval blijkt dat Den Helder 46% materiaalgebruik realiseert. De 
landelijke doelstelling is om in 2015 60% van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Om de inwoners te 
stimuleren afvalstromen gescheiden aan te bieden, moeten we voorzieningen optimaliseren door: 

 het huis-aan-huis inzamelen van textiel door Rataplan uit te breiden; 

 de introductie van het apart inzamelen van plastic met een aparte rolemmer, de zogenaamde ‘oranje 
bak.’ voor te bereiden; 

 met gerichte communicatie, in samenspraak met de Huisvuilcentrale, de aandacht te vestigen op nut en 
noodzaak van het scheiden van huishoudelijke afvalstromen.  

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Een participatie-traject is gestart met een 

klankbordgroep in Julianadorp voor het 

opstellen van scenario’s om het nog meer 

scheiden van afval te stimuleren en te 

intensiveren. 

 Toetsen welke van de voorgestelde 

maatregelen en scenario’s realiseerbaar zijn; 

 Vervolgbijeenkomsten met de klankbordgroep 

waarin een definitief scenario wordt gekozen. 

 Extra focus op het onjuist aanbieden van 

huishoudelijk afval. 
 

 
 
7.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -12.746               -14.130              -14.685              -555                         

Baten 13.461                14.029               14.501               472                           

Totaal programma voor bestemming 715                      -101                    -184                    -83                            

Toevoeging reserves -120                    -120                    -120                    -                                

Onttrekking reserves 270                      1.240                  1.240                  -                                

Totaal programma na bestemming 865                      1.019                  936                     -83                            

Programma 7 - Milieu

Begroting 2015
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Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
De kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval stijgen met € 351.000, vooral als gevolg van het opleggen 
van een afvalbelasting aan de afvalverwerkers. 
 
De lasten in verband met overig afval ad € 100.000 waren niet opgenomen in de begroting. 
 
De subsidie aan de Helderse Vallei is € 113.000 hoger dan begroot, onder andere door het project knooppunt. 
Deze extra lasten worden gedekt door de in programma 1 opgenomen vrijval van de stelpost zachte landing 
subsidies. 
 
 
Baten 

 
De hogere kosten van verwerken afval (€ 351.000) en hogere kosten kwijtscheldingen (€ 50.000) worden 
aanvullend onttrokken uit de voorziening afvalstoffenheffing. 
 
De baten in verband met overig afval ad € 100.000 waren niet opgenomen in de begroting. 
 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 20.000 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. 
 
 

8.2 Wat willen wij bereiken? 

 We willen onderwijs dat aansluit bij de economische kansen die de haven biedt én talentvolle jongeren 

verleidt om naar onze stad te komen. 

 Als gemeente bevorderen we dat de kinderen in het onderwijs de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

 Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, willen we een traject aanbieden om terugkeer naar school of 
werk te realiseren. 

 We willen optimaal ingerichte accommodaties en gymzalen voor het onderwijs. 

 We willen een situatie bereiken waarin het aanbod van schoolgebouwen duurzaam is afgestemd op het 

aantal leerlingen. Geen leegstand, geen schaarste. 

 De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We 

willen jongeren reële kansen bieden op werk. Daarvoor willen we bij jongeren belangstelling opwekken 

voor beroepen in deze sector en helpen om hen een weloverwogen studiekeuze te laten maken. 

 We willen een intensieve(re) samenwerking tussen gemeente, ondernemers en het onderwijsveld, zodat 

jongeren steeds die kennis en vaardigheden aangeboden krijgen die aansluiten bij de behoefte van de 

arbeidsmarkt. 

 

 

8.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

 

Passend onderwijs 

 

Wat doen we er voor? 

Met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs hebben we overleg om vorm te 
geven aan ondersteuningsplannen. In dit overleg brengen we de volgende onderwerpen in beeld en werken 
deze uit: 

 de afstemming tussen de jeugdzorg en het zorgaanbod in het kader van passend onderwijs; 

 de gevolgen van het passend onderwijs voor de onderwijshuisvesting; 

 de gevolgen van het passend onderwijs voor het leerlingenvervoer. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 We hebben in het kader van het 

ondersteuningsplan met de 

samenwerkingsverbanden primair en 

voortgezet onderwijs afspraken gemaakt 

over de inzet van schoolmaatschappelijk 

werk (De Wering) als in het voortgezet 

onderwijs (Parlan) 

 Met schoolbesturen zijn we in overleg over 

de gevolgen van het passend onderwijs 

voor de onderwijshuisvesting. Gezien de 

situatie in Den Helder, waarbij sprake is 

van leegstand, zijn de gevolgen beperkt.  

 De gevolgen zijn in beeld gebracht. 

Daarnaast zijn overige factoren in beeld 

gebracht die de grondslag kunnen geven 

aan een wijziging van de rechten en 

plichten met betrekking tot 

leerlingenvervoer.  

 

 Monitoren of doelen en resultaten bereikt 

worden en eventuele bijsturen op basis van 

halfjaar-rapportages  

 

 

 

 

 In het Integraal Huisvestingsplan wordt de 

onderwijshuisvesting in beeld gebracht. Met 

schoolbesturen blijven we in overleg over 

eventuele gevolgen als gevolg van de invoering 

van het passend onderwijs  

 In het 4
e
 kwartaal zullen wij u een voorstel 

voorleggen omtrent mogelijke wijzigingen in de 

verordening leerlingenvervoer  
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Startkwalificaties 

 

Wat doen we er voor? 

We onderzoeken de mogelijkheden om deze jongeren een leer-werk-traject aan te bieden om toch minimaal 
mbo niveau 2 te kunnen behalen, of in regulier werk in te stromen. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Het RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt 

voortijdig schoolverlaten) heeft tot doel jongeren die 

uitvallen zonder startkwalificatie te enthousiasmeren 

en (zo nodig middels trajecten, bijvoorbeeld 

Vakwerk) weer toe te leiden naar het onderwijs voor 

het behalen van het niveau 2.  

Op basis van ESF subsidie zijn via het project 

Actieplan Jeugd werkgelegenheid) jongeren 

benaderd voor leerwerktrajecten en regulier werk 

om hen weer toe te leiden naar school. Dit project is 

zeer succesvol geweest waarbij totaal voor Den 

Helder over de periode 1-1-2014 tot heden 100 

jongeren zijn bemiddeld.  

 

Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid krijgt met ingang 

van het najaar 2015 een vervolg in de vorm van “Jeugd 

werkt” waarbij wederom met ESF subsidie kwetsbare 

jongeren worden benaderd voor (leer)werktrajecten. Dit 

moet resulteren in plaatsing van 75 jongeren in 

leerwerkbanen en reguliere banen. Dit project loopt tot 

2017 en kan een vervolg krijgen tot 2020.  

 

 

 

Bestuurlijke samenwerking schoolbesturen 

 

Wat doen we er voor? 

 Voor de uitvoering van onderwijshuisvesting voeren we met de schoolbesturen voor primair onderwijs 
en (voortgezet) speciaal onderwijs op overeenstemming gericht overleg.  

 We stimuleren samenwerking tussen instellingen. Een goed voorbeeld hier van is de samenwerking 
tussen ROC, Tetrix en KIM in het gebruik van opleidingsfaciliteiten en het aanbieden van 
vakopleidingen. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Met schoolbesturen heeft in het eerste 

halfjaar 2x op overeenstemming gericht 

overleg plaatsgevonden over 

onderwijshuisvesting.  

 De statuten van Meerwerf zijn vastgesteld. 

 

 

 Er wordt ten minste nog 2x op 

overeenstemming gericht overleg gevoerd met 

schoolbesturen over onderwijshuisvesting. 

 Benoemen van de leden Raad van Toezicht en 

het vaststellen van de jaarrekeningen 2013 en 

2014. 

 

 

 

Accommodaties onderwijs 

 

Wat doen we er voor? 

 We zorgen voor vervangende huisvesting voor school voor speciaal voortgezet onderwijs De Spinaker. 

 We werken het achterstallig onderhoud weg aan de gemeentelijke gymzalen, aan zowel de binnen- als 
de buitenzijde. 

 Aan de Drooghe Bol zijn drie scholen gehuisvest: de Hofstee, de Strandjutter en de Rank. Door 
verbouwing van het complex en herschikking van ruimtes maken we in samenwerking met 
kinderopvang en buitenschoolse opvang van het gebouw een brede school. In dit pand kunnen we dan 
alle kinderen huisvesten. Na verbouwing zijn de schoolwoningen niet meer nodig. 

 De Kluft krijgt deels vervangende nieuwbouw. Realisatie van het schoolgebouw vindt plaats op de 
huidige locatie van het gebouw. Een groot deel van het gebouw gaan we hergebruiken, een deel wordt 
gesloopt en nieuw opgebouwd.  

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Er is een locatie onderzoek gestart naar de 

juiste locatie voor de Spinaker  

 Het locatie onderzoek wordt uitgewerkt en er 
wordt gestart met de realisatie van vervangende 
huisvesting voor de Spinaker  
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 De gymzaal aan de Stakman Bossestraat is 

totaal gerenoveerd. De gymzaal aan de 

Lombokstraat heeft in 2009 al een 

renovatie ondergaan. Daar wordt het 

jaarlijks onderhoud uitgevoerd.  

 

 Met schoolbesturen wordt gewerkt aan plan 

voor het realiseren van een brede school 

aan de Drooghe Bol waar allen 

schoolbesturen mee in kunnen stemmen.  

 

 Er is gestart met de vervangende 

nieuwbouw van de Kluft.  

 

 

 Aan de gymzalen aan de Drooghe Bol en 
Vogelzand is gestart met het uitvoeren van het 
achterstallig onderhoud.  
 
 
 
 

 Naar aanleiding van de bespreking in de 
raadscommissie wordt bezien of en hoe 
samenwerking met stichting Kinderopvang 
mogelijk is.  
 
 

 De vervangend nieuwbouw van de Kluft wordt 
voor het eind van 2015 opgeleverd en in 
gebruik genomen. 

 

 

Krimpscenario’s onderwijshuisvesting 

 

Wat doen we er voor? 

De schoolbesturen hebben met elkaar een intentieovereenkomst gesloten om de dekking van de scholen in de 
wijken en het gebouwenbestand aan te passen op de krimpende situatie. Vanuit de intentieovereenkomst wordt 
nu een uitwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda zal bestaan uit diverse projecten die de scholen de komende 
periode oppakken. De gemeente is hier als eigenaar van het vastgoed nauw bij betrokken. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De afspraken die met schoolbesturen zijn 

afgesproken in de intentieovereenkomst zijn 

verwerkt in het integraal huisvestingsplan 2015-2020  

 

Er wordt geacteerd conform het door de raad 
vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2015-2020.  

 

 

Onderwijs, overheid, ondernemen 

 

Wat doen we er voor? 

 Het ROC Kop van Noord-Holland ontwikkelt in nauwe samenwerking met de MCN partners en het 
relevante bedrijfsleven een mbo-opleiding Petrochemie & Offshore en een duale leerlijn Mechatronica 
op mbo+ niveau. 

 De NHL Hogeschool heeft een hbo-minor Petrochemie en Offshore ontwikkelt. De school biedt het 
praktijk onderwijs vanuit Den Helder aan.  

 Maritime Campus Netherlands verkent de kansen om ook na het einde van de EFRO-subsidieperiode 
de eigen ontwikkelactiviteiten in en vanuit Den Helder voort te kunnen zetten. Het gaat hier om de 
activiteiten op het raakvlak van onderwijs en bedrijfsleven in het marien, maritiem en milieu 
technologisch cluster. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Er is voor de tweede keer door MCN een 

onderwijs-arbeidsmarkt event 

georganiseerd, getiteld ‘Carrières aan Zee’. 

Meer dan 3.000 leerlingen hebben kennis 

kunnen maken met de maritiem-technische 

opleidingsmogelijkheden en bedrijven in de 

regio. 

 MCN heeft wederom de minor offshore Olie 

&Gas georganiseerd. 

 MCN organiseert ook periodiek de 

Gezamenlijke Kamers, waarmee overheid, 

onderwijs, onderzoek en ondernemers 

Samen met MCN spannen wij ons in om de 

vervolgsubsidie voor de realisatie van het Kenniscentrum 

Wind op Zee te verwerven 
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worden samengebracht. 

 MCN is verder gegaan met het project 

Kenniscentrum Wind op Zee (waaronder de 

ontwikkeling van minors windenergie op 

zee), gesubsidieerd door het Ministerie van 

Economische Zaken vanuit de Green Deal 

Noord-Nederland. Ook de gemeenten van 

de Kop van Noord-Holland hebben vanuit " 

De Kop werkt" subsidie verleend. 

 

 
 
8.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -6.522                 -6.426                -6.324                102                           

Baten 198                      198                     297                     99                             

Totaal programma voor bestemming -6.324                 -6.228                -6.027                202                           

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves 1.204                  1.204                  1.002                  -202                         

Totaal programma na bestemming -5.121                 -5.025                -5.025                -                                

Programma 8 - Onderwijs

Begroting 2015

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
De subsidie volwasseneducatie ad € 188.000 is komen te vervallen. Deze taak is door de gemeente Alkmaar over 
genomen. 
 
De niet geraamde huur voor schoolwoningen loopt toch door in 2015. Dit leidt tot een nadeel van € 60.000. Deze 
uitgaven worden gedekt door de reserve onderwijs huisvesting. 
 
De uitgaven door schoolbesturen in verband met spoedaanvragen/calamiteiten zijn naar verwachting € 147.000 
hoger dan begroot. Deze uitgaven worden gedekt door de reserve onderwijs huisvesting. 
 
In 2014 is € 287.000 subsidie toegekend voor werkzaamheden aan de Tuindorpschool (huisvesting 
asielzoekerskinderen). De werkzaamheden worden echter in 2015 uitgevoerd. Deze lasten waren nog niet in de 
begroting 2015 opgenomen. 
 
De kapitaallasten (rente en afschrijving) op het onderdeel onderwijshuisvesting zijn € 408.000 lager dan begroot 
als gevolg van uitstel/vertraging in een aantal investeringen zoals onder andere Drooghe Bol, nieuwbouw 
Tuindorpschool, nieuwbouw De Kluft en nieuwbouw Spinaker. Deze uitgaven worden gedekt door de reserve 
onderwijs huisvesting. 
 
 
Baten 

 
De rijksbijdrage volwasseneducatie ad € 188.000 is komen te vervallen. Deze taak is door de gemeente Alkmaar 
over genomen. 
 
