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Inleiding & leeswijzer
Via de programmabegroting Den Helder Vooruit Helpen
Waar willen we concreet ons geld aan uitgeven? Dat is wat we met deze programmabegroting in beeld brengen.
Het speelveld voor die uitgaven heeft de gemeenteraad bepaald bij het vaststellen van de Kadernota 2013 –
2016. De uitvoering ligt bij de organisatie die werkt vanuit het uitgangspunt ‘Wij maken het mogelijk’.
Wat we met de uitgaven willen bereiken en waar we ons als college hard voor maken, is Den Helder vooruit
helpen. Dat gaat over werkgelegenheid behouden en creëren, onder meer door de haven- en offshoremotor op
volle toeren te laten draaien. Het gaat over zorgzaam zijn voor elkaar, zelfredzaamheid stimuleren door inzet op
eigen kracht en verantwoordelijkheid en steun bieden als iemand het echt niet alleen redt.
Het gaat ook over veiligheid. Want hoe fraai een stad ook is, als je je daar niet vrij en veilig in kunt bewegen, wil je
daar liever niet zijn. Minstens zo belangrijk is dat we de aantrekkingskracht voor huidige bewoners behouden en
vergroten. Andere groepen willen we verleiden om onze stad aan het water te bezoeken of hier te komen wonen.
Kortom, waar we met deze stad naar toe willen, is vastgelegd in de Strategische visie 2020 en vertaald in het
Collegeprogramma voor de periode 2010-2014 ‘Eenheid in Verscheidenheid’.
Hoe gaan we die doelstellingen bereiken?
Binnen de dertien programma’s die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, benoemen we de activiteiten die
bijdragen aan ons doel om de stad vooruit te helpen.




Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?

Dit zijn de drie vragen die steeds worden beantwoord. De antwoorden op de vragen zijn zoveel als mogelijk
gekoppeld aan meetbare effectindicatoren. Daarmee maken we het maatschappelijk effect van onze bijdragen
aan activiteiten heel concreet. Dit maakt het beter mogelijk om te monitoren en bij te sturen waar nodig. Ook is
voor alle partijen duidelijk wat over en weer de verwachtingen zijn.
Het mag overigens duidelijk zijn dat behalve de inspanningen van de gemeente, meerdere factoren van invloed
zijn op de resultaten. Landelijke, en soms internationale ontwikkelingen en keuzes spelen ook een rol, soms in
positieve soms in negatieve zin.
Leesbaarheid
Om de programmabegroting zo leesbaar mogelijk te maken, hebben we een aparte samenvatting gemaakt van
de dertien programma’s. De beschrijving van de programma’s is aangevuld met een greep uit de concrete
maatregelen en de kosten daarvan. Deze samenvatting treft u als een aparte brochure aan.
In dit document treft u na deze inleiding de meer uitgebreide ‘Financiën in één oogopslag’ aan met een korte
beschrijving van de voornaamste financiële ontwikkelingen van het saldo. Binnen de programma’s volgen de
eveneens meer uitgebreide antwoorden op de drie hierboven genoemde vragen. Tot slot is er een financiële
productbegroting en een meerjarig overzicht van inkomsten (baten) en uitgaven (lasten).
Aanvullend schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording voor dat de begroting, naast de programma’s, een
aantal verplichte paragrafen moet bevatten. Deze gaan in op een aantal financiële en bedrijfsmatige
onderwerpen, die dwars door het beleid uit de programma’s heen lopen. De paragrafen helpen om de
beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en de uitvoering te controleren. De volgende
onderwerpen passeren de revue:











Weerstandsvermogen (de mate waarin wij tegenvallers financieel kunnen opvangen);
Onderhoud kapitaalgoederen (bijvoorbeeld wegen en gebouwen);
Financiering (lenen en uitzetten van geld);
Bedrijfsvoering;
Verbonden partijen (de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel
belang heeft);
Grondbeleid (aan- en verkoop van grond);
Lokale heffingen (belastingen die de gemeente oplegt aan de burgers);
Subsidies (een overzicht van de belangrijkste subsidies);
Demografische ontwikkelingen (bevolkingsontwikkeling en -samenstelling).

In de bijlagen komen relevante aanvullende informatie en detailgegevens terug.
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Financiën in één oogopslag
De programmabegroting 2013 laat de volgende resultaten ‘na bestemming’ zien:
bedragen x € 1.000

2013

2014

2015

2016

Saldo begroting 2013 - 2016

7

1.051

151

-440

Saldo Kadernota

0

1.269

31

31

NB: na bestemming betekent in deze: na verrekening van alle geplande stortingen in- en onttrekkingen aan de
verschillende reserves.
Voor de jaren 2013 t/m 2015 voorzien we een positief exploitatiesaldo wat in 2016 ombuigt in een nadeel. Hierbij
zijn voordelen van voorgenomen besparingen reeds ingeboekt maar zijn voorzieningen getroffen om eventueel
tegenvallende realisering van deze besparingen, tot een zeker niveau, op te vangen. De dalende
exploitatieresultaatreeks, welke zich vanaf 2014 aftekent, wordt mede ingegeven doordat de stijging van de
Algemene uitkering geneutraliseerd wordt middels de stelpost Rijksbezuinigingen. Reden hiervoor is de
onzekerheid over Rijksmaatregelen in brede zin. De gehanteerde raming methodiek wordt ingegeven vanuit het
voorzichtigheidsbeginsel. Vanwege deze zelfde onzekerheid en de opgenomen financiële reserve capaciteit
wordt het niet nodig geacht nu reeds voor 2016 (aanvullende) maatregelen te nemen.
De ramingen zijn opgesteld aan de hand van de technische uitgangspunten zoals vastgelegd in de Kadernota
2013-2016. Verder zijn de in deze kadernota genoemde maatregelen financieel vertaald, zo ook het door de raad
ingediende amendement.
Voor het hierboven genoemde saldo 2013 wordt hieronder een opstelling van inkomsten en uitgaven opgenomen
waarbij de inkomsten van de diverse programma’s getotaliseerd worden weergeven. Op deze gegevens wordt
verderop in de begroting programmagewijs nader ingegaan.
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Het hierboven gepresenteerde overzicht kan in een iets andere vorm gegoten worden en is daarmee de
‘onderlegger’ voor de hierna gegeven grafiek: Het (voor uitgaven en inkomsten gesaldeerde) aandeel van de
verschillende programma’s in ‘het budget na bestemming’:
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Vergelijking ten opzichte van kadernota
Het resultaat van de begroting 2013 is vrijwel gelijk aan het Kadernota resultaat, namelijk vrijwel een ‘nul saldo’.
Nochtans hebben zich wel diverse afwijkingen ten opzichte van de kadernota voorgedaan, deze houden elkaar
echter in evenwicht. Samengevat betreffen dit:
V = voordelig of
N = nadelig

Bedrag x € 1.000

Raming incidentele opbrengst vastgoed

V

200

Daling kapitaallast

V

1.100

Daling kapitaallast welke verrekend is met inkoop

N

107

Daling salarislast

V

732

Nadelige ontwikkelingen binnen financiering functie

N

870

Lagere opbrengst deelnemingen

N

237

Minder inkomsten uit projecten ter dekking bedrijfsvoering

N

243

Actualisatie kostendekkendheid begraafplaats en markt

N

90

Uitblijven onttrekking tbv neutralisering resultaat

N

172

Lagere bezuiniging indicatiestelling WMO

N

200

Diverse kleinere mutaties/correcties per saldo.

N

106

Raming incidentele opbrengst vastgoed
Bij de kadernota is geen rekening gehouden met deze inkomsten. In 2013 is voor het laatst een opbrengst
wegens het afstoten van gemeentelijk vastgoed geraamd.
Daling kapitaallast
Op grond van gerealiseerde investeringen en fasering hiervan wordt jaarlijks de staat van activa bijgesteld. Hieruit
blijkt voor dit begrotingsjaar een daling van rente- en afschrijvinglast. Doordat er sprake is van fasering van
investering is dit voordeel niet (volledig) als structurele meevaller in te boeken.
Daling kapitaallast, verrekening met inkoopbezuiniging
De bezuiniging op inkoop wordt administratief verwerkt door inkoopbudgetten te verlagen. Een deel van
inkoopbesparing wordt echter mede gerealiseerd door lagere investeringen welke resulteren in lagere
kapitaallasten. Een deel van het hiervoor genoemde voordeel op kapitaallasten wordt daarom verrekend met de
stelpost van inkooptaakstelling.
Daling salarislast
Met name de krimpende organisatie maar ook de recent overeengekomen (lager dan verleden jaar geraamd
uitvallende) CAO-afspraken zorgen voor een daling van de salarislast. In 2013 loopt de formatiedaling voor op
schema. Grofweg heeft het hier gepresenteerde voordeel voor € 300.000 te maken met het voorlopen op het
bezuinigingsschema en het restant met CAO-effecten en inschalingseffecten als gevolg van in- en uitstromend
personeel.
Nadelige ontwikkelingen binnen financiering functie
Jaarlijks wordt een nieuwe opstelling gemaakt van benodigd vermogen, beschikbaar eigen vermogen en
actualisatie van de leningenportefeuille. Bovendien wordt de toerekening van financieringkosten aan producten,
via het rentebestanddeel van de hierboven al genoemde ‘kapitaallast’, opnieuw bepaald. Gedeeltelijke
tegenhanger van de ontwikkeling van het resultaat op financiering is dus het bij de kapitaallast genoemde
voordeel. Wat wel een concernbreed effect geeft is dat door de invoering van het fenomeen ‘schatkistbankieren’
er € 400.000 aframing van rente-inkomsten plaatsvindt. Zie ook de specifiek aan dit onderwerp gewijde paragraaf
‘Financiering’.
Lagere opbrengst deelnemingen
De gemeente is aandeelhouder van verschillende private ondernemingen en krijgt daar dividend voor. Deze
opbrengsten worden jaarlijks opnieuw ingeschat aan de hand van de prestaties van de betrokken
ondernemingen. Voor 2013 wordt een lagere stijging dan oorspronkelijk geraamd ingeschat.
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Minder inkomsten uit projecten / inzet ten behoeve van grondexploitaties
Een deel van de formatie wordt ingezet ten behoeve van diverse grondexploitaties en projecten en worden
daarmee ook gefinancierd door deze exploitaties en projecten. De laatste jaren tekent zich een verschuiving af
dat deze projectmatig getinte werkzaamheden afnemen en meer via regulier werk gerealiseerd worden. Hierdoor
moet deze inzet gedekt worden uit algemene middelen in plaats van door specifieke project of grondexploitatie
inkomsten
Actualisatie kostendekkendheid begraafplaats en markt
Bij de kadernota besluitvorming werd er nog vanuit gegaan dat het meer dekkend maken van de exploitatie van
markten en de begraafplaats € 200.000 in voordelig effect zou resulteren. Bij uitwerken van deze plannen is
gebleken dat dit voordeel beperkt blijft tot € 110.000 wat resulteert in een nadelig effect van € 90.000.
Uitblijven onttrekking reserve tbv neutraliseren exploitatie resultaat
Bij de kadernota werd besloten tot onttrekking van een bedrag van € 172.000 uit de reserve materieel sluitende
begroting om tot budgettair neutrale exploitatie te realiseren. Na het uitwerken van de begroting blijkt deze
onttrekking niet noodzakelijk om de begroting ‘dekkend’ te maken zodat deze achterwege gelaten is.
Lagere bezuiniging indicatiestelling WMO
Reden hiervoor is dat de helft, € 200.000 al structureel in de begroting 2012 verwerkt was. Hierdoor wordt het
voordeel in 2013 beperkt tot € 200.000 in plaats van de in de kadernota genoemde € 400.000
Diverse kleinere mutaties/correcties per saldo
Door de hele begroting heen is er sprake van afrondingen, kleine aanpassingen en correcties.
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Hoofdstuk 2. Programma’s
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Programma 1: Algemeen bestuur en middelen
1.1.

Inleiding

Stedelijke vernieuwing, het opknappen van het stadshart, verzelfstandiging van de haven tot Port of Den Helder,
Willemsoord, regionale samenwerking met gemeenten in de Kop, rijkspartijen, provincie en ondernemers: alle
maatregelen uit dit soort programma’s dragen hun steentje bij aan het handen en voeten geven aan de rode
draad uit de Strategische Visie 2020: werkgelegenheid creëren en de stad aantrekkelijk maken om in te wonen,
werken en leven. We gaan niet tot 2020 wachten tot het resultaat zich aandient. Dat is ook niet nodig. Den Helder
is goed op weg en ook nu plukken we daar de vruchten van. De uitdaging voor 2013 is, ondanks tegenwind van
het economische tij, de kansen die zich voordoen blijvend te verzilveren.
1.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Uitvoering Strategische Visie 2020

Wat willen we bereiken?
Werkgelegenheid creëren in de haven en de stad zo aantrekkelijk maken dat onze inwoners hier willen blijven en
zich thuis voelen, ondernemers er goed hun brood kunnen verdienen, nieuwe investeerders deze kant op willen
komen en bezoekers de boot naar Texel nemen omdat ze daar ook, maar niet uitsluitend naar toe gaan.
Den Helder is gewoon te leuk om over te slaan! De stad is bijna ongemerkt zo aan het opknappen, meer banen
aan het bieden en aantrekkelijk aan het worden, dat een bootje later of zelfs de volgende dag een logische stap
is. Er waait een aanstekelijk optimistimische wind over de toekomst door de stad. Wie hem voelt, zegt steeds
vaker en soms zelfs enigszins verbaasd tegen wie het horen wil: ‘dat het dus toch mogelijk is’. Dat ‘het’ is
misschien een onderbuikgevoel. Toch zie je, als je goed kijkt, dat ze concreet worden door de strategische
doelstellingen die leidend zijn binnen diverse gemeentelijke disicplines:








Kennisconcentratie en innovatiekracht rondom de maritieme cluster zijn versterkt;
De basis van de openbare ruimte voldoet aan landelijke kwaliteitsnormen;
De sociale infrastructuur is dusdanig dat zorgzaam zijn voor elkaar vanzelfsprekend is, dat mensen
zelfredzaamheid als uitgangspunt zien en we steun bieden aan hen die het echt niet alleen redden ;
Het culturele voorzieningenniveau is aantrekkelijk, volwaardig en heeft regionale uitstraling;
De manier waarop de gemeente haar faciliterende rol oppakt richting bewoners, bedrijfsleven en
instellingen stimuleert hen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid;
Ondernemingszin, kennis en investeringskracht van het bedrijfsleven, kennisinstituten en
onderwijsinstellingen zien we als onmisbaar kapitaal.