In 2014 is € 407.000 subsidie ontvangen van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Hiervan is € 287.000 nog 
niet besteed in 2014. Het niet bestede deel is derhalve nog niet als bate verantwoord in 2014. Deze baten waren 
nog niet in de begroting 2015 opgenomen. 
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Reserves 

 
Als gevolg van de hogere lasten in verband met de huur van de schoolwoningen (€ 60.000) en 
spoedaanvragen/calamiteiten (€ 147.000) dient de onttrekking uit de reserve onderwijs huisvesting met € 207.000 
te worden verhoogd. 
 
Als gevolg van lagere kapitaallasten op de onderwijshuisvesting kan ook de onttrekking uit de reserve 
onderwijshuisvesting met € 408.000 worden verlaagd. 
 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 0 
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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. 
 

 

9.2 Wat willen we bereiken? 

 In iedere wijk is een goede, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheekfunctie gerealiseerd. 

 Inwoners van de gemeente Den Helder en omgeving maken actief en passief gebruik van een 

gevarieerd cultureel aanbod in onze stad. 

 We behouden en versterken de positie van Den Helder als regionaal cultureel centrum. 

 We bieden de inwoners van Den Helder een laagdrempelig en breed scala aan mogelijkheden om actief 

en passief kennis te maken met en/of geschoold te raken in kunst en cultuur. Het in contact brengen van 

kinderen en jongeren met kunst en cultuur is hierbij een belangrijke doelstelling. 

 We zorgen ervoor dat alle schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar kunnen deelnemen aan het 

sociaal maatschappelijk leven op en rond school. 

 We ondersteunen het kunst- en cultuurveld in Den Helder door partijen samen te brengen. Dit moet 
leiden tot onderlinge informatie- en ideeënuitwisseling, het onderkennen en realiseren van kansen en 
nieuwe of verbeterde samenwerkingsvormen. 

 We bevorderen behoud en herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en 

structuren als kernkwaliteit van onze stad. 

 

9.3  Beleidsmatige verantwoording 

 

Bibliotheek  

 

Wat doen we er voor? 

 In overleg met de regiogemeenten bepalen we welk basispakket KopGroep Bibliotheken gaat leveren 
om de bibliotheekfunctie in te vullen. Hierbij spelen we in op regionale ontwikkelingen en de specifieke 
positie van de lokale bibliotheken en de demografische ontwikkelingen in de gebieden.  

 We stimuleren en faciliteren verbindingen tussen de bibliotheek en andere organisaties op het gebied 
van cultuur, erfgoed en cultuureducatie. 

 Samen met Zeestad en Woningstichting Den Helder zorgen we ervoor dat de nieuwe centrale 
bibliotheek in 2015 gereed is.  

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De BCF-relatie met Kopgroep Bibliotheken is 

voortgezet. 

 

Er is geregeld dat in het gebouw van de nieuwe 

bibliotheek op de Weststraat tevens het Helders 

Historisch Centrum  zich gaat vestigen. 

 

In de 2
e
 helft van 2015 wordt de BCF voor Kopgroep in 

2016 voorbereid met het nog vast te stellen  

toetsingskader als uitgangspunt. 

 

 

Culturele programmering 

 

Wat doen we er voor? 

 We maken door onze budgetovereenkomst met De Kampanje afspraken over de inzet van de middelen 
voor de schouwburg: De schouwburg biedt letterlijk en figuurlijk ruimte aan (sociaal-) culturele 
activiteiten. We kijken naar nieuwe samenwerkingsvormen en versterken bestaande 
samenwerkingsvormen om het bereik van de schouwburg te vergroten en het culturele veld in Den 
Helder te versterken.  

 We zorgen ervoor dat de nieuwbouw van de schouwburg op Willemsoord in 2015 gereed is.  

 We ondersteunen culturele evenementen als regel in het kader van reguliere gemeentelijke taken, zoals 



 48 

handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en het verlenen van vergunningen. Daarnaast 
verlenen we subsidie vanuit het reguliere evenementen budget (zie ook programma 10)  

 We spelen een ondersteunende en verbindende rol bij particuliere initiatieven en werken daarvoor 
samen met partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau 
Sportservice, de Sportfederatie, het Kunst- en Cultuurplatform en de Stichting Top van Holland (zie ook 
programma 10).  

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 We hebben € 50.000 extra geïnvesteerd in 

culturele activiteiten die voor een 

economische impuls in de binnenstad 

moeten zorgen. Samen met de 

ondernemers is een programma 

samengesteld dat aanvullend is op 

bestaande evenementen en activiteiten. 

Het geld is een onderdeel van een groter 

pakket aan stimuleringsmaatregelen voor 

het stadshart, zoals het gratis parkeren in 

parkeer-garages en het aanstellen van een 

citymanager. Eerder dit jaar kozen 

ondernemers zelf om € 50.000 uit dit 

pakket te besteden aan extra activiteiten 

rond evenementen. 

 

 Er is een commissie, bestaande uit 

vertegenwoordigers uit de raad, die zich 

bezig houdt met de organisatie van de 

Veteranendag 2015. In de begroting 2015 

is hiervoor geen budget opgenomen De 

kosten zijn ten laste van bestaande 

middelen gebracht. Er is  geen 

evenementenvergunning aangevraagd. 

 

 Voor de exploitatie van de Nollen is een 

subsidie verleend.  

 

 BCF’s zijn gecontinueerd voor Triade, 

Schouwburg, Bibliotheek, Museumhaven 

en Reddingmuseum. 

 

 De extra investering in het Stadshart zal leiden 
tot extra podia, extra artiesten, promotie en een 
sinterklaashuis 

 

 Het nieuwe theater De Kampanje zal in 2
e
 helft 

2015 een feit zijn. 
 

 Voorbereiding en vaststelling subsidiekader en 
toetsingskader.  

 

 

 

Cultuureducatie 

 

Wat doen we er voor? 

 We maken afspraken in het kader van het BTW compensatiefonds (BCF) met Triade over de inzet van 
de middelen voor haar taakstelling op het gebied van cultuureducatie.  

 We stimuleren nieuwe samenwerkingsvormen en versterken bestaande samenwerkingsvormen tussen 
(zowel gefinancierde als niet-gefinancierde) partners op het gebied van cultuur en cultuureducatie en 
versterken hierdoor het culturele veld in Den Helder.  

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Binnen de BCF- overeenkomst met Triade zijn er 

afspraken gemaakt over de inzet van Triade op het 

gebied van cultuureducatie.  

 

We hebben bijgedragen aan het Jeugd Onderwijs en 

Cultuurfonds. 

 

In de 2
e
 helft van 2015 wordt de BCF voor Triade in 2016 

voorbereid met het nog vast te stellen  toetsingskader als 

uitgangspunt. 
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Kunst- en cultuurveld 

 

Wat doen we er voor? 

 We stimuleren en faciliteren initiatieven, kijken naar nieuwe samenwerkingsvormen en versterken 
bestaande vormen.  

 We dragen bij aan de ontwikkeling van het kunst- en cultuurplatform tot een podium voor uitwisseling 
van informatie, afstemming van activiteiten en samenwerking. Het platform staat open voor iedereen die 
in Den Helder op een of andere manier betrokken is bij professionele- of amateurkunst. 

 We faciliteren en stimuleren de initiatieven van het platform en leveren informatie aan voor 
kennisverrijking en netwerkvorming. We ondersteunen waar mogelijk het platform in een verbindende 
rol. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Via de Cultuurmakelaar hebben we ondersteuning 

aan het culturele veld verleend. 

 

Bij de begrotingsbehandeling moet standpunt ingenomen 

worden over wel  of niet continueren cultuurmakelaar. 

 

 

Cultuurhistorie 

 

Wat doen we er voor? 

 We beschermen erfgoed via bestemmingsplannen en zetten erfgoed in voor kwalitatieve verbeteringen 
in de ruimtelijke ordening. (Zie ook programma 5) 

 We faciliteren partijen bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed. 

 We werken samen met partijen aan het verder ontplooien van de kwaliteiten en kansen die de Stelling 
van Den Helder en Willemsoord bieden. (Zie ook programma 5 en programma 12) 

 We dragen bij aan het zichtbaar maken van de eigenheid van Den Helder in de Museumhaven 
Willemsoord en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. (Zie ook programma 12) 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Het ontwerp bestemmingsplan Huisduinen en 
Stelling 2015 is gemaakt. Hierin wordt belangrijk 
erfgoed beschermd (zie ook programma 5). 
 
Via het bestemmingsplan en het verstrekken van 
een WABO vergunning hebben wij het Food fort 
Westoever mogelijk gemaakt (zie ook programma 
5). 

 

Met de Museumhaven en het Reddingmuseum is 

ook voor 2015 een BCF- overeenkomst aangegaan. 

 
 
 

Voor Fort Oostoever wordt een gebruikers- en 

beheersovereenkomst gesloten met Stichting Stelling, 

zodat Handboogschietvereniging Noordkop WSOV 

gebruik kan maken van het fort. 

 

De BCF-overeenkomst met de Museumhaven en het 

Reddingmuseum voor 2016 wordt voorbereid op basis 

van nog vast te stellen subsidiekader en toetsingskader. 
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9.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -5.848                 -5.969                -5.833                137                           

Baten 28                        28                       77                       49                             

Totaal programma voor bestemming -5.820                 -5.941                -5.756                186                           

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves -                           -                           -                           -                                

Totaal programma na bestemming -5.820                 -5.941                -5.756                186                           

Begroting 2015

Programma 9 - Cultuur

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
Het onderzoek opstandingskerk kan € 125.000 goedkoper dan begroot worden uitgevoerd. 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 61.000 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. 

 

 

10.2 Wat willen we bereiken? 

 Wij willen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten, recreëren of 

anderszins een invulling kunnen geven aan hun vrije tijd. 

 Kinderen uit Den Helder moeten veilig kunnen buitenspelen in een speelnetwerk.  

 Inwoners van Den Helder moeten in hun eigen wijk terecht kunnen voor professionele en niet-

professionele ondersteuning, ontmoeting en allerhande activiteiten. Daarom willen we in alle wijken van 

Den Helder zowel een multifunctioneel centrum als passende buurthuisfuncties faciliteren. 

 We willen met goede evenementen bijdragen aan het positieve imago van de stad, het algemene woon- 

en leefklimaat verbeteren en het aantal toeristen en recreanten vergroten dat onze stad bezoekt. 

 We zetten ons in voor een sterk verenigingsleven en het optimaal benutten van de (openbare) 

sportvoorzieningen. 

 

 

10.3  Beleidsmatige verantwoording 

 

Buitenspelen- en sporten 

 

Wat doen we er voor? 

We benutten kansen om nieuwe speelgelegenheid of -aanleidingen te creëren. We realiseren voldoende 
aantrekkelijke en veilige speelmogelijkheden, zowel speelplekken als speelaanleidingen, zonder voorbij te gaan 
aan de behoeften van andere gebruikers van de openbare ruimte. Hierbij kijken we naar slimme combinaties met 
andere beleidsterreinen. Bij ingrepen in de openbare ruimte houden we rekening met de behoeften van kinderen 
en we betrekken kinderen bij het realiseren van speelgelegenheden. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Op initiatief van stichting Vrijwaard heeft de 

gemeente de aanleg van een Beweegtuin 

in het Timorpark ondersteund.  

 Ook dit jaar hebben de sportverenigingen 

weer een subsidie kunnen aanvragen voor 

hun sportactiviteiten voor speciale 

doelgroepen, kadertrainingen of 

accommodatieverbeteringen. 

 

 Evaluatie Sportbesluit.  

 Subsidies bepalen op basis van nog vast te 

stellen subsidiekader en toetsingskader. 

 

 

 

 

 

Buurthuizen en MFC’s 

 

Wat doen we er voor? 

 In 2015 gaat het multifunctioneel centrum in Julianadorp open en start de exploitatie. Het 
multifunctioneel centrum in Nieuw Den Helder ontwikkelen we door.  

 We subsidiëren het Buurtcollectief. Het collectief draagt bij aan een over de gemeente verspreid aanbod 
aan buurt- en wijkcentra. De centra zijn goed onderhouden en bieden een programmering die aansluit 
bij het huidige en toekomstige profiel van hun verzorgingsgebieden.  

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Op 28 maart 2015 is het multifunctioneel centrum in 

Julianadorp feestelijk geopend en is de exploitatie 

van start gegaan.  

Met het stichtingsbestuur van het multifunctioneel  

Gesprek met Buurtcollectief om aan te dringen dat de 

afgesproken prestaties over 2015 daadwerkelijk 

gerealiseerd worden. De subsidievoorwaarden voor 2016 

worden bepaald op basis van nog vast te stellen 
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centrum Nieuw Den Helder zijn er op ambtelijk 

niveau gesprekken gevoerd over de 

doorontwikkeling.  

Met het buurtcollectief zijn diverse gesprekken 

gevoerd om te komen tot een nulmeting van de bij 

het buurtcollectief aangesloten buurthuizen. Het 

buurtcollectief voert deze nulmeting uit. 

 

subsidiekader en toetsingskader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen 

 

Wat doen we er voor? 

 We ondersteunen evenementen als regel in het kader van reguliere gemeentelijke taken, zoals 
handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en verlenen van vergunningen. Daarnaast 
verlenen we subsidie vanuit het reguliere evenementenbudget  

 We spelen een ondersteunende en verbindende rol bij particuliere initiatieven en werken daarvoor 
samen met partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau 
Sportservice, de Sportfederatie, het Kunst- en cultuurplatform en de Stichting Top van Holland. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Dit jaar was het 70 jaar geleden dat Nederland werd 

bevrijd. In Den Helder stonden hiervoor 

verschillende  activiteiten op stapel om hierbij stil te 

staan. 

  

Vanuit het budget economische impuls binnenstad is 

€ 50.000 besteed aan een 5 tal evenementen. 

Hierbij is rekening gehouden met de wensen van de 

ondernemers binnenstad en de wens om verbinding 

te leggen tussen de binnenstad en: 

 de Nieuwe Haven tijdens de Marinedagen 

 de horeca in de Koningstraat tijdens 

Jazzweekend 

 Willemsoord via kerstwandeling langs 

levende etalages, living statues etc. 

 

Daarnaast zijn er publiekstrekkende artiesten tijdens 

de jaarlijkse Shopping Night en wordt er een 

Sinterklaashuis met kinderopvang-mogelijkheid 

gerealiseerd.  

 

Naar aanleiding van de ingediende motie om de 

televisieproductie The Passion naar Den Helder te 

halen zijn de mogelijkheden onderzocht en zijn de 

leden van de gemeenteraad schriftelijk (RI15.0073) 

op de hoogte gebracht van de praktische en 

financiële voorwaarden. 

Eerste voorbereidingen Sail 2017 gaan nog dit jaar  van 

start.  

 

 

Samenwerking en spreiding sportvoorzieningen 

 

Wat doen we er voor? 

Met de verenigingen, maar ook met omliggende gemeenten Schagen, Texel en Hollands Kroon overleggen we 
of we door samenwerking een goede regionale dekking van sportactiviteiten kunnen bieden. Verenigingen met 
kleine ledenaantallen, te weinig deskundige/ervaren bestuursleden of vrijwilligers stimuleren we met andere 
verenigingen samen te werken. In 2015 kijkt de gemeente met de eigenaren van de diverse sportvoorzieningen 
welke verbeteringen mogelijk zijn, rekening houdend met de gewenste spreiding van sportvoorzieningen in de 
stad. 



 53 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Begin 2015 heeft er ambtelijk overleg 

plaatsgevonden tussen de Kopgemeenten. Er wordt 

een gezamenlijke visie gemaakt op de rol en 

invulling van Sportservice in de Kop van Noord-

Holland. Op deze wijze treden we op als één regio 

en is de aansturing van Sportservice Noord-Holland 

eenduidiger en flexibeler. 

 

 

 

 

Helderse Vallei 

 

Wat doen we er voor? 

Met de stichting De Helderse Vallei maken we afspraken over de te bereiken doelen en de samenwerking met 
andere organisaties. Op basis daarvan sluiten we een nieuw meerjarig budgetcontract af voor de periode vanaf 
2015. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Voor de periode 2015 – 2018 is met De 

Helderse Vallei een BCF afgesloten. Er 

komen structureel meer eigen inkomsten 

binnen door verhuur en verkoop bij De 

Helderse Vallei (DHV).  

 Nieuwe samenwerkingskansen, bijv. met 

Port of Den Helder, zijn verkend.  

 DHV heeft een projectvoorstel ingediend bij 

de gemeente in het kader van de 

zwerfafvalvergoeding.  

 Er is een mooie en recente samenwerking 

tussen DHV en HHNK in het project “De 

multifunctionele dijk”.  

 De Helderse Vallei wil in de (nabije) toekomst 

meer ruimte in het centrum gaan bieden aan 

groepen en hierdoor meer inkomsten 

genereren. 

 Blijven verkennen van mogelijkheden. 

 In augustus gaat de gemeente met DHV om 

tafel om de projectaanvraag ihkv de 

zwerfafvalvergoeding door te spreken, zodat in 

2016 DHV gebruik kan maken van de financiële 

middelen. 

 

 

 

 

 

 
10.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -5.336                 -5.634                -5.554                80                             

Baten 1.093                  1.046                  1.046                  -                                

Totaal programma voor bestemming -4.243                 -4.588                -4.508                80                             

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves -                           273                     273                     -                                

Totaal programma na bestemming -4.243                 -4.315                -4.235                80                             

Programma 10 - Sport, recreatie en vrije tijd

Begroting 2015

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Geen. 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 80.000 voordelig. 
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Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
 

 

11.1 Inleiding  

De invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein is per 1 januari 2015 een feit. De gemeente is nu 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Hiermee nemen we taken over van het Rijk, de provincie en de zorgverzekeraar. Voor de 

uitvoering is echter minder geld beschikbaar dan in voorgaande jaren. Daarom zullen we op een andere manier 

moeten werken. We gaan inwoners preventief helpen, zodat we duurdere inzet van middelen in een later stadium 

kunnen voorkomen. We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van al onze inwoners en de 

verantwoordelijkheid om elkaar te helpen in de eigen leefomgeving. Door de decentralisatie doen we in 

toenemende mate een beroep op vrijwilligers. Omdat we weten hoe belangrijk vrijwilligers voor het welslagen van 

onze samenleving zijn, stimuleren we het vrijwilligerswerk. 

 

Zelfredzaamheid 

We willen dat alle mensen mee kunnen (blijven) doen en gezond zijn en blijven. Degenen die het echt nodig 

hebben ondersteunen we daar waar het kan. Op deze manier helpen we jong en oud volwaardig en actief deel te 

nemen aan de maatschappij. Daar hoort ook bij dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud 

kunnen voorzien. We doen er dan ook alles aan om werkgelegenheid te behouden en te creëren. Daarnaast 

voeren we een beleid uit dat inwoners met een arbeidsbeperking of – handicap helpt aan het werk te komen. We 

willen dat mensen die in de schuldhulpverlening zitten (weer) financieel onafhankelijk worden en we bundelen 

onze krachten om hen economisch zelfstandig te laten zijn. 

 

Meedoen 

Onze jeugd willen we behouden voor de toekomst van Den Helder en jongeren willen we een goede basis 

meegeven. We zorgen voor kwalitatief goede voorschoolse opvang voor de kleintjes. Jongeren krijgen passend 

onderwijs aangeboden en voor niet te scholen jeugd is er een traject dat hen óf terugleidt naar school óf aan het 

werk helpt. We leggen de verantwoordelijkheid voor het opvoeden en het veilig en gezond opgroeien van 

kinderen bij hun ouders, maar we ondersteunen en begeleiden als dit niet lukt binnen het gezin, het netwerk of de 

wijk. We willen jongeren de mogelijkheid bieden na school in Den Helder te blijven en hun carrière te ontwikkelen, 

door hen kansen te bieden op werk. 

Om al onze doelen in het sociaal domein te kunnen bereiken, werken we lokaal en (boven)regionaal samen met 

alle partners die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook met 

ondernemers en het onderwijsveld. 

 

11.2  Wat willen we bereiken? 

 Uitgangspunt dient altijd de eigen kracht van de inwoner te zijn en van diens netwerk en de 

mogelijkheden die te versterken. Dit is uitgangspunt voor het wijkteam, de algemene voorzieningen en 

zorgorganisaties. 

 Decentralisatie van AWBZ-zorg naar de Wmo: 
 Bevorderen van de sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, toegankelijkheid van 

voorzieningen, het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het bestrijden en 
voorkomen van huiselijk geweld; 

 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; 

 Bieden van beschermd wonen en opvang. 

 Jeugdzorg: Onze ambitie is dat kinderen en jongeren in Den Helder gezond en veilig kunnen opgroeien 
en hun talenten kunnen ontwikkelen. We willen ook, dat ouders verantwoordelijk zijn om oplossingen te 
zoeken als er opgroei- of opvoedproblemen zijn. Als dat niet lukt binnen het gezin, het netwerk of de 
wijk, dan moeten jeugdigen en hun ouders kunnen rekenen op deskundige ondersteuning en 
begeleiding. Liefst dicht bij huis. We willen dat er zo min mogelijk een beroep op dure jeugdzorg wordt 
gedaan en de taken die uit de Jeugdwet voortkomen worden uitgevoerd in samenhang met de andere 
taken in het sociaal domein. 

 Participatiewet: mensen met een arbeidsbelemmering of arbeidshandicap aan de slag krijgen. 

 We willen in het kader van de transitie en transformatie in het sociaal domein werken met sociale 

wijkteams. 

 We willen de toename van het klantenbestand Wet werk en bijstand (WWB) een halt toeroepen. 
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 We streven naar een regionale aanpak van geweld in huiselijke kring, waarbij alle partijen hun 

verantwoordelijkheid nemen voor het signaleren, stoppen en voorkomen van geweld in huiselijke kring. 

 Lokaal gezondheidsbeleid: We willen een gezonde stad, met inwoners die zich verantwoordelijk voelen 
voor hun eigen gezondheid. We geven hierbij prioriteit aan de gezondheid van ouderen en jongeren. We 
streven ernaar dat het gezondheidsniveau van onze inwoners ten opzichte van die in de ons omringende 
gemeenten toeneemt. 

 De gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland hebben in 2013 een strategische visie op het sociaal 
domein in de regio Kop van Noord-Holland vastgesteld. Met de strategische visie richten we ons op de 
volgende ambities: 

 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en participeren 
met inzet van informele en formele netwerken (inclusieve samenleving). 

 Inwoners kunnen zich in voldoende mate ontwikkelen en ontplooien en daarmee een 
maatschappelijk sterke positie bereiken (sociale en maatschappelijke stijging). 

 Op kern- en wijkniveau is er een goede sociale samenhang en een gezond leef- en 
opgroeiklimaat, waar de veiligheid een speerpunt is. 

 Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving en willen zich zo nodig inzetten voor 
anderen (versterken en mobiliseren van de eigen kracht). 

 Minimabeleid: 
 Mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen moeten in de gelegenheid zijn om 

zo veel mogelijk te participeren. We bieden ondersteuning bij financiële nood. We streven 
daarbij om binnen de beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van het minimabeleid 
te blijven en deze zo sociaal en rechtvaardig als mogelijk te besteden, zonder onze inwoners te 
kort te doen. 

 Om kinderen uit arme gezinnen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de 
verschillende sport- en culturele voorzieningen in de stad, zijn er enkele jaren geleden twee 
fondsen ingesteld. 

 De voedselbank in Den Helder voorziet in een grote behoefte. Als gemeente willen we dit 
blijven ondersteunen. 

 We willen jonge kinderen in Den Helder een goede start laten maken in het onderwijs door goede 
kwaliteit te bieden in de voorschoolse opvang. Voorschoolse educatie moet in alle locaties voor 
peuteropvang worden aangeboden. 

 Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, bieden we een traject aan om terugkeer naar school of werk te 
realiseren. 

 We willen door regelmatig overleg met de schoolbesturen het beleid van de onderwijsinstellingen volgen 
en eventuele knelpunten of mogelijkheden tot samenwerking tijdig signaleren. 

 We willen meer werkgelegenheid op een integrale arbeidsmark. We stellen ons ten doel een situatie te 
creëren waarin ondernemers arbeidsplaatsen kunnen bieden die zijn aangepast op eventuele 
arbeidsbeperkingen van potentiële kandidaten. 

 We willen maximale benutting van het lokaal/regionaal arbeidspotentieel mogelijk maken. 

 We hebben als doel dat de beroepsbevolking en de bedrijvigheid in de stad kan profiteren van de 
samenwerking met het Regionaal Projectbureau Arbeidsmarkt (RPA). 

 

11.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Decentralisatie van de AWBZ-zorg naar de WMO  

 

Wat doen we er voor? 

 Een wijkenaanpak vanuit het profiel van de wijk en de inwoners; 

 Bevorderen eigen kracht en sociaal netwerk; 

 Beschikbaarheid en spreiding van algemene voorzieningen; 

 Betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van informatie en advies; 

 Op maat en op basis van talenten en mogelijkheden afgestemde voorzieningen, zo nodig en mogelijk  
dicht bij de woonplek van de gebruiker;  

 Onderzoek naar beschikbaarheid en behoefte aan aangepaste woningen in samenhang met   
toekomstig gebruik van zorgvastgoed; 

 Meer samenwerking in netwerken en ten diensten van de burger; 

 Minder formele zorg waar dit kan en meer informele zorg; 

 Ondersteuning van mantelzorg. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Een wijkenaanpak vanuit het profiel van de 
wijk en de inwoners; 

Op het uitvoerende niveau zijn afspraken 

N.v.t 
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vastgelegd met betrekking tot de 

samenwerking tussen wijkteam en 

wijkverpleegkundigen. Dit betreft ook de 

schakelfunctie tussen inwoner, zorg en 

welzijn. In de Schooten en centrum lopen 

projecten netwerken ouderenzorg. 

 Bevorderen eigen kracht en sociaal 

netwerk 

Dit uitgangspunt is opgenomen in de 

werkwijze wijkteam. Wanneer burgers zich 

melden onderzoeken we samen met de 

cliënt welke oplossingen er zijn binnen het 

eigen netwerk. Als dat niet lukt kan de 

burger in aanmerking komen voor een 

maatwerkvoorziening. 

 Beschikbaarheid en spreiding van 

algemene voorzieningen; 

We subsidiëren verschillende 

maatschappelijke organisaties    

om voorzieningen te realiseren waar 

burgers een beroep op kunnen doen, 

waardoor ze beter in staat zijn om op eigen     

kracht een oplossing te vinden voor hun 

probleem.  Er is in samenwerking met 

WSDH en aanbieders een inventarisatie 

opgesteld vanuit het oogpunt wonen met 

zorg. 

 Betere bereikbaarheid en toegankelijkheid 

van informatie en advies 

Communicatie over diverse onderwerpen in 

de lokale media. Indien gewenst kan een 

burger gebruik maken van onafhankelijke 

cliëntondersteuning van stichting MEE. 

 Op maat en op basis van talenten en 

mogelijkheden afgestemde voorzieningen, 

zo nodig en mogelijk dicht bij de woonplek 

van de gebruiker;  

Dit hebben we ingebed in de dagbesteding 

en de mogelijkheden bespreken we met 

burger en aanbieder. 

 Onderzoek naar beschikbaarheid en 

behoefte aan aangepaste woningen in 

samenhang met  toekomstig gebruik van 

zorgvastgoed; 

Het project “Levensloop bestendig wonen” 

is gestart. Dit project is regionaal met lokale 

uitwerking, onder meer een inventarisatie 

op wijkniveau. Medio augustus verwachten 

we de eerste resultaten van deze 

inventarisatie.  

 Meer samenwerking in netwerken en ten 
dienste van de burger; 

Dit hebben we opgenomen in de 

opdrachten aan de aanbieders en in de 

werkwijze toegang tot de voorzieningen. 

  Minder formele zorg waar dit kan en meer 

informele zorg; 

Dit is ondergebracht in de afspraken met 

 

 

 

 

 

 Doorlopend en monitoring resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waar mogelijk een verschuiving realiseren van 

maatwerkvoorzieningen (indicatie) naar 

algemene voorzieningen (geen indicatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.v.t 

 

 

 

 

 Voorbereiding inkoop 2016. Waar mogelijk 

innovatie toepassen en onderbrengen in 

overeenkomsten.  

 

 

 

 

 

 Uitrol naar aanleiding van opbrengsten en 

bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.v.t 

 

 

 

 

N.v.t 
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aanbieders. Daarnaast hebben we een 

instrumentarium voor vraag en aanbod van 

specialistisch vrijwilligerswerk in werking.  

 Ondersteuning van mantelzorg 

Het Mantelzorgcentrum biedt jaarlijks na 

overleg met de gemeente  en relevante 

ketenpartners een extra 

ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers 

aan voor diverse doelgroepen.  

 

 

 

 

N.v.t 

 

 

 

Jeugdhulp 

 

Wat doen we er voor? 