Het Stadshart, Willemsoord en de Haven zijn als prioritaire gebieden gekozen omdat ze bepalend zijn voor de
stedelijke ontwikkeling van Den Helder. De onderlinge samenhang is groot. De gebiedsontwikkeling van de
Haven is een regionale opgave op korte termijn en een nationale opgave op langere termijn. Daarbij werken we
nadrukkelijk samen met de overige gemeenten in de Kop van Noord-Holland, de Provincie en het Rijk.
De ontwikkelde gebieden versterken de positie van Den Helder als de centrumgemeente van de Kop van NoordHolland.
We willen de doelstellingen uit de Strategische Visie niet alleen bereiken en hoeven dat gelukkig ook niet te doen.
Regionale samenwerking, met gemeenten in de Kop, provinciale en rijkspartijen en met financieel daadkrachtige
partners is ook onderdeel van de fundering waarop Den Helder aan de toekomst bouwt.
Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren van het regionale uitvoeringsprogramma Kop van Noord-Holland voor de middellange en lange
termijn, inclusief locatiekeuzes op gebied van wonen, bedrijfslocaties, voorzieningen en ontwikkeling van de
vijf economische clusters;

Het opzetten van verregaande samenwerking met partners (ontwikkelaars, overheden, bedrijfsleven,
investeerders) voor het waarmaken van de ambities van Den Helder.

De bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de Strategische Visie 2020 ten volle inzetten;

Verder uitwerken van de lobbystrategie voor het behoud van werkgelegenheid en het versterken en
aantrekken van onderwijsinstellingen (niet alleen als gemeente maar ook als regio).
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2.

Samenwerking Kop van Noord-Holland en H2A

Wat willen we bereiken?
Samenwerking met de buurgemeenten en in H2A-verband is noodzakelijk voor het versterken van de
economische en maatschappelijke ontwikkelingen en in het kader van efficiency. Daarom is een publieke
uitvoeringsagenda voor de Kop van Noord-Holland opgesteld. Het advies van de commissie voor de Kop van
Noord-Holland (commissie Dwarshuis) maakt ook onderdeel uit van de uitvoeringsagenda waar concrete en
publieke acties en projecten op staan. De bestuurders van de verschillende gemeenten geven de
verantwoordelijkheden en mogelijkheden aan.
Wat kunnen overheden doen (rechterhelft van de figuur) om de ontwikkelingen in de clusters (de linkerhelft van
de figuur) te bevorderen? Dat is de vraag waar gemeenten en verschillende ‘boards’ (agri, energy health en
leisure) over in gesprek zijn met elkaar. Het antwoord is weergegeven in onderstaande figuur.
Randvoorwaarden:
ruimtelijke structuurversterking

Energy Board

Holland
Health

Leisure
Board

Vrijetijdseconomie

Agriboard

Medisch

Doel: economische structuurversterking NHN

Leefbaarheid

Bereikbaarheid

Ruimtelijke ordening

Duurzaamheid

Marien, Maritiem & Offshore

Kennis & Innovatie

Agribusiness

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Duurzame energie

MCN

Milieukwaliteit
Normen Natuurkwaliteit / biodiversiteit
Waterkwaliteit / -veiligheid

De provincie levert op specifieke onderdelen een bijdrage. Omdat het een publieke uitvoeringsagenda is, worden
de acties ingedeeld naar de thema’s ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, leefbaarheid en naar de
dwarsverbanden. In de uitvoering van acties doen we nadrukkelijk een beroep op het bedrijfsleven, onderwijs en
onderzoek.
Wat gaan we daarvoor doen?

We staan in 2013 voor de uitdaging om de visie “Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van
Noord-Holland” waar te maken. Deze uitdaging pakken we samen met de regiogemeenten op door
middel van de uitvoering van de regionale uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland. In dit jaar worden
regionale projecten onder leiding van het (nog aan te stellen) programmamanagement uitgevoerd.

In het kader van regionale samenwerking en het ondersteunen van evenementen met een regionale
uitstraling is de regiogemeenten gevraagd om een (financiële) bijdrage aan Sail 2013.

Om als centrumgemeente te kunnen functioneren vragen ook onderwerpen als bevolkingsontwikkeling,
infrastructuur, wonen, sociale zorg en culturele voorzieningen regionale aandacht. Op deze manier
willen wij komen tot één overall sturingsorganisatie met een stevige inbreng vanuit Den Helder. Dit zien
wij als dé manier om de afkalving van gelden vanuit het Rijk op een zo goed mogelijke manier op te
vangen.

De opschaling naar de gebiedsontwikkeling van de Kop van Noord-Holland vereist een adequate sturing
op het proces van samenwerking. Dit is een proces dat wij samen met provincie, de gemeenten in de
Kop van Noord-Holland, Rijkspartijen en de ondernemers verder uitbouwen door intensievere
samenwerking.

We versterken de ruimtelijke economische structuur in de regio met als doel behoud van
werkgelegenheid en het op peil houden van het voorzieningenniveau.

Het ontwikkelen van het Regionaal havengebonden bedrijventerrein op grondgebied van Hollands
Kroon. Dit is de invulling van middellange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en
faciliteren bedrijven.

In H2A-verband staan voor de komende periode verschillende gezamenlijke aanbestedingprojecten op
de agenda. Ook in dit samenwerkingverband wordt steeds meer de nadruk gelegd op de strategische
opgaven die we als regio Noord-Holland-Noord willen oplossen.
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3.

Haven

Wat willen we bereiken?
De gemeente ziet de ontwikkeling van de haven van Den Helder, in samenhang met de ontwikkeling van de stad
en de versterking van civiel-militaire samenwerking, als dé economische motor van de regio. Het doel is
werkgelegenheid in de regio te behouden en nieuwe werkgelegenheid te creëren. De bereikbaarheid en
leefbaarheid in de stad moeten worden vergroot door aanpassing van de infrastructuur voor de haven en de
binnenstad.
Wat gaan we daarvoor doen?
De verzelfstandiging van het havenbedrijf is vanaf 1 januari 2013 operationeel. Vanaf dat jaar komt de haven niet
meer terug in de begroting. Er zal een zelfstandige rapportage voor de aandeelhouders worden opgesteld.
1.2.3

Publieksdienstverlening

Wat willen we bereiken?
Toegankelijk zijn in onze dienstverlening, dat is wat we burgers, bedrijven en instellingen willen bieden. Steeds
vaker hebben zij te maken met een veelheid aan (overheids)organisaties die met elkaar moeten samenwerken
om bepaalde diensten te kunnen bieden. Denk behalve aan de gemeente aan provincies, waterschappen,
uitvoeringsorganisaties en het Rijk. Door als gemeente goed samen te werken met die partners, maken we het de
mensen die een beroep op ons doen, zo gemakkelijk mogelijk. De klant staat centraal.
In de visie van gezamenlijke partners is er een gedeelde ambitie: ‘Eén digitale overheid: betere service, méér
gemak’. De visie bestaat uit zes pijlers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De vraag centraal
Snel en zeker
Eén overheid
Geen overbodige vragen
Transparant en aanspreekbaar
Efficiënt

In het vernieuwde dienstverleningsconcept van de gemeente Den Helder wordt deze gemeenschappelijke visie
op dienstverlening uitgewerkt, met als uitgangspunt dat de klant centraal staat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Centrale loket van de overheid
De gemeente is vanaf 2015 het centrale loket van de overheid. Wie niet weet waar hij of zij 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 iNUP). 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. Dus 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 het programma Antwoord©.
Belangrijkste doelstelling: burgers hebben één ingang bij de gemeente waar ze met al hun vragen aan de
overheid terecht kunnen, ongeacht de keuze in het distributiekanaal: internet, e-mail, telefoon en loket.


Het ‘digitale kanaal’ verder ontwikkelen, onder andere door het 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
front-office (loketten/Klant Contact Centrum) voor alle vakgebieden en voor alle kanalen: internet, e-mail, telefoon
en loket. Een belangrijke doelstelling hierbij is dat de front-office bereikbaar is onder één telefoonnummer, via één
website, één adres op één locatie. In 2015 moet de gemeente het centrale loket van de overheid zijn.
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In 2013 gaan we:

processtappen vereenvoudigen en automatiseren (zaakgericht werken);

de digitale dienstverlening verder uitbreiden en inzet van kanaalsturing (sturen op gebruik van de
verschillende kanalen: internet, 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.
1.2.4

Communicatie en Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?
Bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen in een vroeg stadium betrekken bij het bouwen aan de toekomst
van Den Helder. De gemeente Den Helder meer positioneren als een gemeente met een prettig woon- en
werkklimaat, waar bedrijven zich kunnen ontwikkelen en waar voldoende gekwalificeerd personeel voorhanden is
en waar bezoekers kunnen rekenen op een aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod. Tot slot, een website
hebben met een goede (digitale) dienstverlening aan en communicatie met burgers, die via eigen berichtgeving
inspeelt op de actualiteit, interactie en gebruik van beeld en geluid. Dat is wat we willen bereiken met
burgerparticipatie, citymarketing en de gemeentelijke website.
Wat gaan we daarvoor doen?
1.










2.





Burgerparticipatie
We gaan meer bijeenkomsten houden op straatniveau waarvoor bewoners en ondernemers worden
uitgenodigd. In deze zogenaamde ‘klantenpanels’ kunnen zij aangeven welke ideeën en wensen er
leven en welke kansen zij zien.
Bedoeling is bewoners mee te nemen in de voorbereiding van beleid en in de voortrajecten van
projecten op uiteenlopende beleidsterreinen. Aansprekende recente voorbeelden hiervan zijn diverse
vormen van participatie rondom het stedenbouwkundigplan Willemsoord en het inrichten van
speelveldjes met en door kinderen. In 2010 is met Jantje Beton het project “Kindvriendelijke wijk”
gestart. Ervaringen brengen wij in op andere locaties, onder andere in de Indische Buurt.
Het college gaat elk jaar de vier wijken in onder leiding van de wijkwethouder en de wijkplatforms. Niet te
ingewikkeld maar praktisch en fietsend door de wijk. Dit zetten we door.
Van de nieuwe aanpak van het wijkgericht werken verwachten we veel: één aanspreekpersoon per wijk
moet zorgen voor een bredere en diepere betrokkenheid van de organisatie als geheel bij wat er in de
wijken speelt. Het voornemen is ook om nieuw te ontwikkelen beleid in deze platforms te agenderen.
In de raads- en collegevoorstellen is het onderwerp ‘draagvlak’ onderdeel van de onderbouwing van
deze voorstellen. In 2013 wordt daar nog scherper op gestuurd.
Hulpmiddel bij deze omgevingsgerichte aanpak is de Factor C-methode die projectmatig werken met
speciale aandacht voor de factor Communicatie in een vroegtijdig stadium stimuleert. In 2011/2012 is
een flink aantal ambtenaren opgeleid om dit toe te passen. Een aantal projecten en (nieuw) beleid is al
van de Factor C-methode voorzien. Deze lijn zetten we stevig door in 2013.
De organisatie zal - ter uitvoering van de organisatievisie - de participatie en communicatie over en weer
met bewoners en anderen actualiseren en stimuleren. Dit onder invloed en met behulp van sociale
media en de mogelijkheden die deze media bieden. Concrete voorbeelden zijn ambtenaren die twitteren
vanuit specifieke disciplines (toerisme, wijkcommunicatie) en communicatie via Facebook. We zetten
ook Pleio in bij het delen van kennis. ( Pleio: -Plein Overheid- is een platform op internet voor de
overheid om op samen te werken en informatie te delen. Dat kan binnen de eigen organisatie zijn, maar
ook over organisatiegrenzen heen).
City marketing
De werkgelegenheidskansen in de haven, de toeristische kansen met Sail en de metamorfose van het
stadshart regionaal en landelijk verder uitventen. Doel: Den Helder op de kaart te zetten als
aantrekkelijke woon-, werk- en recreëerstad.
In 2013 verzelfstandigt de haven tot Port of Den Helder en vindt Sail 2013 plaats, om een paar grote
ontwikkelingen te noemen. Opleidings- en kennisinstituten worden verleid om zich in Den Helder te
vestigen. Investeringen in het verfraaien van het stadshart worden zichtbaar omdat de schop
daadwerkelijk de grond in gaat. Promotie hiervan vindt onder meer plaats door activiteiten van de
zelfstandige Stichting Top van Holland en door de gemeente via specifieke projecten.
Consequent de boodschap uitdragen dat de Helderse haven de economische motor is van de Noordkop
die voor behoud en uitbreiding van regionale werkgelegenheid zorgt.
Den Helder wordt het centrum voor duurzame energiewinning op zee, de hele stad knapt zichtbaar op,
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3.



bewoners willen hier graag blijven wonen en we trekken nieuwe inwoners aan. Er is werk, vertier,
gezelligheid en het is veilig. Iedereen, inclusief de regio, profiteert!
Gemeentelijke website
Een Content Management System (CMS) selecteren en een modernere en meer gestructureerde
website opleveren.
Hierbij wordt een inhoudelijke keuze gemaakt voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Functioneel wordt
ingespeeld op trends met mobiel internet via tablets en smartphones.