 We komen de afspraken na die in het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Kop van Noord-Holland 
zijn gemaakt over de continuïteit van zorg voor jeugdigen in 2015. 

 Bij nieuwe cliënten geven we uitvoering aan onze gemeentelijke taken aan de hand van het 
vastgestelde beleidsplan en de Verordening jeugd. 

 Lokaal versterken we het opgroei- en opvoedklimaat in de eigen omgeving van kind en gezin in de 
basisvoorzieningen en in de wijkteams. 

 We werken nauw samen met het onderwijsveld in het kader van de zorg voor kinderen en jongeren. 

 We zorgen voor een voldoende dekkend aanbod van specialistische zorg voor kinderen die dat nodig 
hebben. 

 We monitoren de resultaten van ons beleid en van de gecontracteerde instellingen. 

 We voeren de gemeentelijke regie op de Innovatie Agenda voor Jeugd, die voortkomt uit het 
beleidsplan. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Wij hebben i.v.m. de continuïteit van zorg met 

aanbieders afspraken gemaakt over de te leveren 

producten en de tarieven voor de bestaande 

cliënten. Aan deze afspraken wordt in 2015 

uitvoering gegeven. 

 

Wij hebben eind 2014 de Verordening Jeugdhulp 

vastgesteld; begin 2015 hebben wij voor de 

uitvoering aanvullend de beleidsregels jeugdhulp 

vastgesteld. 

 

Wij hebben voor 2015 subsidie verleend voor lokale 

en wijkgerichte basisvoorzieningen voor de jeugd.  

 

Wij hebben voor 2015 subsidie verleend voor 

schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse 

voorzieningen, het primair onderwijs en het 

voortgezet onderwijs. 

 

Bij de inkoop voor 2015  hebben wij op basis van 

gegevens uit voorgaande jaren een zoveel mogelijk 

dekkend aanbod gecontracteerd.  

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de Innovatie Agenda Jeugd zijn 

voor verschillende thema’s innovatietafels gestart 

 

N.v.t 

 

 

. 

 

 

Wij evalueren de verordening en beleidsregels jeugd in 

de tweede helft van 2015. 

 

 

 

N.v.t 

 

 

N.v.t 

 

 

 

 

Waar sprake is van een knelpunt m.b.t. het aanbod van 

zorg, wordt voor 2015 binnen de beschikbare budgetten 

een oplossing gezocht.  

 

Het monitoren van beleid wordt sociaal domein breed 

opgepakt. 

 

 

De thema’s van de innovatietafels worden in de tweede 

helft van 2015 uitgewerkt in concrete plannen van 

aanpak 
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We realiseren zorg op basis van de primitieve 

begroting en blijven die begroting volgen. In het licht 

van de overdracht van taken en budgetten vanuit het 

rijk, de ingezette (ook landelijke) tendensen rond 

transitie en transformatie en de nog lopende zaken 

en facturatieprocessen is dat ook een zuivere en 

verstandige handelwijze. 

 

 

 

Invoering van de particiepatiewet 

 

Wat doen we er voor? 

 We volgen de landelijke ontwikkelingen van de drie decentralisaties nauwlettend. Op het moment dat er een 
mogelijkheid ontstaat voor de invoering beginnen we met de noodzakelijke voorbereiding. We stemmen zoveel 
mogelijk af op regionaal niveau: op het niveau van de Kop van Noord-Holland en van Noord-Holland Noord. 
Daarnaast informeren we de inwoners van Den Helder van tevoren goed over de wijzigingen. We zetten de 
noodzakelijke stappen om: 

 de werkgeversdienstverlening verder te ontwikkelen, zowel in lokaal als regionaal verband; 

 duidelijke keuzes te maken hoe en voor wie we de re-integratie gaan toepassen; 

 de (jeugd)zorg, onderwijs en arbeidsmarkt meer in samenhang te brengen; 

 een bijdrage te leveren aan de herstructurering van de sociale werkvoorziening naar een Werkbedrijf; 

 voorstellen te doen om de kosten in het sociaal domein ook in de toekomst te kunnen blijven betalen. 
De invoering van de nieuwe wet gaat immers gepaard met beduidend minder financiële bijdragen van 
het Rijk. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Doorontwikkeling Werkgeversservicepunt 

(WSP) Kop Noord-Holland waardoor betere 

bediening van de doelgroep. 

 Realisatie van instrumenten 

(loonkostensubsidie, werkplekbegeleiding, 

no-riskpolis en werkplekaanpassing) ter 

bevordering van de werkaanvaarding van 

de doelgroep. 

 Doorontwikkeling van het SW-bedrijf tot 

een Leer/werkbedrijf. 

 Bevorderen van de beperking van de duur 

van een bijstandsuitkering. 

 In ontwikkeling is een netwerkorganisatie 

op niveau Noordkop waar de gemeenten, 

de werkgevers, het SW-bedrijf, het UWV en 

het onderwijs participeren. 

 Betreffende de omgang met BUIG-
middelen doen zich geen bijzondere 
ontwikkelingen voor en kunnen we stellen 
‘in control’ te zijn. 

 

 Invulling projectleiderschap t.b.v. het 

Werkgeversservicepunt. Deze functionaris zal 

de doorontwikkeling van het WSP samen met  

de werkgevers en de doelgroep gestalte gaan 

geven. 

 Werkgeversdienstverlening wordt regionaal 

verder ontwikkeld. Dit is een continue proces. 

 Bundeling van re-integratie-instrumenten bij het 

SW-bedrijf. 

 Verbeteren van de diagnostisering van bijstand 

cliënten ter bevordering van de uitstroom.  

 Verder uitvoering geven aan de doelstelling van 

de Participatiewet en Sociaal Akkoord april 

2013. 

 Effectiever en efficiënter benutten van de re-

integratiemiddelen. 

 Beleidsontwikkeling waarbij vanuit kaderstelling 

en visievorming gekomen wordt tot de 

formulering van beleidskeuzes (omgang met 

middelen en instrumenten, invulling regierol 

enz.) en vormgeving van de uitvoerende taken. 

 

 

 

Sociale wijkteams 

 

Wat doen we er voor? 

 In de sociale wijkteams werken professionals van de gemeente en een aantal maatschappelijke 
organisaties samen. Zij zijn vanuit de wijk herkenbaar aanwezig, laagdrempelig en voor alle inwoners 
toegankelijk. De sociale wijkteams vormen de toegang tot hulp en ondersteuning en zijn 
verantwoordelijk voor het beslissen over en de coördinatie op de ondersteuningsarrangementen 
volgens de werkwijze 1-gezin-1- plan-1-regisseur. Daarnaast hebben de sociale wijkteams een rol in 
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het versterken van de zorgzame samenleving en bieden zij direct lichte vormen van ondersteuning. Dit 
alles uiteraard in nauwe samenwerking en afstemming met de verschillende contract- en ketenpartners.  

 Met de sociale wijkteams organiseren we een optimaal zorgaanbod, dat we duurzaam beschikbaar 
houden. We passen een integrale benadering toe op basis van principes uit 1-gezin-1- plan-1-regisseur. 

We ontschotten het ondersteuningsaanbod, creëren een verschuiving van curatieve zorg naar 
preventieve ondersteuning en vormen een haalbaar financieel stelsel.  

 In 2015 blijven we leren van de nieuwe werkwijze en structuur, die we monitoren en aanpassen. In die 
zin is het een dynamisch proces, waarbij de wijkteams een steeds optimalere vorm krijgen. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Vanaf 1 januari 2015 is het sociaal wijkteam 

operationeel.  2015 is een jaar waarin het team 

gevormd en formatief wordt neer gezet. Het team is 

zichtbaar in de wijk middels vaste spreekuren.  

Het wijkteam is de schakel naar de ingekochte zorg 

en bedient met name de Jeugdzorg. De overige zorg 

(participatie en WMO) wordt uitgezet door de 

bestaande loketten. 

 

De basis op orde is een kernbegrip voor 2015. De burger 

dient passende zorg op maat en binnen de wettelijke 

termijnen te ontvangen. Het team wordt zo neergezet dat 

hieraan wordt voldaan.   

 

 

Verloop klantenbestand 

 

Wat doen we er voor? 

We gaan de instroom van nieuwe cliënten zo veel mogelijk beperken en de uitstroom bevorderen. Dit doen we 
door: 

 cliënten eerst zelf op zoek te laten gaan naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Pas daarna 
beoordelen we of iemand recht heeft op een uitkering; 

 werkgevers te stimuleren om uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te 
nemen; 

 cliënten te ondersteunen door hen re-integratietrajecten aan te bieden; 

 daar waar mogelijk social return toe te passen. Dit betekent dat we sociale voorwaarden, eisen en 

wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject opnemen voor producten en diensten. Leveranciers 
kunnen zo een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid binnen Den Helder. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Invoering zoektijd van 4 weken bij de 

aanvraag van bijstand. 

 Er zijn contacten met werkgevers tbv werk 

voor de doelgroep. 

 Er zijn instrumenten om dit te stimuleren 

tbv werkgevers, maar ook 

uitkeringsgerechtigden. 

 Social return on investment (Sroi) is een 

onderdeel van het aanbestedingstraject. 

 

 Verbeteren van de diagnostisering van 

bijstandscliënten ter  beperking van de instroom 

en bevordering van de uitstroom. 

 Vanuit beleidskeuzen de inzet van instrumenten 

naar werkgevers en uitkeringsgerechtigden 

verbeteren. 

 

 

Regionale sociale agenda 

 

Wat doen we er voor? 

 In 2015 lopen de projecten ouderenzorg en zorgvrijwilligers door in de vorm van werkplaatsen in een 
tweetal wijken.  

 Het project Eigen Kracht conferentie bij dwangopname GGZ wordt in 2015 afgerond. Het organiseren 
van de conferenties is gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect en mogelijk 
alternatief van dit middel om het aantal dwangopnamen of heropnames te voorkomen of verkorten. 

 De regiogemeenten werken samen met de provincie Noord-Holland aan een aantal onderzoeken, wat 
kwalitatief aanvullend is op de Regionale Actieprogramma’s Woningbouw Programmering. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

In 2015 lopen de projecten ouderenzorg en Inrichten digitale ontmoetingsplaats.  
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zorgvrijwilligers door in de vorm van werkplaatsen in 

een tweetal wijken. 

In uitvoering.  

Brede deelname van partijen bevordert de 

netwerking.  

Afsprakenkader tussen zorg en welzijn. 

 

Poule van specialistische vrijwilligers.  

Monitor.  

Deskundigheidsbevordering. 

 

 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties 

 

Wat doen we er voor? 

 Samen met de overige gemeenten en betrokken partijen in Noord-Holland Noord geven we uitvoering 
aan de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling, die in het najaar van 2014 wordt vastgesteld. 
Hierin staan regionale afspraken over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, onder 
meer in relatie tot de wijkteams en de structuur van het sociaal domein. Ook maken we afspraken over 
de verantwoordelijkheden van de centrumgemeente en van de regiogemeenten en over de beschikbare 
middelen van het rijk en de inzet van gemeentelijke middelen.  

 Met de gemeente Alkmaar overleggen we over het behoud van de vrouwenopvang in Den Helder bij 
afnemende rijkmiddelen.  

 We geven gefaseerd invulling aan het nieuw te vormen Advies- en Steunpunt Huiselijke Geweld en 
Kindermishandeling (ASHG) Noord-Holland Noord. In 2015 werken de drie Steunpunten Huiselijk 
Geweld in Alkmaar, Hoorn en Den Helder samen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) met een gezamenlijke frontoffice. In 2016 is er sprake van een volledig integraal werkend ASHG.  
Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet meldcode en de nieuwe 
Wmo. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Per 1-1-2015 is er één meldpunt Veilig 

Thuis voor Noord-Holland-Noord. Van 

januari tot en met mei zijn hier 4294 

telefoontjes binnengekomen. 

 De “Beschermingstafel” is ingericht als 
voorportaal voor het gedwongen kader 
jeugd. Processen zijn beschreven, 
voorzitters benoemd. Op 22 mei hebben wij 
een regionale conferentie georganiseerd. 
 

 

 Beleggen “niet-wettelijke” taken Veilig Thuis 

(Huisverbod dader, deskundigheidsbevordering, 

crisisinterventie) vanaf 2016.  

 De afstemming en samenwerking 
beschermingstafels Hoorn, Alkmaar, Kop verder 
vormgeven. 

 Afspraken maken over op- en afschaling tussen 
wijkteam enerzijds en Veilig Thuis en 
Beschermingstafel anderzijds. 

 Visieontwikkeling over toekomst 
vrouwenopvang. 

 

 

 

Lokaal gezondheidsbeleid 

 

Wat doen we er voor? 

 Activiteiten op verschillende beleidsterreinen dragen bij aan de gezondheid van burgers. Voorbeelden 
zijn de stimulering van jeugdsport, of de inzet van wijkverpleegkundigen in de buurt. Samen met de 
regiogemeenten geven we uitvoering aan het project Jeugd, alcohol en drugs. Door 
voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, controle op verstrekking van alcohol aan jongeren en 
handhaving van de sluitingstijden in de horeca proberen we het overmatig drank en drugsgebruik door 
jongeren tegen te gaan. 

 Een belangrijke partner in het gemeentelijke gezondheidsbeleid is de GGD Kop van Noord-Holland. We 
stellen de GGD in staat om een kwalitatief goed gezondheidsbeleid te voeren. Belangrijke taken 
van de GGD zijn de jeugdgezondheidszorg, controle op de kinderopvang, infectieziekten bestrijding en 
inspectie van seksbedrijven en tattooshops. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 Uitvoering programma jeugd, alcohol en drugs, 

waaronder zes interactieve theatervoorstellingen 

over op De Pijler, Scholen aan Zee en ROC. 

 Vaststelling jaarrekening 2014 en begroting 2016 

GGD Hollands Noorden.  

 Besluitvorming over nieuwe projectperiode jeugd, 

alcohol en drugs (2016 – 2019). 

 Voorbereiding JOGG-project (Jongeren Op Gezond 

Gewicht).  
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 Besluitvorming over financiering huisvesting 

jeugdgezondheidszorg. 

 Overdracht operationeel beheer AED’s aan het 

Rode Kruis en EHBO-vereniging Koegras.  

 

 

 

 

 

 

 

Regionalisering 

 

Wat doen we er voor? 

Gezamenlijk hebben we een projectorganisatie Sociaal domein ingericht om de ambities uit de strategische 
visie te bereiken. De organisatie moet ervoor zorgen dat er op 1 januari 2015 sprake is van een intensieve 
samenwerking binnen de regio Kop van Noord-Holland. Zij heeft eveneens als taak ervoor te zorgen dat het 
maatschappelijk middenveld of de bij de decentralisaties maatschappelijk betrokken organisaties op tijd klaar zijn 
voor de invoering van de Participatiewet. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid binnen 
Den Helder. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Er vindt samenwerking plaats binnen de kop-

gemeenten op het Economisch Domein. (De Kop 

werkt). De samenwerking tussen het Economische 

Domein en het Sociale Domein van de kop-

gemeenten vindt schoorvoetend plaats.  

 

De samenwerking tussen de Economische en Sociale 

domeinen moet verder uitgebouwd worden. Het 

Werkgeversservicepunt speelt hier een belangrijke rol in 

en deze rol moet verder doorontwikkeld worden. De 

aanstelling van een projectleider (de werving is gaande) 

zal hierin een belangrijke stap zijn. De projectleider zal 

het WSP verder in de regio moeten gaan uitventen in 

samenwerking met het onderwijs en de werkgevers. 

 

 

 

Schuldhulpverlening 

 

Wat doen we er voor? 

 We bieden ondersteuning die erop gericht is de klant weer de regie over zijn/haar financiële situatie 
terug te geven. Dit geven we vorm door persoonlijke budgethulp. 

 De klant krijgt maatwerk. Goede dienstverlening staat of valt bij een juiste diagnose. Vervolgens is het 
de kunst om een oplossing op maat te bieden. De passende oplossing bestaat lang niet altijd uit een 
schuldregeling alleen. Het is van belang om de oorzaken die aan het ontstaan van de schulden hebben 
bijgedragen weg te nemen of op te lossen. Kortom, het is van belang om samen met de klant de 
belemmeringen en drempels weg te nemen. Indien nodig komt er in samenspraak een verwijzing naar 
een passende hulporganisatie tot stand. 

 We ontwikkelen preventieactiviteiten om te voorkomen dat personen in problematische    
schuldensituaties terecht komen. 

 We laten alleen klanten die volledig schuldregelingsrijp zijn in aanmerking komen voor een 
 schuldbemiddelingstraject. Criteria zijn een stabiele woonsituatie, een inkomen waarmee schulden 

kunnen worden afgelost en een sterke motivatie om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 

 We onderzoeken de mogelijkheden om na verloop van tijd de kosten van budgetbeheer te beperken en 
deze weer deels of geheel bij de klant neer te leggen. 

  

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 We hebben uitvoering gegeven aan het 
Beleidsplan Schuldhulpverlening om bij te 
dragen aan het financieel zelfstandig 
worden en blijven van onze klanten. Dit 
gold ook voor ondernemers en ex-
ondernemers binnen onze gemeente. 

 Veel van de zaken die we (nog) gaan doen 
zijn het afgelopen jaar ook reeds onderdeel 
van de schuldhulpverleningspraktijk 
geweest. 

 Integraal Minimabeleid ontwikkelen waarin 

armoede, minimabeleid, schuldhulpverlening en 

aspecten van jeugdbeleid (uit oogpunt van 

preventie) in hun samenhang worden benaderd.  

 We gaan door met de uitvoering van het 
Beleidsplan schuldhulpverlening en streven 
ernaar dat onze klanten financieel zelfstandig 
worden en blijven. Dit geldt ook voor 
ondernemers en ex-ondernemers binnen onze 
gemeente. 

 We  gaan uit van de eigen zelfredzaamheid van 
burgers. 
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 Indien deze te weinig is of geheel ontbreekt 
wordt er gezocht in het eigen of omringende 
netwerk.      

 Schuldhulpverlening  is een eenmalig aanbod 
om tot een gezond financieel beheer te komen. 
De gemeente heeft een aanbod van diverse 
producten welke kunnen bijdragen aan een 
verantwoord beheer van het inkomen en een 
garantie van betalingen van de vaste lasten. 
Verder beheer van het inkomen is de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. We streven 
naar het verhogen van  zelfredzame burgers 
met een eigen en sociaal bewustzijn. 

 

 

 

Minimabeleid 

 

Wat doen we er voor? 

 We blijven aandacht geven aan het vinden van mogelijkheden om de bewindvoeringskosten terug te 
brengen. Als we deze kosten op een verantwoorde wijze kunnen terugbrengen, kunnen we andere 
elementen binnen het minimabeleid versterken. 

 We gaan door met het aanbieden van de website Geldkompas Den Helder. Deze digitale site geeft de 
inwoners van Den Helder op een overzichtelijke wijze informatie over geldzaken, wonen, werk, leren, 
zorg, vrije tijd en vrijwilligerswerk en is daarmee een laagdrempelig instrument om armoede te 
bestrijden. 

 De behoefte aan middelen in de door ons ingestelde fondsen voor sport- en culturele voorzieningen 
voor de jeugd vullen we aan met middelen die de gemeente ontvangt uit de compensatie die het 
Rijk biedt voor ondersteuning van de minima. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 In JSF en JOC is meer geïnvesteerd dan 

oorspronkelijk voorzien: aan een grotere 

vraag is zo voldaan.  

 

 We blijven middelen verstrekken om mensen 

(m.n. jongeren) in minima-omstandigheden te 

ondersteunen in hun participatie aan 

maatschappelijke activiteiten.  

 We willen samenhang genereren tussen het 

beleid op terreinen van minima,  

armoedebestrijding, schuldhulpverlening en 

jeugd.  

 

 

 

Voorschoolse voorzieningen 

 

Wat doen we er voor? 

 Door financiële inzet houden we de peuteropvang in stand, waardoor alle kinderen gebruik kunnen 
maken van voorschoolse voorzieningen. In 2015 subsidiëren we peuterplaatsen op grond van de 
nieuwe 
Deelsubsidieverordening voorschoolse voorzieningen. 

 Met financiële bijdragen stimuleren we blijvend de aanbieders om de kwaliteit van voorzieningen, 
voorschoolse educatieprogramma’s, ouderbetrokkenheid, kwaliteitszorg en de overgang naar de 
basisschool te verbeteren. We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid. 
Een deel van de ouders kan voor peuteropvang de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de  
Belastingdienst. De ouders die daarvoor niet in aanmerking komen blijven recht houden op de 
gemeentelijke subsidie. De gemeente koopt daarvoor peuterplaatsen in tot een maximum uurprijs. 

 We zetten meer in op het bereiken van doelgroepkinderen en toeleiding van deze kinderen naar 
voorschoolse educatie. We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

We hebben extra financiële middelen beschikbaar 
gesteld (€ 57.000) waardoor vanaf augustus 2015 
de wachtlijst van peuters opgelost kan worden. 
We hebben voorbereidingen getroffen om de 

 
Maatregelen voorbereiden en treffen om het 
begrotingsevenwicht vanaf 2016 te herstellen.  
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definitie te verscherpen van de doelgroep die in 
aanmerking komt voor een voorschoolse 
voorziening. 
We hebben de planperiode 2010-2014, in navolging 
van de rijksoverheid, verlengd tot 1 januari 2017. 
Wij hebben opdracht gegeven aan UvA –talen om 
alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in 
de Helderse voorschoolse voorzieningen te toetsen 
op het vereiste lees- schrijf- en 
spreekvaardigheidsniveau. Wij hebben ToTAAL 
Inburgering (vh. Agens) opdracht gegeven om 
examentrainingen te verzorgen . 

Alle partners in de voor- en vroegschoolse educatie 

hebben van ons een uitnodiging ontvangen om een 

project voor subsidiëring in te dienen waarmee de 

kwaliteit van hun aandeel in de VVE versterkt kan 

worden. 

 
De aangescherpte definitie vaststellen. 
 
 
 
Het onderwijsvoorrangsbeleid voor 2016 prioriteren in 
samenspraak met de partners. 
UvA-talen zal in opdracht van ons in december 2015 een 
tweede toets afnemen bij alle medewerkers die nog niet 
alle modules gehaald hebben. 
ToTAAL Inburgering zal weer examentraining verzorgen. 
 
 
De ingediende projecten worden geprioriteerd en 
gehonoreerd, voor zover het budget in 2015 dit toestaat. 

 

 

 

 

 

Niet te scholen jongeren 

 

Wat doen we er voor? 

We onderzoeken de mogelijkheden om deze jongeren een leer-werk-traject aan te bieden om toch minimaal 
mbo niveau 2 te kunnen behalen, of in regulier werk in te stromen. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Om jongeren die geen startkwalificatie hebben toe te 
leiden naar niveau 2 wordt met ondersteuning van 
het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid v.s. 2.0 
jongeren actief benaderd voor bemiddeling naar 
leerwerk-plekken dan wel regulier werk. Het 
actieplan is tot op heden succesvol. 

Naar aanleiding van de successen van het AJW vs. 2.0 
wordt wederom ingezet op actieve bemiddeling naar 
leer-werktrajecten en werk. Hiertoe wordt gebruik 
gemaakt van ESF-subsidie. Deze subsidie is regionaal 
aangevraagd en wordt ingezet voor bemiddeling van 
kwetsbare jongeren. 
 

 

 

Bestuurlijke samenwerking schoolbesturen 

 

Wat doen we er voor? 

 De regiegroep VSV regisseert het voortijdig schoolverlaten. In deze groep zijn het voortgezet onderwijs, 
het middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten en het Rijk vertegenwoordigt. De regiegroep stemt haar 
beleid twee keer per jaar af met het Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg (BOJOZ). 

 Voor de uitvoering van onderwijshuisvesting voeren we met de schoolbesturen voor primair onderwijs 
en (voortgezet) speciaal onderwijs op overeenstemming gericht overleg. 

 De samenwerking tussen het ROC, Tetrix en het Koninklijk Instituut voor de Marine in het gebruik van 
opleidingsfaciliteiten en het aanbieden van vakopleidingen is een voorbeeld van samenwerking waartoe 
we ook in 2014 de onderwijsinstellingen willen stimuleren. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 met schoolbesturen heeft 2 keer op 

overeenstemming gericht overleg 

plaatsgevonden. 

 De regiegroep VSV regisseert het voortijdig 

schoolverlaten. In deze groep zijn het 

voortgezet onderwijs, het middelbaar 

beroepsonderwijs, gemeenten en het Rijk 

vertegenwoordigt. De regiegroep stemt 

haar beleid twee keer per jaar af met het 

Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg 

(BOJOZ). 

 In de 2e helft van 2015 vindt nog minstens 2 

keer op overeenstemming gericht overleg 

plaats. 

 De regiegroep bereidt momenteel nieuwe 
projecten voor die afgestemd  worden met het 
Ministerie van OCW voor financiering. Er wordt 
vooral voortgeborduurd op de succesvolle 
projecten uit de voorafgaande jaren. Deze 
projecten zullen weer voorgelegd worden aan 
het Bojoz. 
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Werkgelegenheid en arbeidsaanbod 

 

Wat doen we er voor? 

 Bevordering ontwikkeling werkgelegenheid. Dit is een doorlopende activiteit om met het bedrijfsleven in 
Den Helder, de omliggende gemeenten, regio, provincie en Rijk aan voorwaarden te werken die 
ondernemerschap en het creëren van arbeidsplaatsen mogelijk maken; 

 Afstemming tussen werkgelegenheid en arbeidsaanbod. Deze afstemming werkt twee richtingen op 
door enerzijds werkgelegenheid te creëren voor de beschikbare beroepsbevolking en anderzijds door 
de beroepsvorming af te stemmen op het beschikbare werk in de stad. Met het project Doorpakken op 
werk pakken we dit op. De eerste fase van het project was met name gericht op de interne organisatie 
rondom dit vraagstuk. Het is begin 2014 gestart en kent vervolgstappen die tot in 2015 en latere jaren 
doorlopen; 

 Aansluiten op regionale aanpak werkloosheid. Den Helder gaat bij de aanpak van werkloosheid zowel 
vanuit de sociale als vanuit de economische invalshoek nauwer samenwerken in regionaal verband. 
Naast deelname in het RPA en in regionale samenwerkingsverbanden organiseren we mogelijk ook 
specifieke activiteiten voor doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan promotiedagen voor maritieme 
beroepen voor middelbare scholen en banenmarkten. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Bevorderen van de samenwerking tussen het 

Sociale- en het economisch domein op lokaal maar 

ook regionaal verband. 

Op (sub)regionaal niveau wordt een netwerkorganisatie 

opgetuigd met als doel het bevorderen van de 

samenwerking sociaal en economisch domein in relatie 

tot het verder doorontwikkelen van het 

Werkgeversservicepunt. Ten behoeve van deze 

doorontwikkeling loopt een wervingsprocedure voor een 

projectleider WSP. Deze persoon zal het WSP verder op 

de kaart gaan zetten binnen de regio, zodat het WSP de 

plek gaat worden waar vraag en aanbod tesamen komen 

tbv de doelgroep garantie- en andere banen. 

 

 

 
11.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -99.331               -102.335            -99.543              2.792                       

Baten 36.753                28.422               27.708               -715                         

Totaal programma voor bestemming -62.579               -73.912              -71.835              2.078                       

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves 14                        391                     391                     -                                

Totaal programma na bestemming -62.565               -73.521              -71.444              2.078                       

Programma 11 - Sociaal domein

Begroting 2015

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
Voor het jaar 2015 is de verwachting dat er ongeveer gemiddeld 1.735 bijstandsuitkeringen zullen worden 
verstrekt. Dit is minder dan werd voorzien. De uitvoeringsbudgetten zullen voor ongeveer € 1.229.000 lager 
uitvallen dan geraamd. 
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De verwachting is dat de uitvoeringslasten van het bijstandsbesluit Zelfstandigen € 130.000 lager zullen uitvallen 
dan begroot. 
 
De salarislasten Wet Sociale Werkvoorziening te betalen aan de GRGA worden € 725.000 lager verwacht dan 
begroot. 
 
Bijzondere bijstand: De lasten voor de uitvoering ontwikkelen zich conform 2014. Het budget 2015 zal dan ook 
met € 100.000 naar boven moeten worden bijgesteld. De stijging wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van 
de groep cliënten a.g.v. het gewijzigde beleid inzake de draagkrachtberekeningen. 
 
De lasten voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen komen € 50.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt gedekt 
door dit te onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing (zie ook de toelichting op de baten bij programma 7). 
 
Binnen dit programma is een budget van € 650.000 opgenomen voor Wtcg en CER. Voor de Wtcg is nog geen 
beleid vastgesteld. Er kan dan ook nog niets gezegd worden over de uitputting van dit budget. Derhalve leidt niet 
tot een begrotingsmutatie. 
 