Indicatoren
In het collegeprogramma 2010-2014 is de wens uitgesproken dat de burgers meer vertrouwen krijgen in de
gemeentelijke bestuurders, uitmondend in een voldoende in de monitor Waarstaatjegemeente. Verder wordt
volgens het collegeprogramma de klanttevredenheid gemeten met enquêtes en door deel te nemen aan
benchmarkonderzoeken. Elke twee jaar wordt deelgenomen aan de verschillende onderdelen van
Waarstaatjegemeente, waar de benchmark Publiekszaken inmiddels ook deel van uitmaakt.
Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

Totaaloordeel klanttevredenheid PBZ

7,9

8,1

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als kiezer’

4,1

5,1

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als klant’

7,5

7,4

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als partner’

5,0

5,0

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als onderdaan’

5,9

6,0

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als wijkbewoner ’

6,8

6,7

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen

5

5

Oordeel interesse gemeente in mening burgers

5

5,3

Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen

5,2

5,1

Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen

4,8

4,9

Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet

4,5

4,5

Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten [10-puntsscore]

5,8

5,5

Oordeel burger duidelijkheid regels [10-puntsscore]

6,2

6,2

Oordeel burger controle handhaving regels [10-puntsscore]

5,4

5,3

Oordeel burger ontbreken regels [10-puntsscore]

5,5

6,4

Oordeel burger tegenstrijdigheid regels [10-puntsscore]

5,3

6,4

Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak soc. veiligheid [10-puntsscore]

5,6

5,4

Bron: Benchmark Publiekszaken, Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling)
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Rapportcijfer klanttevredenheid Publiekszaken
10
8
7,8

7,9

7,8

8,1

2008

2009

2010

2011

6
4
2
0
Bron: Benchmarking Publiekszaken

1.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013, € 836.000 voordelig
Lasten
Binnen de concernbrede stelposten vinden diverse mutaties plaats die per saldo resulteren in een afname van
lasten met € 230.000(V).:
Hieronder is begrepen het beschikbaar maken van € 340.000 (N) voor huurcompensatie voor Willemsoord.
Verder een stelpostraming voor het stadhuis groot € 500.000 (N) om het budget huisvesting van 1,6 miljoen te
brengen op 2,1 miljoen.
Bij de kadernota 2012-2015 is in verband met met het wegvallen van de subsidie kunsteducatie van de provincie
€ 140.000 (V) extra beschikbaar gesteld ten behoeve van het behoud van kunsteducatie in de gemeente
Den Helder. Deze middelen zijn in de begroting 2013 in het programma Cultuur opgenomen. De in de begroting
2012 hiervoor opgenomen stelpost is komen te vervallen. Bij de vaststelling van de kadernota 2012-2015 is
besloten € 100.000 (N) te bezuinigen op ASV subsidies. Deze bezuinigingsmaatregel is in de begroting 2013 in
de programma’s Onderwijs en Jeugd, Cultuur en Maatschappelijk ondersteuning opgenomen. De in de begroting
2012 hiervoor opgenomen stelpost komt te vervallen. Ook is een stelpost van € 40.000 (V) voor kosten voor daken thuislozen vanwege uitblijven ontwikkelingen van Rijkswege vrij kunnen vallen. Door het sneller dan gepland
invullen van de inkooptaakstelling komt hier een incidenteel budget van € 1.000.000 (N) beschikbaar. De stelpost
‘materieel sluitende begroting neemt af met € 960.000 (V) en de stelpost ‘Rijksbezuinigingen’ met € 1.340.000(V).
Verder worden er drie overhead-bezuinigingstaakstellingen ingeboekt ter grootte van € 310.000. (N)
In het hoofdstuk 3, Financiën, wordt ook aandacht aan de concernstelposten besteed.
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Rentelasten in verband met aan derden verstrekte leningen nemen af met € 120.000. (ook de baten nemen
navenant af, deze worden echter verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen).
In 2012 zijn uitgaven ten laste van het frictiefonds geraamd ter hoogte van € 200.000 (waar tegenover een
gelijkwaardige onttrekking uit de reserve geraamd staat). Beide ramingen zijn in 2013 verhoogd naar € 450.000.
Overige lasten <100.000: € 185.000 nadelig
Baten
Verwacht wordt dat er in 2013 minder rijbewijzen en reisdocumenten zullen worden afgenomen. Hierdoor dalen
de lasten (met € 55.000), maar ook de legesinkomsten met € 115.000.
Overige baten < 100.000: nihil
Reserve mutaties:
Onttrekking
In samenhang met stijging van de lasten wegens uitgaven frictiefonds, neemt ook de hiervoor compenserend
geraamde onttrekking uit het frictiefonds toe met € 250.000 (tot € 450.000). Ook vindt de ontrekking plaats
(€ 936.000) uit de reserve College prioriteiten zoals bepaald in het Raadsamendement op de Kadernota.
NB: in het amendement van de raad was sprake van een bedrag van € 988.000. Het verschil met het bedrag dat
uit de reserve onttrokken kon worden is gedekt via de stelpost’ materieel sluitende begroting’.
Storting
Ten einde de budgetruimte, welke te maken heeft met huisvesting, constant te houden op het basisniveau van
1,6 miljoen worden dalingen in deze exploitatiebudgetten gestort in een reserve (150.000)
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Programma 2: Integrale veiligheid
2.1
Inleiding
Je veilig voelen in de stad waar je woont, leeft, werkt of op bezoek komt, is een groot goed. Criminaliteit, overlast
en overtredingen moeten zoveel als reëel mogelijk is, tot het verleden gaan behoren. Consequente
vergunningverlening en strenge doch rechtvaardige handhaving in de directe leefomgeving, in winkelcentra,
wijken, het uitgaansgebied, bij milieuzaken en in de bouw dragen daar aan bij. Door het opstellen van
gedegen rampenbestrijdingsplannen en door veel te oefenen, zijn we goed voorbereid als
zich levensbedreigende situaties voordoen. We werken in al onze activiteiten nauw samen met onze
veiligheidspartners, bedrijven én burgers. Met onze zorgpartners koppelen we zorg en veiligheid aan elkaar,
zodat we in geval van crisissituaties beter kunnen signaleren. Op fysieke en sociale veiligheid blijven we
onverminderd inzetten.
2.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken?
Wij willen dat Den Helder een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) heeft. We ontwikkelen beleid
voor de bestrijding van criminaliteit, overlast en de bevordering van de veiligheidsbeleving van de burgers. Het
veiligheidsgevoel moet voldoende scoren. We streven daarom naar minder misdrijven en overtredingen in de
openbare ruimte, minder overlast en verloedering in wijken en buurten. Burgers en bedrijven worden gewezen op
hun eigen verantwoordelijkheid. We gaan de zelfredzaamheid bevorderen. Wijkplatforms, burgerpanels, overleg
met ondernemers (zoals horeca) worden stevig verankerd door dit structureel te laten plaatsvinden. Middelen om
samen met burgers veiligheid op te pakken worden zo breed mogelijk ingezet. Denk hierbij aan Burgernet, AED
en Misdaad Anoniem.
We willen een rampenbestrijdingsorganisatie en een brandweer die voldoen aan de eisen van de Wet op de
Veiligheidsregio. We willen eveneens de risico’s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen beperken
en de gevolgen van ongevallen en rampen adequaat bestrijden.
We streven naar een strikte handhaving van wet- en regelgeving, een beter naleefgedrag door burgers en
bedrijven en het besef bij burgers en bedrijven dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben. Een hoge graad
van sociale en fysieke veiligheid, het voldoen aan eisen van welstand en het juiste gebruik van opstallen en
gronden zijn de maatschappelijke effecten die we willen bereiken.
Wat gaan we daarvoor doen?

We verbreden onze regierol in het kader van integrale veiligheid. Dat doen we door de veiligheidsketen
preventie, (na)zorg en repressie te borgen in nauwe samenwerking met de afdeling OWS en partners.
Dit komt vooral tot uiting in het Veiligheidshuis. Als het regionaal college heeft besloten over de
financiering en besturing van een regionaal veiligheidshuis, dan willen we dat het Veiligheidshuis
Den Helder die rol op zich neemt.

We staan voor een rechtvaardige en strenge handhaving. Waar mogelijk bevorderen we de regionale
samenwerking en waar nodig nemen we de regierol in deze.

De dienstverlening nog professioneler en adequater inrichten;

Consequent zijn in verlenen van vergunningen en ontheffingen;

Streng maar rechtvaardig handhaven op regelgeving;

Integraal veiligheidsplan opstellen;

Overvallen bestrijden is, net als in 2012, ook in 2013 een prioriteit.
A.

SOCIALE VEILIGHEID

In het LIVB 2011-2014 zijn de veiligheidsthema’s van de gemeente in samenspraak met de politie en het
openbaar ministerie vastgesteld:
1. Veilig uitgaan
2. Aanpak jeugdoverlast
3. Drugsoverlast
4. Buurtgerichte aanpak overlast, inclusief kamerverhuur en uitbuiting
5. Overvallen
6. Projecten/werkzaamheden
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1.

Veilig uitgaan

Wat willen we bereiken?
Voorkomen en bestrijden van uitgaansgeweld en straatroof door extra toezicht. Verminderen van het aantal
incidenten uitgaansgeweld door het tegengaan van overmatig alcoholgebruik onder jongeren (21-). De genoemde
inzet moet leiden tot een afname van het aantal geweldsdelicten tijdens het uitgaan in de vroege ochtend.
Wat gaan we daarvoor doen?

We sluiten aan bij de maatregelen zoals die zijn opgenomen in de nieuwe Drank- en Horecawet en het
vervolgtraject van Helder in de Kop;

We houden het huidige horecaconvenant tegen het licht en onderzoeken of we de collectieve
horecaontzegging kunnen invoeren;

De inzet van de toezichthouders van de Voedsel- en warenautoriteit, overtredingen worden opgevolgd
door bestuurlijke handhaving.
2.

Aanpak jeugdoverlast

Wat willen we bereiken?
Binnen de gemeente Den Helder hebben we, volgens de door de politie gehanteerde BEKE-methode, maximaal
twee hinderlijke jeugdgroepen. We willen de overlast daarvan beperken.
Wat gaan we daarvoor doen?

Preventieve maatregelen uitvoeren als voorlichting op scholen, straathoekwerk en tiener- en
jongerencentra en inzet op vroegtijdige signalering van mogelijk overlastsituaties;

Snel reageren op signalen, gebiedsscan uitvoeren en het monitoren van de situatie op buurtniveau. Dit
moet voorkomen dat situaties uitgroeien tot overlastsituaties;

Betrokken jongeren worden - als daar aanleiding toe is - door straathoekwerk en/of wijkagent doorgeleid
richting tiener- of jongerencentrum, jeugd- en jongerenwerk en/of het Risico Jongeren overleg.
3.

Drugsoverlast

Wat willen we bereiken?
Onveiligheidsgevoelens in de binnenstad met 10% verminderen. Drugsoverlast op straat, in of vanuit woningen
en lokalen verminderen. De illegale teelt van hennep en de criminaliteit daarachter opsporen en bestrijden
volgens de aanpak die is vastgelegd in het Regionale Hennepconvenant. We willen het rijksbeleid uitvoeren rond
drugs en coffeeshops.
Wat gaan we daarvoor doen?

Halfjaarlijks overleg met de coffeeshophouders;

Handhaven van de openbare orde in de omgeving van de coffeeshops;

Verder opknappen van de binnenstad;

Continueren van het cameratoezicht in de binnenstad;

Opsporen van illegale hennepkwekerijen en het vernietigen van de teelt;

Gericht strafrechtelijk onderzoek van de afdelingsrecherche naar de betrokkenheid van growshops bij de
illegale hennepteelt;

Inzet politie en gemeentelijke handhavers en toezichthouders op de hotspots;

Wijziging van het lokale beleid naar aanleiding van het rijksbeleid. Dit betekent onder meer:
o omvorming van coffeeshops tot besloten clubs;
o invoering van het criterium dat niet-ingezetenen geen toegang hebben;
o invoeren van de wietpas;
o vergroting van het afstandscriterium van 250 naar 350 meter tot scholen.
4.

Buurtgerichte aanpak overlast

Wat willen we bereiken?
Verhogen van leefbaarheid en veiligheid in specifieke wijken door middel van toezicht, handhaving en sociale
projecten. Beoogd resultaat: een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de Stad Binnen de Linie, met name
Visbuurt, Stadshart en Tuindorp: bewoners kennen elkaar en spreken elkaar aan op overlastgevend gedrag.
Wat gaan we daarvoor doen?