Materiële maatwerkvoorzieningen WMO (voorheen WVG): Binnen deze voorziening zien we een afname in de 
uitvoeringslasten. Het beroep op vervoersvoorzieningen zal naar verwachting € 62.000 en op woonvoorzieningen 
€ 203.000 lager uitvallen. De uitvoeringslasten voor rolstoelvoorzieningen ontwikkelen zich conform het begrootte 
bedrag. 
 
Maatschappelijke opvang: Bovenop het bestaande budget zal mogelijk nog een extra eenmalige subsidie aan 
DNOdoen van € 183.000 worden toegekend, mits zij de financiering van de verbouwing volledig gefinancierd 
krijgen. Dit komt ten laste van het begrotingsresultaat 2015. 
 
De lasten in verband met beschermd wonen worden € 140.000 lager ingeschat dan in de begroting is 
opgenomen. 
 
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd: 
Als gevolg van de afname van het aantal aanvragen Hbh-voorzieningen dalen de indicatiekosten uitgevoerd door 
de MOzaak ook. Het bedrag in de begroting kan met € 61.000 naar beneden worden bijgesteld. 
In het kader van een gerealiseerde besparing op het antillianenbeleid wordt een besparing van € 71.000 
gerealiseerd. Als gevolg van het decentraliseren van de activiteiten en de kosten naar de regiogemeenten in het 
kader van Jat/Vat dalen de lasten met € 127.000. 
 
De uitgaven aan PGB’s Wmo en jeugd vallen naar verwachting € 71.000 hoger uit dan begroot. 
 
 
Baten 

 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt door het rijk een ander verdeelmodel op het macrobudget voor de 
bijstandsverlening toegepast. Voor de gemeente Den Helder valt dit nadelig uit en ontvangen hierdoor € 979.000 
minder aan rijksbijdrage dan in de begroting 2015 is opgenomen. 
 
Als gevolg van lagere uitvoeringslasten voor het bijstandsbesluit Zelfstandigen valt ook de 
rijksbijdrage/terugontvangsten € 63.000 lager uit. 
 
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen/opvang WMO: Op basis van de cijfers over de eerste vijf maanden zal de 
eigen bijdrage inning door het CAK in het kader van WMO (HBH) en WMO2015 € 294.000 hoger uitvallen dan 
begroot. 
 
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (67101): Als gevolg van het decentraliseren van de activiteiten en de kosten naar 
de regiogemeenten in het kader van Jat/Vat dalen de bijdragen van de regiogemeenten met € 112.000. 
 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 595.000 voordelig. 
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Financiële risico’s 
 
Inkomensvoorzieningen participatiewet. 

 
Het rijk heeft de methodiek die leidt tot een bijdrage aan gemeente per 1 januari 2015 bijgesteld. Voor de 
gemeente Den Helder betekent dit dat we minder rijksmiddelen ontvangen. In deze tussenrapportage wordt 
aangegeven dat door het gevoerde beleid de verwachting hebben een onderbesteding op de rijksbijdrage te 
zullen realiseren. Per 1 juli wordt de wettelijke voorgeschreven woningdelersnorm op de inkomensvoorzieningen 
toegepast. In de hierboven aangegeven prognose is hier al wel rekening mee gehouden, maar onzeker is nog of 
de werkelijkheid dit zal beamen. In september/oktober 2015 zal de gemeente de definitieve beschikking van het 
ministerie van SZW ontvangen over de hoogte van de rijksbijdrage 2015. De verwachting is dat deze iets hoger 
zal uitvallen dan nu bekend is. 
 
Nieuwe taakvelden Sociaal Domein. 
 
Voor de nieuwe taakvelden binnen het Sociaal Domein heeft de gemeente Den Helder voor ongeveer € 28 mln 
aan contracten gesloten met de zorgaanbieders. Nog niet alle zorgaanbieders zijn in staat om de geleverde zorg 
daadwerkelijk te factureren. Van deze zorgaanbieders heeft 42% geleverde zorg bij de gemeente gedeclareerd. 
Deze declaraties bedragen ongeveer 86% van de gecontracteerde zorg. Gelet op het feit dat meer dan de helft 
van de zorgaanbieders nog niet heeft gefactureerd ontstaat hier een onzekerheid voor de prognose van de 
bestedingen. Dit is dan ook de reden dat de budgetten voor de nieuwe taken Sociaal Domein in deze rapportage 
niet kunnen worden bijgesteld. 
 
De verwachting is, mede gezien de veegwet in het kader van de jeugdzorg, dat hier na het derde kwartaal een 
beter beeld over zal ontstaan. Het college is dan ook voornemens voor het einde van dit jaar de raad hierover 
nader te informeren middels een raadinformatiebrief of raadsvoorstel. 
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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.  

 

12.2 Wat willen we bereiken? 

 We zetten in op de ontwikkeling van de haven, waarbij we civiele zaken (offshore, energy) en defensie 

activiteiten faciliteren. 

 We verbeteren in samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden het toeristisch 

recreatief aanbod en vergroten daarmee de aantrekkelijkheid van Den Helder in de regio. 

 Den Helder wil samen met de bloembollensector en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van deze sector. 

 We willen een cross-over tussen toerisme en zorg-medisch cluster creëren, omdat dat in Noord-Holland 

Noord kansen biedt. 

 We streven naar een centrum waarin het concept funshopping voor bewoners en bezoekers goed is 

uitgewerkt. 

 We willen bedrijven die een vestigingslocatie zoeken, goed faciliteren. Tegelijkertijd moeten we ervoor 

zorgen dat de bedrijventerreinen voldoen aan de eisen van deze tijd en dat bedrijven zich ook zoveel 

mogelijk vestigen op bedrijventerreinen met een bijpassend profiel. 

 De gemeente werkt in lokaal en regionaal verband zowel aan de stimulering van de economische 

ontwikkeling als aan het verminderen van structurele en frictiewerkloosheid. 

 

 

12.3  Beleidsmatige verantwoording. 

 

Marien, maritiem & offshore, energie 

 

Wat doen we er voor? 

 We leggen de nadruk op samenwerking vanuit de resultaten van het onderzoek van de taskforce civiel 
medegebruik Defensiehaven Den Helder. Port of Den Helder bouwt deze samenwerking verder uit. 

 Blijvend zetten we in op de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven. Concrete kansen liggen er in het 
civiel medegebruik van de bestaande defensiehaven, de RWS-locatie en Buitenveld. En in het 
ontwikkelen van de regionaal haven gebonden bedrijventerrein Kooijhaven. 

 Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshore 
haven Den Helder. Samen met Den Helder Airport maken we ons sterk voor verdere ontwikkeling van 
het luchthavengebied en vergroting van de werkgelegenheid in dit gebied. Ook zorgen we voor de 
ruimtelijk juridische borging van de ontwikkelingen in het Bestemmingsplan luchthaven.  

 We spitsen de uitvoeringsactiviteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) meer 
toe op de beleidsagenda van onze regio en de programma’s van de vijf economische clusters. Voor 
Den Helder zijn vooral de maritieme en de energiecluster van belang. Het ONHN werkt dan ook nauw 
samen met Port of Den Helder op het vlak van promotie en acquisitie. De voornaamste taak van ONHN 
in 2015 is het verder uitrollen van de regiobranding-strategie, die de economische dan wel zakelijke 
betekenis en waarde van Noord-Holland Noord op de kaart zet. 

 We continueren het gemeentelijk lidmaatschap van Maritime Campus Netherlands (MCN). Den Helder 
en de regio hebben er belang bij dat MCN doorgaat met haar activiteiten in het maritieme en offshore 
cluster. In 2014 is de voltooiing van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-MCN-
project. In 2013 heeft de gemeente als co-financier haar laatste tranche cofinanciering gestort. MCN 
onderzoekt hoe de activiteiten van MCN na deze EFRO-periode kunnen worden voortgezet.  

 Als onderdeel van de Green Deal Noord-Nederland werkt MCN aan het Kenniscentrum Wind op Zee. 
Door subsidiering van het Ministerie van Economische Zaken kon het kenniscentrum van start gaan. 
Ook is subsidie verworven van de regio Kop van Noord-Holland (De Kop Werkt). Het kenniscentrum 
richt zich op het ontwikkelen van vraag gestuurd onderwijsaanbod voor mensen die willen werken in de 
windenergie op zee-branche. Nieuw is de aandacht voor de opkomende werkende generatie, waarbij 
wordt ingezet op de combinatie van leren en werken of binding met een Helders bedrijf tijdens een 
studie elders. Naast samenwerking met hogescholen kijkt Wind op Zee ook gekeken naar 
mogelijkheden toegepast wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen 
introducties en kennismakingsbijeenkomsten met de offshore en maritieme sector aangeboden. 

 Voor de ontwikkeling van het economisch profiel van Den Helder op het gebied van offshore-energie is 
het lidmaatschap van Energy Valley van belang. Energy Valley ontwikkelt activiteiten en stelt 
menskracht en expertise beschikbaar om het cluster duurzame energie te ontwikkelen in de drie 



 68 

noordelijke provincies en Noord-Holland Noord (Alkmaar en Den Helder). Dit gebeurt onder andere 
door deelname aan de Taskforce LNG Noord-Nederland en het platform Offshore energy. In 2015 moet 
de gemeente opnieuw overwegen of zij het lidmaatschap van Energy Valley continueert. 

 Om sturing te geven aan de regionale ontwikkeling in de cluster energie in Noord-Nederland (inclusief 
Noord-Holland Noord) nemen we deel aan het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland. 

 Om de belangen en mogelijkheden van onze zee- en luchthaven en ons maritieme bedrijfsleven goed 
te behartigen, onderhouden we contacten in Haarlem (provincie Noord-Holland) en Den Haag (vooral 
de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur &Milieu). 

 Het Lobby-overleg, met als deelnemers Den Helder, Hoorn en Alkmaar, is beter ingebed in de regionale 
afstemming in Noord-Holland Noord. De coördinatie is in 2014 overgegaan van de Kamer van 
Koophandel naar het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.    

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Stuurgroep De Kop Werkt! heeft opdracht gegeven 
de bestuursopdracht haven uit te werken in een plan 
van aanpak, een financiële paragraaf op te stellen 
en bijbehorende deelprojecten uit te werken.  
Onder andere de RWS+ locatie, RHB Kooyhaven, 
gebiedsontwikkeling Den Helder Airport en het 
onderzoek “Optimale benutting Fysieke, nautische 
en milieuruimte in de civiele en marine haven in Den 
Helder”. 
 
Naast de genoemde gebiedsontwikkeling zijn 
scenario’s voor de toekomst van Den Helder Airport  
in beeld gebracht. 

Naast diverse bestuurlijke bezoeken vanuit de 
provincie, is vanuit het rijk in toenemende mate 
belangstelling waarneembaar voor de zee- en 
luchthaven gebonden ontwikkelingen én 
vorderingen. Gerelateerd aan de bestuursopdracht 
haven is  een interdepartementale commissie op 
bezoek geweest, die heeft gezien wat er goed gaat 
in Den Helder en de Kop, maar ook wat er nog nodig 
is door afstemming binnen rijksdiensten. 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

 voor aanvullende acquisitiekracht en 
realisatie van de doelstellingen van Port of 
Den Helder is een acquisiteur beschikbaar 
gesteld via het Ontwikkelingsbedrijf NHN. 

 Port of Den Helder en Ontwikkelingsbedrijf 
NHN werken samen bij het deelnemen aan 
relevante beurzen voor de offshore. Ook dit 
jaar is weer deelgenomen aan de OTC 
(Offshore Technology Conference)  in 
Houston USA. 

 Aan Den Helder Airport is een 
projectmanager van het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN  toegevoegd voor 
de uitwerking van de business case. 

 De ondernemersgerichte aanpak van het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN is een aanpak, 
waarbij ‘High potentials’ in het MKB en 
groeiende en innovatieve ondernemers in 
Noord-Holland Noord worden 
geïdentificeerd. Deze ondernemers worden 
geholpen en geadviseerd bij het oplossen 
van obstakels zoals vestigingslocaties, 
personeel, financiële kwesties, 
bedrijfsvoering, markt-          
ontwikkelingen, innovatiekansen. Den 
Helder doet  in dit traject mee.     

Oplevering van het onderzoek “Optimale benutting 
Fysieke, nautische en milieuruimte in de civiele en 
marine haven in Den Helder”’ in oktober 2015.  

 

 

                                                                                                                                 

Afronding van de scenario’s voor de toekomst van Den 
Helder Airport. 

 

De voortzetting en uitwerking van het ICRV bezoek, 

verwant aan diverse zee- en luchthaven gerelateerde 

dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De profilering van de haven op offshore beurzen vindt 

steeds vaker plaats in combinatie met de luchthaven. Dat 

is een positief en onderscheidend concept in de offshore 

dienstverlening. 

 

 

 

 

 

In 2016 wordt de samenwerking Noord-Holland Noord  

en het Ontwikkelingsbedrijf NHN geëvalueerd. De voor-

bereiding van die evaluatie is reeds gestart. 
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 De regio-branding ‘Van Hollandse Bodem’ 
uitgevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN komt van de grond. Veel aandacht is 
gegaan naar de interne branding, nu moet 
de aandacht verlegd worden naar de 
externe profilering buiten de regio. 

MCN (Maritime Campus Netherlands) 

Voor de tweede keer is in Den Helder het evene-
ment ‘Carrières aan Zee’ georganiseerd door MCN. 
Scholieren, maritieme bedrijven en opleidingen 
worden samengebracht in dit evenement met als 
doel om scholieren te stimuleren te kiezen voor een 
maritiem-technische baan en/of opleiding. Een 
belangrijk element in de ontwikkeling van de 
onderwijs-arbeidsmarktrelatie in de Kop van Noord-
Holland 

EFRO 1 

Het EFRO programma van MCN is intussen feitelijk 
afgerond. De administratieve voltooiing vindt 2

e
 helft 

2015 plaats. Met een slotdag in november a.s. 
waarin presentaties van de projectonderdelen 
worden verzorgd. 

EFRO 2 

MCN heeft met partners een EFRO2-voorstel 
opgesteld. De titel is ‘Port4Innovation’.  

Green deal / KWOZ 

MCN heeft de verantwoordelijkheid en projectleiding 
van Kenniscentrum Wind op Zee. Dit project wordt 
gesubsidieerd vanuit de Green Deal Noord-
Nederland (ministerie van EZ). De projectperiode 
voor tranche 1 is door het ministerie van EZ 
verlengd tot ultimo 2015. Er is een stuurgroep voor 
de doorlopende leerlijn gevormd bestaande uit 
bedrijfsleven en onderwijs onder leiding van de TU 
Delft. Doelstelling is nog steeds  de subsidie van 
tranche 2 en 3 van het ministerie van EZ te 
verwerven. 

Energy Valley / BONN 

Gewerkt wordt  aan het versnellingsplatform 
Offshore Energy.  

Lobby overleg 

 

 Het lobby-overleg Noord-Holland Noord 

heeft bijgedragen aan werkbezoeken van 

de regioambassadeur Noordwest van het 

ministerie van Economische Zaken,  een 

werkbezoek van Tweede Kamerleden aan 

onze regio, en een werkbezoek van de 

ICRV aan Den Helder. Ook is een 

bestuurlijke regiopresentatie georganiseerd 

voor Tweede Kamerleden in Nieuwspoort 

Den Haag. Later dit jaar volgt nog een bus 

tour door de regio voor nieuwe statenleden 

van de provincie. 

Ook het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord wil 

meedoen aan de regio-branding ‘Van Hollandse Bodem’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede helft 2015 wordt het besluit verwacht van het 

bureau Kansen voor West of het voorstel 

‘Port4Innovation’ gehonoreerd wordt of niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Eventuele voortzetting van deelname aan Energy Valley 

en BONN in 2016 moet dit najaar overwogen worden. 
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 In de lobby naar Den Haag ligt de focus op 

de belangen van  de haven- en 

luchthavenont-wikkeling. 

 

 

 

Toerisme en recreatie  

 

Wat doen we er voor? 

 We ondersteunen toeristische netwerkbijeenkomsten. Op deze manier kunnen ondernemers informatie 
uitwisselen en samen werken aan het verzilveren van kansen.  

 We faciliteren binnen de profielen Spannend Den Helder, Gezond Den Helder en Maritiem Den Helder 
bijzondere overnachtingsvormen en groepsaccommodaties.  

 We stimuleren betere samenwerking tussen jachthaven gericht op schone en veilige waterrecreatie. 

 We brengen in overleg met ondernemers en andere partijen kwaliteit en uniformiteit in goede 
bewegwijzering en de bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen. 

 We optimaliseren de samenhang tussen de (regionale) toeristische promotie en de stadspromotie. 

 We hebben opdracht gegeven aan de Stichting Strandexploitatie Noordkop om het strand te beheren. 
We stimuleren en faciliteren deze stichting om nieuwe diensten te ontwikkelen en faciliteiten uit te 
breiden voor bewoners en bezoekers, gericht op een schoon, heel en veilig strand. 

 We maken afspraken voor beheer en exploitatie van Museumhaven Willemsoord en het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers.  (Zie ook programma 9, cultuurhistorie.)  

 We faciliteren waar mogelijk toeristische en recreatieve initiatieven, vooral in de recreatieknooppunten 
Helderse Vallei, Willemsoord, Huisduinen en Julianadorp aan Zee (o.a. waddenwandelen, 
wandelroutenetwerk, Stelling Den Helder, fiets- en kanoroutes). 

 Met de Haven en Scheepvaartvereniging (HSV) onderzoeken we of het Keurmerk Veilig Ondernemen op 
het havengebied met de jachthavens als onderdeel daarvan kan worden toegepast. 

 We renoveren gefaseerd aanlegsteigers om het recreatief gebruik van het vaarwater te bevorderen. 

 We werken in samenwerking met VVV en stichting Top van Holland en het Ondernemersfonds aan  
citymarketing. 

 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Er zijn diverse ondernemersvragen over het 

ontwikkelen van nieuwe (groeps)verblijfsaccom-

modaties behandeld. Overleg heeft onder andere 

plaatsgevonden in kader ontwikkeling gebiedsvisie 

Duinzoom. 

 

Financiële middelen zijn beschikbaar gesteld om 

eenmalig en innovatief het zwerfafval in de Helderse 

jachthavens op te ruimen.  

 

SSN heeft de Blauwe-Vlagstranden ook dit jaar 

voorzien van gescheiden afvalbakken op de 

strandopgangen, er zijn nieuwe afvalkegels 

geplaatst op alle parkeerplaatsen aan het strand, 

zwerfafvalkuubkisten zijn geplaatst (groot succes 

begin 2015), de rolvlonders zijn aangelegd voor 

mindervaliden en er zijn borden met regels en 

verwijzingen op het strand geplaatst. 

  

Alle strandopgangen zijn weer begaanbaar voor 

fietsers (fietsenrekken) en wandelaars.  

Overleg over gezamenlijk Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO) in het havengebied met de 

jachthavens heeft nog niet plaatsgevonden.  

 

De kleine bootsteigers aan de Bassingracht en deels 

de Kerkgracht zijn gerenoveerd en vernieuwd. 

 

 

 

 

 

 

 

Acties om het zwerfafval op te ruimen in de Helderse 

jachthavens worden tweede helft van 2015 ondernomen 

tijdens het jachthavenoverleg in Den Helder. 

 

Diverse schoonmaakacties worden door de SSN de 

tweede helft van 2015 ingezet, onder andere het “My 

Beach clean up” schoonmaakevenement. 

 

 

 

 

 

 

Dit KVO overleg moet tweede helft 2015 plaats gaan 

vinden 

 

 

 

 

In de tweede helft van het jaar worden de laatste steigers 

aan de Kerkgracht vernieuwd. Vervolgens zijn alle 

steigers aangepakt in de afgelopen twee jaar. Vanaf 
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Plan voor toeristische bewegwijzering fase 1 is 

uitgewerkt, opdracht tot plaatsing is verstrekt. 

Hiermee wordt aangesloten op het type 

bewegwijzering, zoals in heel Nederland wordt 

gehanteerd voor toeristische voorzieningen. 

 

De versterking van het recreatieknooppunt 

Huisduinen is gefaciliteerd in het nieuwe 

bestemmingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

Op initiatief van ondernemersfonds (de St. 

Ondernemen aan Zee) en de Helderse 

Ondernemersvereniging (HOV) is er bij de 

verschillende ondernemersverenigingen, 

Kon.Marine en ‘s Heerenloo nu consensus bereikt 

voor de tweede 5 %  OZB-verhoging. Dit geeft 

ruimte en middelen om de citymarketingorganisatie 

Top van Holland verder te professionaliseren o.a. 

door het aanstellen van een citymanager en de 

bijdrage aan het Nieuwe Winkelen. 

 

2016 wordt jaarlijks iedere steiger aan het Helders 

kanaal gecontroleerd en waar nodig gerenoveerd. 

 

De borden voor toeristische bewegwijzering worden 

medio 2015 in het buitengebied (Duinzoom) geplaatst 

(fase 1).  

 

 

 

De samenwerkende Huisduiner ondernemers 

ondersteunen en faciliteren bij de verdere uitvoering van 

een samenhangende visie op recreatieknooppunt 

Huisduinen. 

 

Wij ondersteunen de toeristische ondernemersnetwerk-

bijeenkomst die de St. Top van Holland in de 2
e
 helft van 

2015 in samenwerking met ondernemers organiseert.  

 

 

Indien ondernemers het verzoek hebben ingediend zal er 

in oktober 2015 een raadsvoorstel worden gedaan voor 

het uitbreiden van het ondernemersfonds met ingang van 

1 januari 2016 

 

 

Agribusiness 

 

Wat doen we er voor? 

We dragen waar nodig bij aan goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze sector. Hiervoor wordt in 
de regio nauw samengewerkt met de buurgemeenten, waarbij vooral de gemeente Hollands Kroon het initiatief 
neemt. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

Binnen het regionaal verband van De Kop Werkt 

behartigt gemeente Hollands Kroon de verbinding 

met de agribusiness sector. 

 

 

 

 

Health & wellness 

 

Wat doen we er voor? 

We stimuleren ondernemers om kansen te verzilveren op het gebied van gezondheidstoerisme. Met de in 2014 
gemaakte afspraken kan het Gemini ziekenhuis een integraal verzorgingspakket in Den Helder blijven bieden. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

In 2013 is het meerjarig EFRO-programma van 
Holland Health van start gegaan. Den Helder is ook 
voor 2015 co-financier bij de uitvoering van het 
project. 
 

Ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk 
ondersteunen, bv. op het gebied van e-health en 
gezondheidstoerisme. 
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Detailhandel 

 

Wat doen we er voor? 

De Detailhandelsfederatie Den Helder en de Rabo Bank hebben een masterplan Duaal winkelen in binnenstad, 
e-commerce en fysiek winkelen ontwikkeld. Dit deden zij met medewerking van Woningstichting Den Helder, City 
Marketing en de gemeente. De gemeente ondersteunt de realisatie van dit plan en faciliteert vanuit haar taken 
en waar dit aansluit op de visie vastgelegd in het Uitwerkingsplan stadshart. 
Met detailhandelsfederatie zoeken we naar oplossingen voor het ‘overschot’ aan winkelruimte. De gemeente kan 
dit proces met planologische middelen ondersteunen. Daarbij denken we ook aan de transitie van winkelpanden 
naar andere stedelijke functies (wonen, ateliers). 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

We hebben ons aangesloten bij  Platform de 

Nieuwe Winkelstraat (In Retailagenda). Na 

intakegesprekken met de verschillende partijen 

waaronder detaillisten, vastgoedeigenaren en de 

overheid is er een schouw afgenomen en is een 

werksessie georganiseerd. Eind augustus worden 

de resultaten gepresenteerd.   

 

We hebben ons ook aangesloten bij  Platform 31 

(winkelgebieden van de toekomst/aanloopstraten) 

 

We hebben verschillende avonden voor de 

ondernemers van de binnenstad georganiseerd met 

als doelstelling kennismaking, inspiratiesprekers 

onder het motto, ”ondernemers moeten weer 

ondernemen” en een duidelijk beeld krijgen van wat 

de binnenstadondernemers zelf graag willen onder 

verwijzing naar het ambitiedocument met betrekking 

tot de verdeling van het budget economische impuls 

binnenstad. 

 

Winkelgebieden zijn bij uitstek complexe gebieden waar 

meerdere partijen tegelijkertijd verschillende belangen 

hebben. In dat kader is het belangrijk om inzicht te 

krijgen in reële handelingsperspectieven en de andere 

spelers in de winkelgebieden, m.n. in de binnenstad te 

leren kennen en te begrijpen. In oktober 2015 zal een 

conferentie worden georganiseerd met alle stakeholders 

over de verschillende instrumenten die ter beschikking 

staan bij het werken aan het opwaarderen van het 

winkelgebied.  
 

 

 

Bedrijventerreinen 

 

Wat doen we er voor? 

 We streven ernaar de bestaande terreinen  te laten voldoen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen.  

 We continueren de uitvoering van de regionale afstemming met de andere gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland en de provincie (uitvoering regionaal programma bedrijventerreinen Kop van Noord-
Holland). Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord realiseert voor de gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland het centrale bedrijvenloket, met de bijbehorende website en communicatie-
inspanningen. Gemeente, Port of Den Helder en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben 
een taak in promotie van het vestigingsklimaat en acquisitie van bedrijven. Dat vraagt goede onderlinge 
afstemming. 

 In regionaal verband  zoeken we samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord  en de sub 
regio Noordkop naar oplossingen voor overaanbod van bedrijventerreinen. Dit doen we naar aanleiding 
van een provinciaal rapport naar het aanbod van bedrijventerreinen. De haven gebonden 
bedrijventerreinen van de gemeente Den Helder laten we hierbij overigens buiten beschouwing. 

 Port of Den Helder en de gemeente werven gezamenlijk kandidaten voor vestiging op één van de 
bedrijventerreinen in de stad. Dit kan zowel een nieuw bedrijf voor de gemeente betekenen als een 
verhuizing naar een nieuwe locatie. Hiermee wordt vulling van en doorstroming op de 
bedrijventerreinen bevorderd. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De regio is bezig met een regionaal bestuurlijk 

traject om te komen tot meer balans op de 

werklocatiemarkt. Er is een advies geformuleerd 

voor de te volgen werklocatiestrategie (zng: A-B-C 

Op dit moment wordt gewerkt aan het vertalen van het 

advies  in een definitieve, bestuurlijk gedragen 

werklocatiestrategie. Het gaat dan vooral om het verder 

uitwerken van de financiële kant van de strategie; de 
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lijst). Voor Den Helder zijn de terreinen Dirks 

Admiraal en Kooypunt l, ll en llla aangewezen als A-

locatie (plan kan doorgaan en 

productmarktcombinatie op orde) en Dogger-Zuid en 

Kooypunt lllb als B-locatie (onvoldoende vraag voor 

plan op korte tot middellange termijn en/of product 

marktcombinatie moet aangepast).  

 

Regelmatig zijn dit jaar bedrijfsbezoeken afgelegd 

vaak in overleg en samen met de Port of Den Helder 

en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.  

Behalve het onderhouden van goede relaties, 

krijgen we inzicht in de vragen, wensen, dreigende 

conflicten etc. Hierdoor zijn we beter in staat om de 

dienstverlening aan ondernemers nog meer te 

verbeteren en voorkomen we dat kennis en 

potentieel verloren gaat voor de lokale economie. 

 

“financial engineering”. Denk hierbij aan het rekenen aan 

locaties, het uitwerken van alternatieven 

(herbestemming), maar ook gesprekken met private 

partijen over de strategie, zodat deze meer “op afstand” 

van de gemeente kunnen plaatsvinden. 

 

 

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid 

 

Wat doen we er voor? 

 Bemiddelen van mensen met een uitkering naar een arbeidsplaat, proefplaatsing of 
werkervaringsplaats; 

 Actief bevorderen van ‘Sociale Return On Investment’ bij de werken en diensten die de gemeente 
uitbesteedt;  

 Stimuleren van de arbeidsmarkt  via trajecten werk naar werk, waaronder zelfstandig ondernemerschap 
en opleiding naar werk, waaronder ook bijscholing en omscholing vallen (zie ook programma 
Onderwijs). 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

De koppeling tussen de Bestuursopdracht haven en 

de bestuursopdracht arbeidsmarkt & onderwijs is 

gelegd binnen de regionale samenwerking De Kop 

Werkt. Eén van de verbindende thema’s is de 

kennishaven voor de maritieme cluster.  

 

Het sturen op uitstroom (doelmatigheid) is een 

steeds belangrijker onderdeel geworden naast het 

zorgvuldig verstrekken van uitkeringen 

(rechtmatigheid). Daarbij wordt nadrukkelijk de 

samenwerking in de regio gezocht. Bijvoorbeeld in 

de opbouw van het Werkgeversservicepunt. 