Specifiek inzetten op de veiligheid en leefbaarheid in de Stad Binnen de Linie en in de buurten Tuindorp,
Visbuurt en Centrum. Voor de Visbuurt is een uitvoeringsprogramma Visbuurt 2011-2013 opgesteld;
 Gelijktijdig blijven we de overlast door illegale kamerverhuur en kamerverhuurbedrijven aanpakken.
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5.

Overvallen

Wat willen we bereiken?
Overvallen en straatroof voorkomen door een gezamenlijk aanpak met politie en OM. We streven naar een
afname van het aantal overvallen en het aantal straatroven met 25%. Het OM, politie en gemeente hebben
hiervoor in 2012 een viersporenbeleid opgezet met een focus op de dader, de openbare ruimte, het slachtoffer en
de opsporing en vervolging.
Wat gaan we daarvoor doen?

Gezamenlijk toezicht rond hotspots;

Regie op slachtoffercontact;

Safetyspots bij kwetsbare pinautomaten;

Dader-, en systeemgerichte nazorg overvallers;

Zorgplan overvallen voor bedrijven;

Zes Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-trajecten.
6.

Projecten / werkzaamheden

A

Uitbuiting en Mensenhandel

Wat willen we bereiken?
We willen dat prostitutiebedrijven in Den Helder legale bedrijven zijn waarin geen mensenhandel of uitbuiting
plaatsvindt. Basis voor dit beoogde resultaat zijn het Handhavingsarrangement prostitutiebedrijven en de nieuwe
Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Strekking van deze wet is onder meer het
verhogen van de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21 jaar, registratieplicht en het verbeteren van hun
sociale positie. De Wet BIBOB wordt toegepast op vergunningaanvragen en bestaande vergunningen voor deze
bedrijven.
Daarnaast willen we de huisvesting van arbeidsmigranten verbeteren en illegale situaties aanpakken. Sinds drie
jaar loopt daarvoor het project Kompas in West-Friesland. Daarin werken gemeenten en de rijksoverheid samen.
Ook in de Kop van Noord-Holland gaat een dergelijk traject van start.
Wat gaan we daarvoor doen?
 Inzet op de opsporing van illegale prostitutieactiviteiten;
Naar aanleiding van de nieuwe Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche is het
bordelenbeleid aangepast. Meldingen van uitbuiting en mensenhandel geven we door aan het regionale
meldpunt mensenhandel. Er wordt voorlichting gegeven over de loverboyproblematiek aan de groepen 7
en 8 op een aantal basisscholen in Den Helder.

We nemen deel aan een regionaal interventieproject. Dit is gericht op handhaving op misstanden in de
de huisvesting van arbeidsmigranten en het realiseren van alternatieve (tijdelijke) huisvestingsvormen.
B

Evenementenbeleid

Wat willen we bereiken?
Een beter op de Citymarketing aansluitend evenementenbeleid. Het evenementenbeleid en de daaraan
gekoppelde subsidieverdeling willen we meer als een sturend instrument inzetten voor Citymarketing. Kwaliteit,
uitstraling en gezamenlijkheid zijn hierbij belangrijke doelstellingen.
Wat gaan we daarvoor doen?

Het huidige evenementen-/subsidiebeleid aanpassen zodat de (dan inmiddels geprofessionaliseerde)
Citymarketingorganisatie hierin een regierol kan vervullen.
C

Project Sail 2013

Wat willen we bereiken?
Een prachtig vierdaags durend maritiem evenement dat wordt georganiseerd door de Stichting Sail Den Helder
2013. Het publieksevenement heeft alle potentie om nationale en internationale exposure te genereren voor
Den Helder als maritieme stad bij uitstek, en de regio. Met de ondersteuning van het evenement wil de gemeente
het volgende bereiken:

Het betrekken van de regiogemeenten bij dit evenement (advies rapport ’krimp of niet’ Deetman/Mans);

Positieve promotie van Den Helder en haar regio op het gebied van toerisme, watersport en recreatie en
het creëren van een platform voor ‘Kansen verzilveren aan zee’;

Het versterken van de bestuurlijke verhoudingen en het creëren van een platform waar inwoners,
bezoekers en toekomstige investeerders/partners uit het bedrijfsleven en overheden kunnen zien welke
plannen Den Helder heeft met betrekking tot gebiedsontwikkeling voor Willemsoord, Stadshart,
herstructurering en ontwikkeling van de haven, promotie haven als belangrijkste uitvalsbasis van de
offshore, en deze samen uit te voeren.
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Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke bijdrage aan het nautisch evenement Sail 2013 coördineren. Die bijdrage bestaat uit
geld, werkzaamheden in natura en uitvoering autonome taken en ondersteunende werkzaamheden
voor de stichting Sail 2013.

B.

FYSIEKE VEILIGHEID

1.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?
De gemeentelijke crisisorganisatie moet op het basisniveau worden gehouden en waar mogelijk doorontwikkeld.
Daarnaast willen we naast het regionaal crisisplan ook een sociaal crisisplan hebben. Actualisatie van de plannen
en gezamenlijke opleiden, trainen en oefenen (samen met partners) draagt bij aan een goede voorbereiding op
risicosituaties in Den Helder.
Wat gaan we daarvoor doen?

Het organiseren van oefeningen/ workshops voor de gemeentelijke crisisorganisatie;

Herzien Rampenbestrijdingsplan MVKK/DHA;

Bestuurlijke workshop TESO;

Ontwikkelen van een sociaal crisisplan;

Bekijken of ruimtes, middelen en opleidingsniveau voldoende zijn voor de komende periode en
eventueel aanpassen.
2.

Externe veiligheid

Wat willen we bereiken?
Het beleidsplan Externe Veiligheid invoeren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verwerken van de nieuwe werkwijze in de werkprocedures en bijhouden van de gegevens van de risicokaart.
3.

Havenbeveiliging

Wat willen we bereiken?
Een goed beveiligde zeehaven, waarin alle bedrijven in het kader van de havenbeveiliging een actueel
gecertificeerde kade hebben. Volgens de havenbeveiligingswet moeten de faciliteiten/ kades die onder andere
gebruikt worden voor de offshore gecertificeerd zijn. Na een termijn van vijf jaar moeten de port facility security
plannen herzien worden om de certificering te behouden.
Wat gaan we daarvoor doen?

Herzien van de certificaten Paleiskade en Het Nieuwe Werk;

Certificeren van de vernieuwde Nieuwediepkade.
Handhaving van de certificaten gebeurt vanaf 2013 door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord.
4.

Evenementenveiligheid

Wat willen we bereiken?
In 2013 vinden tegelijkertijd Sail DenHelder 2013 en de Marinedagen plaats. Volgens de procesbeschrijving
evenementenveiligheid worden deze evenementen als één risico-evenement voorbereid met de betrokken
organisator(en) en hulpdiensten (zowel land als water, civiel en militair). Een goede en gezamenlijke
voorbereiding door de organisator en de hulpdiensten moet voor een veilig evenement zorgen.
Wat gaan we daarvoor doen?

Multidisciplinaire voorbereiding en begeleiding van de organisator(en) m.b.t. de veiligheid op het land en
op het water, als onderdeel van de evenementenvergunning. Voorafgaand aan het evenement wordt er
multidiscplinair geoefend.
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C.

HANDHAVING EN VERGUNNINGVERLENING

Wat willen we bereiken?
Schoon, heel en veilig is samengevat het doel van vergunningverlening en handhaving. Dit leidt tot een prettig
woon- en leefklimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?

Een regionale uitvoeringsdienst (RUD*) oprichten die de basis milieutaken en een aantal specifieke
taken zoals bodem en geluid uitvoert;

Per 1 januari 2013 gaat het toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet over naar de gemeente.
Onze toezichthouders gaan de (natte en droge) horeca, supermarkten, slijterijen, evenementen en paracommerciële instellingen controleren op de naleving van de voorschriften. Het voorkomen van het
verstrekken van alcohol aan jeugdigen is het speerpunt;

Uitvoering van wettelijke taken, zoals controles uitvoeren tijdens de bouw, illegale bouw, kamerverhuur
en afwijkingen van het bestemmingsplan; in de openbare ruimte surveillances en gerichte acties naar
aanleiding van klachten en tot slot het controleren van brandveilig gebruik van panden op onder andere
blusvoorzieningen, rookmelders en vluchtroutes, ook tijdens evenementen.
* De uitgangspunten voor deze RUD zijn:

de uitvoering van de milieutaken;

inrichting volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen openbaar lichaam;

lagere kosten met dezelfde kwaliteit;

voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria.

D.

BRANDWEER

Wat willen we bereiken?
We willen een goede en efficiënte brandweer die voldoet aan de regionale en landelijke eisen en die is voorbereid
op de regionalisering van de brandweer.
Wat gaan we daarvoor doen?

De regionale samenwerking verder vormgeven;

Meer inzet op en uitvoering van projecten* waarmee we de regionale en landelijke kwaliteitseisen halen.
* De belangrijkste vier projecten zijn:
Regionalisatie van de brandweer
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 29 juni 2012 het projectplan vastgesteld om de
brandweer te regionaliseren. Het project gaat uit van een nieuwe gemeenschappelijke regeling op 1 januari 2014. Hiermee
wordt voldaan aan de Wet op de Veiligheidsregio’s. De nieuwe regionale brandweerorganisatie start per 1 januari 2015. Wij
zullen actief deelnemen in de projectorganisatie. De brandweerorganisatie wordt voorbereid op deze komende ontwikkeling.
Samenwerking met Texel
Vooruitlopend op de regionalisatie gaan we samenwerken met de gemeente Texel op het terrein van de brandweerzorg (koude
taken). Dit doen we om gezamenlijk de kwaliteit van de brandweerzorg in de beide gemeenten te verhogen. Binnen de
samenwerking wordt prioriteit gegeven aan oppakken en produceren van operationele plannen. Met deze plannen is de
brandweer nog meer voorbereid op de risico’s die zij tegenkomt bij brand en ongeval. Hierdoor neemt de veiligheid van zowel
de inwoners als de brandweerlieden toe.
Samenwerken met het korps marinebrandweer
De samenwerking met de marinebrandweer is in 2013 een feit. Het korps marinebrandweer gaat binnen onze gemeente als een
gelijkwaardige brandweer functioneren. De kwaliteit van de brandweerzorg wordt hiermee verhoogd. Dit komt enerzijds door het
sneller in een deel van de stad ter plaatse zijn van de brandweereenheden en anderzijds door het vergroten van de slagkracht
van de brandweer bij grotere incidenten. Binnen de samenwerking zijn het afstemmen van de operationele procedures en de
oefeningen de grootste prioriteit.
Modernisering van de brandweer Den Helder
De brandweer in Nederland is aan het moderniseren. De basis ligt in het document “De brandweer over morgen”. De hoofdlijn is
dat het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners hun veiligheid uiteindelijk op een hoger
plan brengt dan keer op keer geld investeren in de repressieve brandweerzorg. Zo zullen we in Den Helder meer aandacht
geven aan voorlichting en veiligheidseducatie. Voorlichting aan risicogroepen waar de zelfredzaamheid vergroot kan worden
(bijvoorbeeld zorginstellingen) en educatie van onze jeugd. Hiermee sluiten we aan op regionale en landelijke programma’s
over “Veilig Leven”.
De tweede hoofdlijn is om de beschikbare middelen beter te benutten bij brand en ongeval, het repressieve brandweerwerk.
Door uit te rukken op maat (hoeveelheid mensen en voertuigen is afhankelijk van de ernst van het incident) en in te zetten op
het landelijke beleid van variabele voertuigbezetting (niet meer met standaard zes personen op een bluswagen) willen we de
brandveiligheidszorg efficiënter inrichten.
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Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

Oordeel burger directe woonomgeving [10-puntsscore]

7,3

7,3

Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt [10-puntsscore]

7,2

7,2

Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt [10-puntsscore]

6,6

6,7

29,7

26,0

% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt

2,5

2,6

% inwoners dat vaak ’s avonds of ’s nachts de deur niet open doet

8,2

8,7

% inwoners dat vaak onveilige plaatsten mijdt in buurt

3,6

3,1

% inwoners dat zich ’s avonds in de buurt onveilig voelt

4,4

4,3

% inwoners dat zich ’s avonds alleen thuis niet veilig voelt

2,9

2,7

Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid [10-puntsscore]

5,9

5,9

Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid
[10-puntsscore]

5,7

5,6

Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klacht over onveiligheid en overlast
[10-puntsscore]

6,1

6,2

Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid
[10-puntsscore]

5,5

5,3

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

Bron: Veiligheidsmonitor, Waarstaatjegemeente (burgerpeiling)

% voelt zich wel eens onveilig (2009 en 2011)
Voelt zich wel eens onveilig
in eigen buurt 2009