 

Het instrumentarium dat de Participatiewet biedt is 

op onderdelen verder uitgewerkt in nadere 

beleidsregels. 

 

Er is ESF subsidie verleend aan de deelnemende 

gemeenten van het RPA-gebied voor de periode 

2015 – 2017 om terugdringing van 

jeugdwerkloosheid te realiseren en mensen met een 

arbeidsbeperking en werkloze 50-plussers 

duurzaam in te passen in de arbeidsmarkt.   

 

De gemeente heeft deelgenomen aan Carrières aan 

Zee, waarbij scholieren, maritieme bedrijven en 

opleidingen worden samengebracht met als doel om 

Uitwerking van het thema kennishaven in de 

deelprojecten van beide bestuursopdrachten via regie 

door programmamanager De op Werkt! 

 

 

 

Een projectleider wordt aangesteld en de dienstverlening 

verder geconcretiseerd.  

De relatie met Noorderkwartier en de contracten met 

reïntegratiebedrijven worden nadrukkelijker geplaatst in 

de ambitie om concrete resultaten te bereiken. 

 

 

We leggen meer focus op de kop van het proces, daar 

waar mensen een uitkering aan gaan vragen, om direct 

stappen te zetten richting arbeidsmarkt. 
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scholieren te stimuleren te kiezen voor een 

maritiem-technische baan en/of opleiding. 

 

 

 

De kop werkt 

 

Wat doen we er voor? 

Op de inhoudelijke activiteiten op de vijf clusters is hierboven ingegaan. De stuurgroep De Kop Werkt! 
coördineert de regionale samenwerking in de Kop van Noord-Holland in deze clusters. 
 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 

 

Zie bovenstaande teksten en programma 1. 

 

 

 
 
12.4  Financiële verantwoording  
 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -1.285                 -1.281                -2.023                -742                         

Baten -                           -                           -                           -                                

Totaal programma voor bestemming -1.285                 -1.281                -2.023                -742                         

Toevoeging reserves -                           -                           -                           -                                

Onttrekking reserves -                           -                           -                           -                                

Totaal programma na bestemming -1.285                 -1.281                -2.023                -742                         

Programma 12 - Economische ontwikkeling

Begroting 2015

 
 

 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
In het OZB tarief voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen is een opslag in het tarief opgenomen van 5% 
voor het ondernemersfonds. Zowel de baten (zie overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen) als de lasten ad € 
€ 327.000 waren nog niet in de begroting opgenomen. 
 
Bij de begrotingsbehandeling 2015 is onder meer besloten tot het toekennen van een budget van € 400.000 als 
economische impuls voor de binnenstad. Een verschuiving van budgetten binnen programma 12 bleek niet 
mogelijk zodat dit leidt tot een overschrijding. 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 15.000 nadelig. 
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Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen 
 
Paragraaf 4 Financiële verantwoording  

 

Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil

Product Primitief Na wijziging geheel 2015 prognose/raming

Lasten -454                    -454                    -832                    -378                         

Baten 119.600              131.115             130.727             -387                         

Totaal programma voor bestemming 119.145              130.660             129.895             -765                         

Toevoeging reserves -8.261                 -8.261                -8.430                -169                         

Onttrekking reserves 520                      520                     520                     -                                

Totaal programma na bestemming 111.404              122.920             121.985             -934                         

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2015

 
 
Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 
 
Lasten 

 
Volgens de prognose in de 1e halfjaarlijkse rapportage wordt er over het jaar 2015 een nadeel in de exploitatie 
van Willemsoord verwacht. Als bijdrage in het exploitatie tekort wordt € 378.000 in de voorziening gestort. 
 
 
Baten 

 
In het OZB tarief voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen is een opslag in het tarief opgenomen van 5% 
voor het ondernemersfonds. Zowel de baten als de lasten (zie programma 12 Economische ontwikkeling) ad € 
327.000 waren nog niet in de begroting opgenomen. 
 
De OZB opbrengst voor gebruikers van niet woningen is € 157.000 lager dan begroot. De oorzaak ligt in een te 
optimistische raming uit hoofde van het destijds verwachte compromis van de defensie-objecten en hogere 
leegstand dan geraamd. 
 
De OZB opbrengst voor eigenaren van niet woningen is € 164.000 lager dan begroot. De hoofdreden betreft de 
overeenstemming met defensie die een lagere waarde oplevert dan verwacht. 
 
De OZB opbrengst voor eigenaren van woningen is € 133.000 hoger dan begroot. De oorzaak ligt in de  
lagere feitelijke waardedaling (2,2%) dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (3,3%). 
 
Er is overeenstemming bereikt met het Ministerie van Defensie over de waardering van de defensie objecten. Als 
gevolg hiervan moet een verlies van € 279.000 worden genomen op een vordering op het ministerie van 
Defensie. De totale vordering bedraagt  € 816.000 (2013) en € 747.000 (2014). De werkelijke ontvangst  bedraagt 
€ 293.000 (2013) en € 323.000 (2014). De voorziening ad € 668.000 ter dekking van de tekorten is niet 
toereikend. Het tekort over 2013 en 2014 ad € 279.000 moet worden afgeboekt. 
 
Actualisatie van de (rente) toerekening van de vermogens- en leningen portefeuille leidt per saldo tot een lager 
renteresultaat van € 302.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere doorrekening aan rente aan de exploitatie 
over de materiele vaste activa als gevolg van uitstel van investeringen (€ 319.000 nadelig), een lagere 
doorrekening van rente aan de grondexploitatie als gevolg van afboekingen in 2014 (€ 325.000 nadelig) en een 
voordeel op de kortlopende financiering van € 342.000. 
 
Door de bank Nederlandse Gemeenten is € 149.000 minder dividend uitgekeerd, door Den Helder Airport wordt € 
€ 227.000 meer uitgekeerd, door Gaskop Noord Holland wordt € 184.000 meer uitgekeerd, door Port of Den 
Helder wordt € 300.000 minder en door de Huisvuilcentrale Alkmaar wordt € 4.000 minder uitgekeerd dan 
begroot. 
 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is bij de mei circulaire met € 96.000 naar boven bijgesteld. 
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Reserves 

 
Er is een rentevergoeding van € 169.000 van Gaskop Noord Holland ontvangen welke wordt toegevoegd aan de 
reserve strategische visie. 
 
Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 0  
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2. BIJLAGEN 
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Bijlage 1  Investeringen 
 

 

Omschrijving

Waarvan 

doorgeschoven 

uit voorg. jaren

Nieuw Uitgaven Restant 

krediet

Actualisatie 

2015

Naar 2016 Afsluiten 

ja/nee

Opmerking

0900006 Besturingssysteem PC's 59.421                       59.410          11                      -                    ja

1100011  Vervanging werkplekken 42.699                       35.794          6.905                -                    nee Dit jaar vindt nog realisatie plaats.

1200007 Operating systeem software -                                   -30                30                      -                    ja

1200010 Total station Landmeten 63.425                       -                     63.425              nee Dit jaar vindt nog realisatie plaats.

1300016  Beveilingings software 178.424                     67.148          111.276           nee Dit jaar vindt nog realisatie plaats.

1300017  Fotoserie gebouw 50.000                       -                     50.000              -                    ja Vrijval kap lasten naar stelp ICT

1400003  Operating systeem 150.000                     1.797            148.203           nee Dit jaar vindt nog realisatie plaats.

1400005  Vervanging HP blades 50.000                       1.542            48.458              nee Dit jaar vindt nog realisatie plaats.

1500009  Meubilair 427.227           10.395          416.832           nee Jaarrek 2015 nagaan of krediet 

1500010  Netwerk 50.000              27.520          22.480              nee Dit jaar vindt nog realisatie plaats.

1500013  Servers en storage 200.000           4.442            195.558           nee Dit jaar vindt nog realisatie plaats.

Riolering 2011

1101021  Bouw Bergbezinkbuffer -                                   79.148          -79.148            Nee tlv voorziening

1300021 Auto 260E 35.000                       -                     35.000              Ja Is in 2015 al aangeschaft

1300022 Houtversniperaar 16.019                       -                     16.019              Ja

Aangeschaft. Krediet bij 

jaarrekening 2015 afsluiten

1300026 Tractor 225 27.000                       -                     27.000              Nee Aanschaf doorschuiven naar 2016

1400011  Maaimachine 276 75.000                       -                     75.000              nee

1400017  Stootgenerator 30.000                       -                     30.000              nee

Riolering 2014 nee

1401001  Grote rivierenbuurt 3.000                          -                     3.000                nee

1401003  Kruiszwin 22 143.250                     91.621          51.629              nee

1401009  Lupine-/Irisstraat 78.835                       27.000          51.835              nee

1401011  Schootenweg -                                   825                -825                  nee Krediet is in 2014 afgesloten

1401012  Relinen 2014 216.519                     216.249       270                    nee

1401020  Lijster-/deel Merelstraat -                                   1.538            -1.538              nee Krediet is in 2014 afgesloten

1401022  Lupine-/Irisstraat 50.000                       48.193          1.807                nee

1401025  Pompen en gemalen -                                   26.442          -26.442            nee Uitgaven moeten naar 1501011

1500001  Auto 243 (schone straat) 45.000              35.139          9.861                Ja

Auto is aangeschaft. Krediet bij 

jaarrekening afsluiten

1500002  Auto 242 (bestrating) 50.000              -                     50.000              Nee Aanschaf eind 2015 of begin 2016

1500007  Kolkenzuiger 432 185.000           -                     185.000           Nee Doorschuiven naar 2017

1500008  Kraan grafdelver 25.000              -                     25.000              Ja

Huidige kraan wordt nog gebruikt 

daarna afstoten en niet meer 

vervangen i.v.m. uitbesteding 

grafdeleven en monumenten 

verwijderen

Riolering 2015

1501001  Jacob van Heemskerckstraat 5.000                -                     5.000                nee

1501002  Sloe-, Deurloo- en Wielengenst 98.000              4.463            93.538              nee

1501003  Molenstraat 59.000              -                     59.000              nee

1501004  1e Vroonstraat 70.000              42.693          27.307              nee

1501005  Tuintjesweg 82.000              -                     82.000              nee

1501006  Sluisdijkstraat 89.000              51.491          37.509              nee

1501007  Doorzwin 52 72.000              -                     72.000              nee

1501009  Marinapark 20.000              -                     20.000              nee

1501010  Renovatie 2015 229.000           27.401          201.599           nee

1501011  Pompen en gemalen 100.000           -                     100.000           nee

1501020  Sloe-, Deurloo- en Wielengenst 52.000              -                     52.000              nee

1501021  Molenstraat 30.000              -                     30.000              nee

1501022  1e Vroonstraat 31.000              31.000          -                         nee

1501023  Ambonstraat 30.000              -                     30.000              nee

1501024  Cellebesstraat 40.000              258                39.742              nee

1501025  Tuintjesweg 41.000              -                     41.000              nee

1501026  Landmetersweg/J. Swaenstraat 60.000              -                     60.000              nee

1501027  A. Wentelstraat 82.000              -                     82.000              nee

1000122  Bouw.vz. Comeneus 24.000                       -                     24.000              nee

1000126  Bouw.vz. Pr. Margriet 10.600                       -                     10.600              3.575             ja, 2016

advies a15,00709 > afhandeling 

krediet

1100103 Asfalt Quelderduyn 24.635                       -                     24.635              nee

1100107 Aanpassing Ambachtsweg 25 177.000                     292.853       -115.853          nee

Er worden nog inkomsten 

verwacht

1100700 Nieuw Zwembad 797.835                     194.682       603.153           nee

1200013 Nieuwbouw Tuindorpschool 950.000                     -                     950.000           -                 ja wordt niet uitgegeven

1200014 Nieuwbouw Spinaker 1.151.795                 -                     1.151.795        1.151.795  nee

locatieonderzoek vindt plaats, 

mogelijk start in 2015

1200016 Verv.toplaag kunstgr hockeyvld 70.824                       -                     70.824              ja

1200029 Ren. Cluster Drooghe Bol 1.070.000                 -                     1.070.000        nee tijdstip afhankelijk van doorstart

1200033 Inrichting Trefpunt 34.848                       38.311          -3.463              ja

1200101 PK Koninckshoek 507.692                     109.774       397.918           nee

1200102 BV De Drietand 90.000                       90.000          -                         ja

1300003 BV De Strandjutter 134.221                     -                     134.221           nee

tijdstip afhankelijk van doorstart 

Drooghe Bol

1300005  BV Tuindorpschool 94.075                       94.075          -                         ja

moet nog verantwoord worden 

door schoolbestuur

Primitieve begroting 2015
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Omschrijving

Waarvan 

doorgeschoven 

uit voorg. jaren

Nieuw Uitgaven Restant 

krediet

Actualisatie 

2015

Naar 2016 Afsluiten 

ja/nee

Opmerking

1300006  BV De Hofstee 313.182                     -                     313.182           nee

tijdstip afhankelijk van doorstart 

Drooghe Bol

1300007  BV De Rank 170.013                     -                     170.013           nee

tijdstip afhankelijk van doorstart 

Drooghe Bol

1300027  De Linie, ballenvangers 1.651                          -                     1.651                ja

1300028  De Linie, verlichting 4.070                          -                     4.070                ja

1300030  Asfalt deel paden Quelderduyn 122.296                     -                     122.296           nee

afhankelijk van toekomstvisie op 

Quelderduyn

1300103  Renovatie gymzaal St.Bossestr. 96.533                       58.246          38.287              ja

financiële afsluiting moet nog 

plaatsvinden

1400013  Nieuwbouw De Kluft 1.655.559                 1.630.000    25.559              nee

1500003  De Dogger, windsingels 39.135              -                     39.135              nee

1500004  Hekwerk De Schooten 44.027              -                     44.027              nee

gestart in 2015, mogelijk uitgaven 

naar 2016

1500005  Hekwerk Streepjesberg 132.080           -                     132.080           nee

gestart in 2015, mogelijk uitgaven 

naar 2016

1500011  Asfalt Quelderduyn 122.296           -                     122.296           nee

gestart in 2015, mogelijk uitgaven 

naar 2016

1500012  Quelderduyn drainage speelveld 214.019           -                     214.019           nee

1500100  Kunstgrasvelden FC Den Helder 1.355.200        151.135       1.204.065        515.460        688.605      nee gunning vindt plaats in 2 fases.

Totaal 8.769.421                 4.078.984       3.550.555   9.297.850       519.035        1.840.400  

Primitieve begroting 2015