15

Voelt zich wel eens onveilig
in eigen buurt 2011

15

18

18
26

Voelt zich wel eens onveilig
2009

30
24

Voelt zich wel eens onveilig
2011

26
0

5

10

Gemeente Den Helder

15

20

25

30

35

Politieregio Noord-Holland-Noord

Bron: Veiligheidsmonitor 2009 en 2011
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1.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013, € 174.000 nadeel
Lasten
Meest opvallende wijziging is het tot uitdrukking brengen van de kosten van voormalig brandweer personeel bij
het product brandpreventie. Deze werden voorheen als concern overhead over alle afdelingen verdeeld. Omdat
er een rechtstreeks verband met brandpreventie is, is het juister deze kosten hier tot uitdrukking te brengen.
Bovendien moet er een inhaal vergoeding voor pensioenrechten voldaan worden. Hierdoor nemen de kosten
voormalig brandweerpersoneel binnen dit programma met € 232.000 toe vergeleken met het jaar hiervoor
(waarvan ca. € 200.000 gecompenseerd wordt door een daling van de concernoverhead).
Er is ook een voordeel: een daling voor een bijdrage voor het G.A.V.O. -project (€ 60.000) waar extern andere
inkomsten voor gevonden zijn.
Overige lasten < 100.000. € 30.000 voordeel.
Baten
De legesinkomsten voor bijzondere wetten zijn op grond van realisatie in de laatste jaren met € 30.000 naar
beneden bijgesteld (in 2011 was er sprake van eenmalige andere inkomsten).
De inkomsten bouwleges zijn vooralsnog niet naar beneden bijgesteld. Reden hiervoor is de onzekerheid over de
(lokale) economische ontwikkelingen en de invloed die dit zal hebben op deze inkomstensoort. Met deze
onzekerheid is rekenning gehouden bij de bepaling van het weerstandsvermogen.
Reserve mutaties
Binnen dit programma is in 2011de laatste reserve (dierenasiel) opgeheven.
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Programma 3: Beheer openbare ruimte
3.1

Inleiding

Heerlijk kunnen fietsen, wandelen en recreëren in je eigen woon- en leefomgeving, dat is wat we allemaal willen.
Daarom proberen we ook in tijden dat budgetten onder druk staan, openbare plekken als plantsoenen,
speelveldjes en wegen zo goed mogelijk te onderhouden. Het niveau dat we daarbij nastreven, komt overeen met
de landelijke normen en criteria. Schoon, heel en veilig is het doel.
Het is wel een uitdaging om met minder geld en een andere manier van werken meer te doen. Zo doen we een
beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en organisaties. Daar boeken we positieve resultaten mee.
Bewoners in het Duinparkplan en de Sluisdijkbuurt houden bijvoorbeeld zelf hun woonomgeving op orde.
3.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Algemeen

Wat willen we bereiken?
De kwaliteit, veiligheid van en de tevredenheid over de woonomgeving verbeteren. Wij willen meer bereiken met
minder middelen door een andere manier van werken. De inzet van Noorderkwartier, Werkgroep vrijwillig
landschap, Actief Talent etc. willen wij voortzetten en waar mogelijk versterken. Participatie van bewoners voor
het onderhoud van de openbare ruimte gaan we stimuleren. Innovatief aanbesteden en nieuwe, efficiëntere
onderhoudsmethoden moeten dit mogelijk maken.
Wat gaan we daarvoor doen?
 De bewoners en bedrijven worden actief betrokken bij het beheer van de openbare ruimte in hun eigen
straat of buurt. Dit gebeurt door middel van maatschappelijk ondernemen en het krijgen van eigen
verantwoordelijkheid. Huidige initiatieven zoals het toezichthoudersproject Nieuw Den Helder en het
onderhoud van de openbare ruimte door bewoners in het Duinparkplan en de Sluisdijkbuurt zijn daartoe
goede aanzetten;
 Nieuwe initiatieven worden zo veel mogelijk ondersteund. Voorbeeld hiervan is de Stichting Buurt Beheer
Bedrijf Den Helder.
2.

Beheerplannen

Wat willen we bereiken?
Hoe staat het er voor met het onderhoud? Dat willen we scherp in beeld krijgen door inspecties uit te voeren op
wegen, openbaar groen, verlichting e.d.. Dit geeft inzicht in de benodigde kosten om het onderhoud op het
beoogde kwaliteitsniveau uit te voeren en input voor het opstellen van meerjarenplanningen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Om het beoogde onderhoudsniveau te bereiken en in stand te houden worden sectorale beheerplannen
opgesteld. De afzonderlijke beheerplannen worden gezamenlijk gezien als een integraal beheerplan voor de
totale openbare ruimte. De volgende beheerplannen worden in 2013 geactualiseerd en eind 2013 aangeboden:




Beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair
Beheerplan oevers en watergangen
Beheerplan stedelijk groen

Binnen de kaders van de diverse beheerplannen wordt jaarlijks een integraal uitvoeringsplan opgesteld voor de
openbare ruimte. Zowel het uitvoeringsplan als een evaluatie van het afgelopen jaar wordt beschreven in de nota
Onderhoud Openbare Ruimte 2013. Deze nota bieden we begin 2013 ter kennisname aan de raad aan.

3.

Onderhoud openbare ruimte

Wat willen we bereiken?
We willen de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Het onderhoudsniveau van de diverse
kapitaalgoederen als bruggen en wegen moeten voldoen aan de landelijke normen en wettelijke eisen. Daarmee
is de openbare ruimte voor een ieder veilig en goed te gebruiken én kan het onderhoud op de lange termijn voor
de minste kosten uitgevoerd worden.
Wat gaan we daarvoor doen?

De technische en functionele staat van de kapitaalgoederen op orde brengen en houden. Door de
huidige economische situatie is het niet mogelijk om extra te investeren in het onderhoud van de
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4.

openbare ruimte. Er zal daardoor nauwelijks onderhoud plaatsvinden op gronden van esthetische aard.
Voor dit onderdeel gaan we gericht participatie van bewoners stimuleren.
Daar waar sprake is van een achterstand, stellen we in het beheerplan prioriteiten voor waar het
uitvoeren van onderhoud het meeste rendement op de veiligheid en functionaliteit zal hebben.
Watergangen

Wat willen we bereiken?
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de waterkwaliteitsbeheerder van het
oppervlaktewater. De verdeling van onderhoudstaken ten aanzien van taluds, walbeschoeiing en
baggeronderhoud strookt niet met het uitgangspunt van het uitvoeringsplan Water en de reguliere kerntaak van
het HHNK. Met de ondertekening van het waterplan Waterbreed is overeengekomen om de beheerovereenkomst
te herzien.
Wat gaan we daarvoor doen?

Eind 2012 is een groot aantal watergangen in het stedelijk gebied overgedragen aan het HHNK.
Daarmee heeft de gemeente het beheer en onderhoud van de aanwezige walbeschoeiingen en
aansluitende taluds overgenomen. In 2013 wordt een beheerplan opgesteld voor de oevers en de
watergangen.
5.

Kindvriendelijke wijk

Wat willen we bereiken?
Kinderen moeten dicht bij huis buiten kunnen spelen. De openbare ruimte is daar niet altijd op ingericht. We willen
deze speelomgeving verbeteren op fysiek en sociaal niveau. Kern van de aanpak is het betrekken van de
kinderen bij de verbeterplannen van de wijk. Samen met Jantje Beton willen we een werkwijze ontwikkelen die
een voorbeeld kan zijn voor de hele gemeente (en daarbuiten). Daarnaast willen we de samenwerking in de
wijken bevorderen tussen verschillende betrokken partijen.
Wat gaan we daarvoor doen?

In 2009 is het project ‘De kindvriendelijke wijk’ in samenwerking met Jantje Beton van start gegaan.
Jantje Beton, de gemeente Den Helder, kinderen en lokale partners zorgen dat in de Visbuurt, de
Vogelbuurt en de Sluisdijkbuurt in de periode 1 april 2009 tot en met 31 december 2013 een
speelomgeving gerealiseerd wordt die kinderen voldoende uitdaging en veiligheid biedt om elke dag
buiten te spelen in hun eigen buurt.
6.

Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?
Wij willen met wijkgericht werken een antwoord bieden op vraagstukken vanuit de wijk op het gebied van de
fysieke woon- en leefomgeving en op de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan. Als regiegemeente doen
we een stapje terug en tegelijkertijd maken wij het mogelijk dat bewoners en andere partijen voorwaarts treden.
Dit gaat niet vanzelf. Van gemeentezijde is daar activering en regie voor nodig. Kernwoorden zijn: samenwerking,
integraliteit, participatie en dienstverlening.
Wat gaan we daarvoor doen?

De wijkmanager en de accountmanagers staan de komende tijd centraal bij de buurtaanpak. Zij zijn de
ogen en oren in de wijk, de spin in het web van alle partijen in de wijken en vervullen een voortrekkersrol
in bovenstaande ontwikkeling. Zij ondersteunen ook de wijkwethouders, faciliteren projecten en
initiatieven en werken aan de uitbouw van het buurtactieplan Jeruzalem, het uitvoeren van wijkactieplan
Julianadorp, het bewaken van de wijkagenda in De Schooten.

Wij blijven vorm en inhoud geven aan het Convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting. Dit
convenant is een belangrijk instrument voor het stimuleren van burgerparticipatie en het wijkgericht
werken in het algemeen, zowel fysiek als sociaal.
7.

Grondwaterbeheer

Wat willen we bereiken?
In alle wijken en buurten van Den Helder en Julianadorp moet duidelijk worden wat de stand van het grondwater
gemiddeld is. Met deze informatie kunnen projectontwikkelaars vooraf beter geïnformeerd worden over de
omstandigheden van de bouwlocatie en kunnen zij gerichter maatregelen treffen om hinder/overlast in de
toekomst te voorkomen. Daarnaast willen we inzicht krijgen in welke buurten de burger hinder of overlast
ondervindt van te hoge grondwaterstanden.
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Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 kunnen inwoners van Den Helder op de gemeentelijke website veel informatie vinden over de
gemeentelijke riolering. De daarvoor ingerichte plek heet het Waterloket. Bewoners kunnen hier niet
alleen terecht voor informatie maar kunnen hier ook hun klachten over grondwaterstanden kenbaar
maken. Met deze bewoners wordt vervolgens contact opgenomen om een mogelijke oorzaak te
achterhalen en om adviezen te geven hoe de klacht het beste opgelost kan worden.

De gemeente heeft in het Gemeentelijk Rioleringsplan zichzelf tot doel gesteld om in diverse straten een
nieuw hemelwaterriool aan te leggen. Dit riool voert dan regenwater niet meer af naar de zuivering maar
naar een nabijgelegen waterpartij. In de buurten waar sprake is van een hoge grondwaterstand of waar
de woningen zeer gevoelig zijn voor een hoge grondwaterstand, worden de nieuwe hemelwaterriolen
aangelegd met drainerende buizen om zo de grondwaterstand positief te beïnvloeden. Een aantal
buurten in Den Helder is extra gevoelig voor hoge grondwaterstanden. Het centrum en de Visbuurt zijn
twee buurten waar nu de prioriteit ligt om vanuit het rioolonderhoudsprogramma een nieuw drainageriool
aan te leggen.
8.

Openbaar groen

Wat willen we bereiken?
De kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, dat is het doel. Het onderhoudsniveau van het stedelijk groen
moet voldoen aan de landelijke normen en wettelijke eisen. Daarmee is de openbare ruimte voor een ieder veilig
en goed te gebruiken én kan het onderhoud op de lange termijn voor de minste kosten uitgevoerd worden.
Ook willen we de kansen die het openbaar groen biedt voor het natuurvriendelijk beheren benutten.
Wat gaan we daarvoor doen?

De kwaliteit van de heesters en bomen digitaal in kaart brengen.
Voor de inspecties van de bomen is het opsporen van veiligheidsrisico’s het belangrijkste thema (zoals
stam- en takbreuk).

Diverse gebieden met potentie voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit worden
volgens de richtlijnen van vlindervriendelijk beheer uitgevoerd (de vlinderroutes).

De keuze van typen beplanting wordt mede afgestemd op de voedsel- en verblijfsbehoeften van vogels
en bijen.

Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

Rapportcijfer leefbaarheid woonomgeving

7,1

7,2

Rapportcijfer directe woonomgeving

7,3

7,3

23%

20%

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen

5,0

5,0

Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen

4,8

4,9

Oordeel interesse gemeente in mening burgers

5,0

5,3

Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen

5,2

5,1

Oordeel burger onderhoud wijk

6,3

5,9

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes

6,1

6

Oordeel burger groenvoorzieningen

6,2

6,1

Oordeel burger straatverlichting

7,4

7,4

Oordeel burger speelmogelijkheden

6,3

6,1

Actief geweest om de buurt te verbeteren

Bron: Veiligheidsmonitor, Waarstaatjegemeente (burgerpeiling)
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Rapportcijfers openbare ruimte
7,3

rapportcijfer woonomgeving
7,2

rapportcijfer leefbaarheid buurt
6,1

oordeel burger groenvoorzieningen wijk

7,4

oordeel burger over straatverlichting
oordeel onderhoud wegen en fietspaden

6,1
6

oordeel burger paden en pleintjes
5,5

5,7

5,9

6,1

6,3

6,5

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

Bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2011

3.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 € 1.209.000 voordeel
Lasten
Leveringen en diensten
Stadsbeheer draagt bij aan de taakstelling inkoop. De economische omstandigheden werken hierbij in het

voordeel, de marktomstandigheden voor het aanbesteden van leveringen, diensten en werken zijn gunstig.
Er zijn inkoopvoordelen behaald bij het aanbesteden van bestekken grasmaaien, onderhoud asfaltdeklagen en
elementverhardingen en onderhoud openbare verlichting. In totaal een voordeel in 2013 ten opzichte van 2012
van € 543.000.
Bezuinigingen
Om te komen tot een sluitende begroting zijn in de kadernota 2013-2016 maatregelen opgenomen. Dit heeft ook
gevolgen voor het beheer openbare ruimte. Door het inzetten van een andere manier van werken als
gelegenheidsprojecten, maatschappelijk aanbesteden op basis van meer zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid in de wijken wordt op buurt- en representatief groen een besparing van € 200.000 mogelijk
geacht. Uitbesteden van het beheer van de rotondes aan gespecialiseerde bedrijven levert € 10.000 op.
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Een andere maatregel is het verlagen van het onderhoudsniveau van civiele kunstwerken (bruggen). De kwaliteit
blijft hetzelfde en de veiligheid blijft gegarandeerd. Het op een andere manier vormgeven van beheer en
onderhoud moet een besparing van € 75.000 opleveren.
Het totaal aan maatregelen komt dan uit op € 285.000 voordeel.
Wijkgericht werken
e
Bij de 1 verkenning bezuinigingen 2011 is vanuit het coalitieprogramma structureel een intensivering toegekend
van € 115.000 voor speelplaatsen (50) en verbeteren wijken (65). De Woningstichting draagt eenzelfde bedrag
bij. Het budget voor het convenant wijkaanpak plus wordt verhoogd met € 115.000.
Uren
Als gevolg van bezuinigingen nemen de afdelingskosten af. Dit leidt tot lagere tarieven en lagere toerekening aan
producten. Voor het programma beheer openbare ruimte is dit een voordeel van € 180.000.
Overige lasten <100.000. € 79.000 voordeel
Baten
Wijkgericht werken
e
Bij de 1 verkenning bezuinigingen 2011 is vanuit het coalitieprogramma structureel een intensivering toegekend
van € 115.000 voor speelplaatsen (50) en verbeteren wijken (65). De Woningstichting draagt eenzelfde bedrag
bij. Tegenover de bijdrage van € 115.000 staat dat het budget voor het convenant wijkaanpak plus met hetzelfde
bedrag wordt verhoogd.
Kostendekkende tarieven
In de Kadernota 2013-2016 wordt voorgesteld om naar mogelijkheden te zoeken die moeten leiden tot een
hogere kostendekkendheid van begraven en markten. Totaal stelposten € 110.000 voordeel (€ 100.000 begraven
en € 10.000 markten).
Bezuinigingen
In het kader van bezuinigen is ook gezocht naar mogelijkheden om inkomsten te genereren. Het laten plaatsen
door een bedrijf van AO reclame displays in de gemeente levert € 67.000 per jaar op.
Overige baten <100.000: 6.000 voordeel.
Reserve mutaties:
Lagere uitname uit reserve Nota Groen door afname werkzaamheden in het kader van de uitvoering Nota Groen
in 2013 ten opzichte van 2012 (€ 61.000 nadeel).
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Programma 4: Stedelijke vernieuwing
Inleiding
Langzaam maar zeker wordt het voor iedereen zichtbaar: Den Helder, onze stad aan het water, ondergaat een
warme metamorfose. Het stadshart wordt de komende jaren zichtbaar opgeknapt maar de stedelijke vernieuwing
strekt zich ook uit naar Nieuw Den Helder (NDH) en Julianadorp-Oost. Zo ontstaan in NDH mogelijkheden voor
huizen die een wooncarrière in de eigen wijk mogelijk maken. Forten knappen we op, want de bijzonder
aantrekkelijke Stelling Den Helder is een belangrijk wapenfeit voor onze stad. Inwoners, ondernemers,
investeerders en bezoekers varen wel bij de ontwikkelingen. Logisch, want wie wil er niet wonen of werken in een
stad waar regionaal aantrekkelijke voorzieningen als een theater, bibliotheek, bioscoop, zwembad én diversiteit in
het woningaanbod vanzelfsprekend is? Den Helder is een stad waar mensen in geloven, zoveel is duidelijk.
Het programma Stedelijke vernieuwing bestaat uit twee delen, namelijk 4. Stedelijke vernieuwing en 4a.
Stadshart.
4.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1

Nieuw Den Helder

Wat willen we bereiken?
Omdat Den Helder rekening houdt met krimp van de bevolking ontstaan er in Nieuw Den Helder nieuwe
mogelijkheden voor (excellente) woonmilieus, de openbare ruimte en voorzieningen. Een deel van het huidige
woningbezit voldoet bovendien niet meer aan de huidige vraag. Door meer differentiatie in het woningaanbod te
brengen wordt een wooncarrière in de eigen wijk mogelijk. De gemeente werkt samen met de corporaties
Woningstichting Den Helder en Mooiland Vitalis aan de transformatie van deze wijk in ontwikkeling. Hierbij
moeten gebruikers, (toekomstige) bewoners en ondernemers centraal staan.
Wat gaan we daarvoor doen?

We sturen er op aan om de wijk op organische wijze te veranderen. Gebruikers, ondernemers en
bewoners staan centraal. Om de organische verandering goed tot stand te kunnen brengen, hebben we
uitgangspunten op thema’s groen, woningen, toerisme en sociale stijging geformuleerd. Deze
uitgangspunten, de stedebouwkundige visie van Woningstichting Den Helder en afspraken over
financiering en uitvoering vormen de leidraad waarlangs we toekomstige ontwikkelingen mogelijk willen
maken;

We maken een globaal bestemmingsplan op basis van een aantal gemeentelijke uitgangspunten;

De eerste ontwikkelprojecten door Woningstichting Den Helder worden voorbereid. Hierbij is veel
aandacht voor parkachtig wonen en mogelijkheden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Wij
faciliteren de ruimtelijke ontwikkeling en voeren regie over de sociale- en leefbaarheidsprojecten.

Een nieuwe, buurtgerichte werkwijze volgen die kansen creëert die kwaliteit toevoegt. De eerste
resultaten van die werkwijze moeten zichtbaar worden.
2

Stelling Den Helder

Wat willen we bereiken?
De gemeente Den Helder wil de Stelling terugbrengen in het stadsbeeld. Samen met Zeestad CV/BV en Stichting
Stelling Den Helder wordt gewerkt aan de herkenbaarheid van de Liniedijk en de forten. Zeestad CV/BV heeft
opdracht fondsen te werven om daarmee de Liniedijk en de forten te kunnen restaureren.
Willemsoord maakt onderdeel uit van de Stelling van Den Helder en is een unieke schakel tussen stadshart en
haven. De oorspronkelijke functie van Willemsoord, werf van marineschepen, kan herkenbaar blijven door
nautisch gerelateerde functies te concentreren op dit terrein. Willemsoord moet ook een levendig stadsdeel
worden waar inwoners, gebruikers en bezoekers zich prettig en veilig voelen. Binnen het stadshart moet
Willemsoord een bijzonder milieu vormen. Op Willemsoord moet tegelijkertijd de nabijheid van de haven met de
daarbij behorende functies voelbaar en herkenbaar zijn.
Eind 2010 is vanuit het Waddenfonds € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Stelling Den Helder
Poort naar de Wadden (2011-2014). Het project sluit aan op het project Waterbreed (programma Milieu).
Wat gaan we daarvoor doen?
e

Herstel Fort Harssens, Fort Westoever, afronding 2 fase restauratie Fort Kijkduin, coupure
Huisduinerweg en een fysieke ontsluiting van de Stelling Den Helder over water;

Inrichten van interactieve informatie.

Voor de ontwikkeling van Willemsoord zijn de cultuurhistorische uitgangspunten die in het visiedocument
Willemsoord (2011) zijn vastgesteld, bepalend. De activiteiten zijn meegenomen in deelprogramma 4a
Stadshart.
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Programma 4a. Stadshart
1.

Exploitatie Stadshart

Wat willen we bereiken?
In de Strategische Visie 2020 heeft de gemeente zich ten doel gesteld een levendig en veilig stadshart te creëren
met een concentratie van stedelijke functies, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede
horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau. In september 2008 is om invulling te
geven aan deze doelstelling het Uitwerkingsplan Stadshart vastgesteld met een looptijd van vijftien jaar. In mei
2012 is besloten om de Kop halter Spoorstraat te ontwikkelen zodra de schouwburg verplaatst is naar
Willemsoord. Ook de herinrichting van het middendeel van de Beatrixstraat zal eerder worden uitgevoerd. De
werkzaamheden voor deze projecten zullen nog niet in 2013 starten, maar zijn wel toegevoegd aan de eerste
fase van het Uitwerkingsplan Stadshart. De aangepaste exploitatie Zeestad, met daarin het Stadshart als
belangrijkste onderdeel, is in juni in de aandeelhoudersvergadering van Zeestad CV/BV vastgesteld. De bijdrage
van de gemeente is onderdeel van dit begrotingsprogramma.
Wat gaan we ervoor doen?
Zeestad voert de projecten uit die voor de eerste fase zijn vastgesteld. Hieronder worden de belangrijkste
projecten genoemd. Daarnaast is er ook een sociaal-cultureel programma dat inhoudelijk nog verder invulling
moet krijgen. Het project Californiestraat wordt afgerond en met WSDH sluit Zeestad een
kooprealisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van het project Spoorstraat Oost.
1.

Willemsoord

Wat willen we bereiken?
Willemsoord moet voor de inwoners en bezoekers een bruisend stadsdeel worden waar je elkaar wilt ontmoeten
en iets wilt ondernemen. Het wordt een plek die een verrijkende aanvulling is op het stadshart en een logische
verbinding tot stand brengt met de haven, dé plek waar stad en zee elkaar ontmoeten. Een uniek terrein voor
nautische activiteiten, jachthaven en charters, drinken en eten, cultuur en vertier, opleiding, werkplaatsen, verblijf,
ondernemen en ontspannen.
Wat gaan we ervoor doen?
e

Bestemmingsplan Willemsoord vaststellen in het 1 kwartaal 2013;

Bouwplan schouwburg in procedure brengen.
2.

Halters kop Spoorstraat en kop Beatrixstraat

Wat willen we bereiken?
De projecten Kop Spoortstraat en Kop Beatrixstraat omvatten een programma van wonen, winkels en parkeren.
Deze projecten vormen de twee halters van het winkelcentrum die de structuur van centrum moeten versterken.
Verdere concentratie van de detailhandel tussen deze halters is gewenst evenals het voorkomen van uitbreiding
van het aantal m2 winkeloppervlak buiten het winkelkerngebied.
Wat gaan we ervoor doen?

Zeestad CV/BV sluit een kooprealisatieovereenkomst voor de kop Beatrixstraat met de ontwikkelaar.
Het plan sluit nauw aan op de ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage.

De plannen voor de kop Spoorstraat worden uitgewerkt, zodat na verplaatsing van de schouwburg direct
kan worden gestart met de realisatie.
2.

Stationslocatie

Wat willen we bereiken?
De herontwikkeling van de stationslocatie draagt in sterke mate bij aan het creëren van een levendig,
aantrekkelijk en veilig stadshart met goede en hoogwaardige voorzieningen. De herontwikkeling bestaat uit:

Nieuwbouw stadhuis

Nieuwbouw station

Nieuwbouw hotel

Herstructurering verkeerssituatie.
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Wat gaan we ervoor doen?

Bestemmingsplan Stationsgebied vaststellen in 2013;

Inrichtingsplannen (gedetailleerde ontwerpen voor de openbare ruimte) opstellen met het
stedenbouwkundig plan als beleidsmatig uitgangspunt. Het inrichtingsplan, besteksvorming en
vervolgens aanbesteding om tot realisatie over te kunnen gaan nemen minimaal een jaar in beslag.
3.

Gevelstimuleringsregeling

Wat willen we bereiken?
De gevelstimuleringsregeling moedigt ondernemers in het stadshart met een financiële bijdrage aan om hun
gevel op te knappen. Dat verbetert de uitstraling en aantrekkelijkheid van het stadshart.
Wat gaan we ervoor doen?
Subsidies verstrekken aan ondernemers in het stadshart voor gevelrenovatie.
4.

Parkeergarage Sluisdijk

Wat willen we bereiken?
Parkeren willen we zoveel mogelijk concentreren in de bebouwde voorzieningen. Aanvullend willen we extra
(openbare) parkeerplaatsen toevoegen aan het parkeerareaal van de binnenstad.
Wat gaan we ervoor doen?

Parkeergarage Sluisdijk vernieuwen voor Sail 2013. Conform de Parkeervisie is een kostenneutrale
parkeerexploitatie mogelijk. De renovatieplannen gaan uit van het bestaande dek. Hierdoor blijven hoge
kosten voor sloop en bouw van het nieuwe parkeergarage bespaard, terwijl toch een parkeergarage met
hoogwaardige afwerking is te realiseren (programma Verkeer en Vervoer).
5.

Parkeergarage Koningshoek

Wat willen we bereiken?
De parkeergarage vraagt om aanpassingen met het oog op veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak. De
nieuwe openbare parkeerlagen zouden “aantrekkelijk, vriendelijk en sociaal veilig” moeten zijn. De
kwaliteitsimpuls waartoe met vaststelling van de Parkeervisie is besloten, wordt uitgevoerd om een aantal
redenen:

De parkeergarage is toe aan technisch onderhoud en haar uitstraling is verouderd.

De parkeergarage wordt als (sociaal) onveilig ervaren.

De oriëntatie in de parkeergarage is lastig vanwege onduidelijke routing, gebrek aan verlichting en
bewegwijzering/markering.

Een beveiligd toegangssysteem ontbreekt.

Wat gaan we ervoor doen?

Een Uitvoeringsprogramma opstellen en voorleggen aan de raad;
Dit programma volgt op de resultaten uit de voorverkenning uit 2012 met een overzicht van problemen,
werkzaamheden en kosten in de parkeergarage en de ambities van de VvE.
Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca

6,0

5,7

Oordeel burger winkels in gemeente

6,9

6,7

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling)
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Oordeel burger over...

10

rapportcijfer

8
6

5,7

6,7

4
2
0

uitgaansmogelijkheden

winkels in gemeente

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011)
4.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 9.000 voordelig)
Lasten
In 2013 is een gemeentelijke bijdrage van € 10.000 opgenomen voor het Stadspark en de openbare ruimte. In
2012 was dit € 330.000 (RB10.0087). Per saldo een afname van € 320.000. (Deze kosten zijn opgenomen in de
reserve Strategische Visie.)
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 9.000 voordeel.
Mutaties reserves

De vrijval uit de reserve Strategische Visie is € 320.000 lager omdat deze gelijk is aan de bijdrage voor het
Stadspark en openbare ruimte.
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Programma 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
5.1
Inleiding
Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaardiensten en bedrijvigheid versterken, het gebied
Dirksz Admiraal een facelift geven, woningen bouwen op onverwachte locaties en panden herbestemmen tot
verrassende nieuwe onderkomens voor specifieke groepen bewoners of toeristen. Wie hier woont, weet het. Anderen
mogen het ontdekken: Den Helder heeft bijzondere kwaliteiten en biedt voor wie het wil zien aantrekkelijke kansen.
De balans tussen de economische dynamiek van de stedelijke omgeving (stadshart, haven, bedrijventerreinen) en de
rust en ruimte van het open landschap is wel delicaat. In deze ruimte moeten we wel steeds goede afspraken maken
over wat wel en niet kan. Dat maakt dat iedereen hier prettig kan wonen en werken en daar profijt van heeft..

5.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Dirksz Admiraal

Wat willen we bereiken?
Het gebied Dirksz Admiraal is een bedrijfsterrein waar advocaten en notarissen, het uitvaartcentrum en het
toekomstige ziekenhuis hun bedrijfsactiviteiten uit (gaan) voeren. Ook scholen en verenigingsgebouwen hebben
hier een goede plek gevonden. Het gebied is veelzijdig maar moet qua ruimtelijke kwaliteit worden opgekrikt. Ook
willen we duidelijk maken wat er gaat gebeuren met de huidige stadhuislocatie, als nieuwbouw plaatsvindt in het
centrum.
Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 ronden we het bestemmingsplan De Dogger Noordoost af.
Dit is het logische vervolg op het vaststellen van een stedenbouwkundige visie vastgesteld voor het
gebied. Het jaar erop starten we met de doorvertaling van deze visie naar het bestemmingsplan De
Dogger Noordoost en de welstandsnota. Hierin vindt tevens de planvorming plaats voor de
herbestemming van de huidige stadhuislocatie.

2.

Luchthaven

Wat willen we bereiken?
De positie van Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaardiensten en bedrijvigheid
versterken. Den Helder Airport en Defensie zijn daarvoor bezig met het opstellen van plannen voor de
luchthaven. Uiterlijk in november 2014 worden deze plannen door het rijk vastgelegd in het zogenaamde
“Luchthavenbesluit”. Bij het opstellen van de plannen wordt met de gemeente afgestemd wat de ruimtelijke
consequenties hiervan zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?

Het nieuwe bestemmingsplan Luchthaven Heldair vaststellen, aangezien het bestemmingsplan
Luchthaven uit 1994 dateert.
3.

Woningbouw

Wat willen we bereiken?
Tot aan 2020 willen we 800 woningen bouwen. Daarboven op kunnen nog eens 150 woningen extra komen, als
de 800 in deze periode worden gehaald. Het aantal van 800 is vastgelegd in het regionaal actieprogramma
woningbouw (RAP). Daarin hebben gemeenten in de regio afspraken vastgelegd over de woningbouwproductie in
de regio als geheel en per gemeente afzonderlijk. Behalve in kwantitatieve zin worden ze ook in kwalitatieve zin
besproken. Ook de woningbouwlocaties zijn hierin specifiek benoemd.
Wat gaan we daarvoor doen?

Woningen bouwen op locaties waarvoor in 2012 een procedure is gestart: onder andere de bouw van
een appartementencomplex op de locatie van de voormalige Kwik-fit aan de Waddenzeestraat in Nieuw
Den Helder en de bouw van tien grondgebonden woningen op de locatie van de Oude Riepel in
Julianadorp.

Bepaalde panden worden herontwikkeld: De Trimaran aan de Hortensiastraat zal worden verbouwd tot
drie woningen met een bed & breakfastfunctie, voor de voormalige Opstandingskerk aan de
Lorentzstraat wordt gekeken of omzetting naar levensloopbestendige woningen met behoud van het
karakteristieke kerkgebouw en de bijbehorende toren uit de wederopbouwperiode mogelijk is.
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4.

Huisduinerkwartier

Wat willen we bereiken?
Huisduinen biedt een bijzonder woonmilieu waarvoor het OS&O-terrein en de Tillenhof kansen bieden. De
ontwikkeling van dit gebied moet aansluiten op de cultuurhistorische waarden die dit terrein, het Casino en het
nabij gelegen fort Kijkduin vertegenwoordigen.
Wat gaan we daarvoor doen?
In overleg met bewoners, belanghebbenden en mogelijke ontwikkelaars gaan we een ontwikkelstrategie bepalen
die ertoe moet leiden dat dit gebied een aantrekkelijke invulling krijgt.
Effectindicatoren:
Indicator
Aantal toeristische overnachtingen

2009

2011

951.917

918.750

Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Publiekszaken

5.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 135.000 voordelig).
Lasten
Binnen de diverse producten voor ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting zijn de lasten gedaald met
€ 200.000. Voor de werkzaamheden voor de grondexploitaties heeft een verschuiving plaatsgevonden over een
langerer periode. De advisering voor grond- en vastgoedzaken zijn toegenomen per saldo een nadeel van
€ 200.000.
In 2013 worden er ondermeer kosten geraamd van circa 2,5 mln voor het (gedeeltelijk)bouwrijpmaken van fase
3A Kooypunt en Doggerwijk West. Deze uitgaven worden gedekt uit de verkoopopbrengsten.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 61.000 voordelig
Baten
De in 2013 gemaakte kosten van circa 2,5 mln voor (gedeeltelijk) bouwrijpmaken van fase 3A Kooypunt en
Doggerwijk West zullen eind 2013 worden gedekt uit verkopen. Het resterende gedeelte zal onder het
onderhanderwerk worden opgenomen welke komende jaren zal worden verlaagd met de toekomstige
verkoopopbrengsten
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 74.000 voordelig
Mutaties reserves
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 40.000 voordelig
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Programma 6: Verkeer en vervoer
6.1
Inleiding
Een stad die vanuit alle windstreken goed bereikbaar is, waar je veilig kunt autorijden, fietsen, lopen en wat er
aantrekkelijk uitziet; zonder goede infrastructuur kan Den Helder letterlijk en figuurlijk niet vooruit. Het draagt bij
aan het gemak en plezier waarmee economische activiteiten kunnen worden ontplooid en aan de leefbaarheid.
Wie een rondje maakt door de stad constateert tevreden dat er al veel is gedaan: de Middenweg is compleet
vernieuwd, een rotonde is aangelegd op de Zandkreekweg en de N250 heeft groot onderhoud ondergaan. In
2013 verbeteren we verder de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het aanbod aan parkeervoorzieningen in
vooral in het centrum. We knappen de Prins Hendriklaan op, maken een calamiteitenontsluiting bij Kooypunt en
ook de ontsluiting van de haven staat hoog op de agenda.
6.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1. Visie infrastructuur

Wat willen we bereiken?
We willen een betere aansluiting op het auto(snel)wegennet bereiken in zowel oostelijke als zuidelijke richting,
leidend tot vermindering van de reistijd van en naar Den Helder. Het gaat dan om zowel de reële reistijd als het
‘gevoel’ van reistijd. Een stap in de goede richting is de afname van reistijd buiten de spits als gevolg van de
aanpassingen aan de N9 tussen Den Helder en Alkmaar.
Deze wensen en ideeën zijn vastgelegd in de visie Infrastructuur. Die bestaat uit een samenhangend pakket van
maatregelen die de bereikbaarheid van (delen van) Den Helder moet verbeteren en vergroten. Veel projecten en
activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd of al in uitvoering.
Wat gaan we daarvoor doen?
e

Aanleggen van een calamiteitenontsluiting bij Kooypunt 3 fase;

Aanleggen van een kwalitatief hoogwaardige ontsluiting van het regionaal gebonden haventerrein;

Opknappen van de Prins Hendriklaan tot een verkeersveilige laan;

Het thema bereikbaarheid blijvend agenderen op provinciaal en rijksniveau*.
* De Kop van Noord-Holland werkt samen met de regio’s West-Friesland en Alkmaar en omstreken in het kader
van de uitvoering van de gebiedsagenda Noordwest Nederland. In deze gebiedsagenda staan de ruimtelijke en
economische ambities voor Noord-Holland-Noord beschreven. Dit is de basis voor het overleg dat de provincie
voert met het Rijk in het kader van het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Via dit
spoor blijven Den Helder en de regio goed in beeld bij provincie en Rijk en het biedt een goede uitvalsbasis voor
de uitvoering van lobbyactiviteiten. Regionale samenwerking op een groter schaalniveau wordt steeds
belangrijker om een volwaardige gesprekspartner voor het Rijk te zijn, maar ook omdat het Rijk in haar OntwerpStructuurvisie Infrastructuur en Milieu taken verder decentraliseert naar provincie en gemeenten. Eén en ander
mede in het licht bezien van de gebiedsontwikkeling haven.
2.

Aanpak knelpunten havenroute

Wat willen we bereiken?
Het voorkomen van dichtslibben van plekken waar veel verkeer samenkomt, en dan vooral op de route van en
naar de haven. De bereikbaarheid van de haven, ons economische paradepaardje, is van wezenlijk belang voor
het goed kunnen functioneren van de bedrijven.
Wat gaan we daarvoor doen?

Uitwerken van onderzoeken en voorbereidingen voor verbeteren van bestaande of van alternatieve
ontsluitingsroutes naar de (huidige en toekomstige) haven. Zo is in 2012 door de provincie NoordHolland de kruising van de Weststraat, Kanaalweg en Hoofdgracht (Molenplein) aangepast. De route
van en naar het opstelterrein van de TESO is daarmee aanzienlijk verbeterd.

Onderzoek naar de afwikkeling van het verkeer op de kruising van de Binnenhaven-Havenweg.
De verkeerslichtenregeling op dit kruispunt (en op het kruispunt van de Havenweg-Het Nieuwe Diep) lijkt
het verkeer niet op een juiste wijze te kunnen verwerken. Daardoor ontstaan vooral in de ochtendspits
wachtrijen. Daarmee kan het vrachtverkeer met bestemming havens deze vaak niet op tijd bereiken.

Parkeerregulering ter voorkoming van de parkeerdruk in de haven door langparkeerders met
bestemming Texel. Dit doen we in overleg met Rijkswaterstaat en de TESO.
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3.

Duuzaam veilig

Wat willen we bereiken?
De verkeersveiligheid op de wegen en fietsvoorzieningen in Den Helder verbeteren, waardoor er minder
ongevallen plaatsvinden en minder (ernstige) verkeersslachtoffers vallen.
Wat gaan we daarvoor doen?

Opknappen van de Prins Hendriklaan tussen de Polderweg en de Kanaalweg;

De Zanddijk tussen de Callantsogervaart en de Jan Verfailleweg wordt gewijzigd in een 60 km zone.
Met deze snelheidsverlaging neemt het snelheidsverschil met eventueel aanwezige (brom)fietsers af.

In De Schooten ten oosten van de Torplaan is eind 2011 gestart met buurtgericht aanleggen van
snelheidsremmende maatregelen buiten de geplande aanpassingen in het beheerprogramma. In 2013
krijgt dit een vervolg in De Schooten ten westen van de Baljuwstraat.

Monitoren van de route Langevliet - Nieuweweg om het blijvend effect van flitspalen zeker te stellen.
4.

Parkeren centrum/Stadshart

Wat willen we bereiken?
Voldoende parkeerruimte voor bezoekers en bewoners van de binnenstad en verbetering van de kwaliteit van de
openbare ruimte. Dit door concentratie van de parkeergelegenheid in gebouwde parkeervoorzieningen.
Deze wensen zijn vastgelegd in de Parkeervisie. Nu in 2012 is besloten dat de lokatie Zusterflat niet meer in
beeld is als parkeergarage, komt de prioriteit te liggen op ontwikkeling van een parkeergarage in de tweede
‘halter’. Dit levert twee moderne en bruikbare parkeervoorzieningen op strategische plaatsen in de binnenstad op.
Wat gaan we daarvoor doen?

Verbouwing/uitbreiding van de parkeergarage Sluisdijk (zie programma Stadshart);

Aanpassing/upgrading van de parkeergarage aan de Koningdwarsstraat;

Invoering van een parkeerroute-informatiesysteem in de buurten centrum-oost en –noord;
Dit moet het gebruik van de parkeervoorzieningen in het Stadshart bevorderen en de parkeerdruk in de
woonbuurten verminderen. De bewoners van deze buurten hebben in de vormgeving een belangrijke
stem.

Invoering van parkeerregulerende maatregelen in de Van Galenbuurt-zuid.
Door ingebruikname van nieuwe woonvoorzieningen en door invoering van dergelijke maatregelen op
andere plekken in en rond het centrum neemt hier de parkeerdruk toe en dat leidt tot klachten van
bewoners.
Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente

5,6

5,2

Oordeel burger openbaar vervoer in wijk

7,2

7,2

Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt

6,6

6,3

Oordeel burger verkeersveiligheid buurt

6,4

6,1

Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto

7,9

7,7

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes

6,1

6

Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden

6,1

6,1

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente

5,6

5,2

7

6,8

6,6

6,3

Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (Burgerpeiling)
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Rapportcijfers verkeer en vervoer
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011)

6.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 52.000 voordelig)
Lasten
Afname stelpost kosten uitwerking Parkeervisie met € 313.000. Dit zijn middelen welke beschikbaar zijn gesteld
als dekking voor ondermeer de kapitaallasten voor de investeringen in parkeergarages en het parkeerrouteinformatiesysteem. De kapitaallasten voor de verbouw van de parkeergarage Sluisdijkstraat, Koninckshoek en het
parkeerverwijssysteem komen op in 2014. Voor de locatie Zusterflat zijn deze vervallen omdat de parkeervraag
e
wordt opgelost in de te bouwen 2 halter.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 30.000 voordelig
Baten
De opbrengsten van het parkeren zijn afgeraamd als gevolg van een lagere bezettingsgraad van de
parkeerterreinen door sterke terugloop van het centrumbezoek. Voorts ingebruikname van de parkeergarages
Sluisdijkstraat in augustus 2013 en Koninckshoek najaar 2014 en het niet doorgaan van de lokatie Zusterflat
verlaagd met € 313.000.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 22.000 voordelig
Mutaties reserves
Geen afwijkingen.
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Programma 7: Milieu
7.1
Inleiding
De aandacht voor milieu en duurzaamzaamheid komt terug in een brede range van sectoren die kenmerkend zijn
voor Den Helder en de regio, zoals de offshore, de haven, kennis & technologie, duurzame (wind)energie en
toerisme & recreatie om er een aantal te noemen. De kwaliteit van de grond en het water moet goed zijn, het
saneren van grond en afvoer van vuil water via het riool, zijn een paar maatregelen die daarvoor zorgen.
Duurzaamheid bevorderen we door acties als het verleiden van inwoners tot gezamenlijke aankoop van
zonnepanelen en inzet op het steeds meer en beter scheiden van huishoudelijk afval. Maar ook het aanleggen
van duikers zodat er een prachtige kanoroute ontstaat, laat zien hoe milieu en duurzaamheid concreet tot uiting
komen. Met de kanoroute hebben we er in 2012 een aansprekend toeristisch product bijgekregen. In 2013
werken we onverdroten verder aan de kwaliteit van de bodem en water.
7.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Duurzame ontwikkeling

Wat willen we bereiken?
Zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de initiatieven en kansen die er nu al in Den Helder aanwezig zijn. Parallel
daaraan werken aan bewustwording van alle betrokken partijen en Den Helder profileren als duurzame stad.
Wat gaan we daarvoor doen?

Een stimulerende rol spelen om tot een netwerk van partijen te komen die willen gaan voor een
duurzaam Den Helder en daarin verschil kunnen maken. Het gaat daarbij om inzet op het halen van
energie uit biomassa, om wind en aardwarmte;

Een impuls geven aan duurzaam bouwen, samen met relevante partners;

Rolmodel zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen;

Bevorderen bewustwording door voorlichting en educatie, gerichte publieksacties en het meer betrekken
van het onderwijsveld bij duurzaamheid.
2.

Duurzaam Waterbeheer

Wat willen we bereiken?
Aan onze verplichting voldoen in het kader van het Nationaal bestuursakkoord Water. De basis voor dit akkoord is
het waterplan voor Den Helder, Waterbreed, in 2005 vastgesteld door het Hoogheemraadschap en de gemeente.
Het waterplan heeft een nauwe relatie met het Gemeentelijk Rioleringplan en het Baggerplan Den Helder. In
Waterbreed:

zijn de effecten van de klimaatveranderingen en bodemdaling doorgerekend;

is de wateropgave verwerkt;

zijn maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te verbeteren;

en de ecologie/recreatiemogelijkheden te versterken.
Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van gesubsidieerde maatregelen als afronding Schootenzuidrand, aanleg natuurvriendelijke
oevers en verbetering van kades;

Aanvragen subsidies voor andere maatregelen, waaronder:
o Herinrichting duinsloot met verhoogd waterpeil en aanleg fietspad evenwijdig Zanddijk
(verdrogingsbestrijding en verkeersveiligheid).
o Creëren van natuurvriendelijke oevers (verbetering waterkwaliteit).
o Aanleg veilige vooroever Helderskanaal (waterveiligheid en verbetering aanlegvoorzieningen).
o Realiseren rondje Den Helder (aansluitend op De Stelling).
3.

Bodemsanering

Wat willen we bereiken?
Op het vlak van bodemsanering, moet nog het een en ander gebeuren. De doelstellingen die we nastreven zijn
vastgelegd in het bodemprogramma 2010-2014. De belangrijkste doelstellingen zijn:

Alle locaties met (mogelijke) risico’s voor de volksgezondheid, de zogenaamde humane spoedlocaties,
zijn onderzocht en indien nodig gesaneerd of beheerst;

Alle locaties met (mogelijke) risico’s op verspreiding van verontreinigende stoffen (spoedlocaties op
basis van verspreidingsrisico’s) en ecologische spoedlocaties zullen worden onderzocht en indien nodig
zoveel mogelijk gesaneerd of beheerst. Indien er sprake is van grootschalige grondwaterverontreiniging
vindt in samenwerking met betrokken partijen door middel van een gebiedsgerichte aanpak beheersing
of sanering plaats.

Uitvoering nazorg bij saneringslocaties met restverontreiniging.

Programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014-2016

42

Wat gaan we daarvoor doen?

Nazorg bij gesaneerde locaties als het voormalige gasfabriekterrein, Nachtegaalstraat, Spuistraat en een
aantal locaties in het havengebied;

Onderzoek en zo nodig sanering op ontwikkellocaties in het stadshart (bijvoorbeeld stadhuislocatie,
Vinkenterrein, Prins Hendriklaan, Witte de Withstraat etc);

Voortzetting van de sanering locatie Bassingracht;

Afronding sanering Saturnus.
4.

Regionale Uitvoeringsdienst

Wat willen we bereiken?
We willen een Regionale Uitvoeringsdienst oprichten voor het het gebied Noord-Holland Noord. Vooruitlopend
daarop zijn we voor wat betreft de uitvoering van de milieuhandhaving vanaf 1 juli 2012 aangesloten bij de
Milieudienst Kop van Noord Holland.
De oprichting komt voort uit een onderzoek van de commissie Mans naar de uitvoering van milieuhandhaving bij
een aantal rampen. De resultaten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat het kabinet de opdracht heeft
gegeven Regionale Uitvoeringsdiensten op te richten.
Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeenteraad begin 2013 een besluit voorleggen over de toetreding tot de nieuwe
gemeenschappelijke regeling voor de RUD NHN;

De nieuwe organisatie vormgeven. De gemeente zal op diverse niveaus, zowel in de stuurgroep,
secretarissenteam en in werkgroepen betrokken worden bij het proces;

Na oprichting van de RUD NHN de gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst Kop van Noord
Holland opheffen.
5.

Geluid- en luchtbeleid

Wat willen we bereiken?
Den Helder bezit een goede luchtkwaliteit en dat willen we zo houden. We moeten natuurlijk ook voldoen aan de
wettelijke normen. De nota Geluidbeleid en het Besluit Luchtkwaliteit 2007 leggen daarvoor de basis.
Wat gaan we daarvoor doen?

De rapportage Luchtkwaliteit over 2012 vaststellen;

Gegevens aanleveren aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
6.

Afval

Wat willen we bereiken?
De scheiding van huishoudelijke afvalstromen zo goed mogelijk verder ontwikkelen. Uit een sorteerproef van het
huishoudelijk afval blijkt bijvoorbeeld dat Den Helder op een aantal onderdelen de landelijke
scheidingsdoelstelling nog niet realiseert. Dat willen we verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen?

Het project ‘aanbieden blauwe bak’ afronden. Dit stimuleert het beter scheiden van papier en karton;

Met gerichte communicatie en in samenspraak met de HVC de aandacht vestigen op scheidingsgedrag
van huishoudelijke afvalstromen.
7.

Natuurontwikkeling en stedelijk groenbeheer

Wat willen we bereiken?
Den Helder is gezegend met veel natuur en stedelijk groen. Opvallend is het open groene landschap met de
duinen op de achtergrond, maar ook het groen van De Stelling, Quelderduyn en de Nollen springen in het oog.
Deze groene gebieden geven structuur aan de stad, liggen daar ook midden in en zijn van grote waarde voor het
welzijn van de stad. In de nota Groen zijn de Stelling, Quelderduyn, de Nollen en de Huisduinerpolder als
kerngroengebied van Den Helder opgenomen. Daarmee willen we veiligstellen dat de samenhang in het groene
karakter en het gebruik van dit gebied blijven behouden. Ook willen we in verschillende wijken de structuur,
inrichting en het beheer van groen op een hoger plan te brengen. Elke wijk heeft daarbij zijn eigen groene
identiteit.
Wat gaan we daarvoor doen?

Beheer natuur, landschap en stedelijk groen:
o Het Bomenbeleidsplan concreet toepassen. Alle bomen krijgen een label dat aangeeft tot welke
categorie uit het Bomenbeleidsplan ze behoren en hoe met de boom om te gaan.
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o
o


8.

Het beheer van het gemeentelijke duingebied zal zo veel mogelijk in één hand komen en wel
van Landschap Noord-Holland.
De visie op het groen actualiseren en per wijk zoeken naar mogelijkheden van
kwaliteitsverbeteringen in inrichting en beheer.

Natuurontwikkeling
o Afronden Schooten-zuidrand.
o Fase 1+2 natuurvriendelijke oevers Julianadorp
Riool

Wat willen we bereiken?
Een goed onderhouden rioolsysteem is belang. Het streven is om de lozing op het oppervlaktewater verder te
verminderen.
Wat gaan we daarvoor doen?

Aanleg van een groot bergbezinkbassin aan de Oostoeverweg.
Tijdens lange of extreme regenval kan het riool in dit bassin zijn overtollige afvalwater lozen. Daarmee
wordt tijdens slecht weer de lozing op het oppervlaktewater verminderd. Dit komt de verbetering van de
waterkwaliteit ten goede.

Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

Oordeel burger over afvalinzameling

6,9

7,5

Oordeel burger groenvoorzieningen

6,2

6,1

Percentage duurzame inkoop gemeente Den Helder

97% in 2010

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling)
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011)
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7.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 315.000 nadelig)
Lasten
Op basis van het huidige rioolbeheersplan wordt er € 574.000 gestort in de egalisatievoorziening riolering.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 126.000 voordelig.
Baten
Voor de afvalstoffenheffing is het tarief met 1,625% verhoogd en geeft een meeropbrengst van € 120.000.
De onttrekking uit de egalisatievoorziening neemt met € 262.000 af. De, gedurende drie jaar, ten laste van de
voorziening komende achtergebleven overhead na de overname van de inzameling afval door de HVC wordt
afgebouwd en is in 2013 € 200.000 lager dan in 2012. 2013 is het laatste jaar. De onttrekking uit de voorziening
van deze kosten worden niet meegenomen in het tarief. De kostendekkendheid in 2013 is 95% en daarmee gelijk
aan 2012.
Het tarief voor de rioolheffing is verhoogd met 4,125% (inclusief de verhoging conform het rioolbeheersplan) in
totaal € 218.000.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 124.000 voordelig.
Reserve mutaties:
Afwijkingen <100.000 per saldo € 48.000 nadelig.
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Programma 8: Onderwijs en jeugd
8.1

Inleiding

Gezonde jongeren, die hun mogelijkheden en talenten ten volle benutten en veilig kunnen opgroeien. Onderwijs
dat aansluit bij de economische kansen die de haven biedt én talentvolle jongeren verleidt om naar onze stad te
komen. Waar zij les volgen in gebouwen, die voldoen aan de eisen van deze tijd. In elke wijk aantrekkelijke
voorzieningen en een sprankelend aanbod aan evenementen. Wat voor zoveel plezier en betrokkenheid zorgt,
dat overlast niet meer aan de orde is. Ondersteuning voor ouders bij het opvoeden van hun kinderen. In een
centrum voor Jeugd en Gezin bijvoorbeeld. Maar ook door de overgang van de taken van jeugdzorg naar de de
gemeente soepel te laten verlopen. Waarvoor we de krachten van onze lokale en regionale partners bundelen.
Door daarop in te zetten, dragen we allemaal ons steentje bij aan de fysieke en mentale gezondheid van onze
jeugd. Zij op hun beurt, kunnen zo hun talent en kunde teruggeven aan de stad. Zo is de jeugd onze toekomst.
8.2

Wat willen wij bereiken, wat gaan wij daarvoor doen?

ONDERWIJS
1.

Voorschoolse voorzieningen

Wat willen wij bereiken?
Jonge Helderse kinderen 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.
Wat gaan wij daarvoor doen?

Invoeren van een nieuw financieringsstelsel* voor de peuteropvang. Het jaar 2013 is een invoeringsjaar
waarin wij alleen bij de bestaande, gesubsidieerde aanbieders peuterplaatsen inkopen. Na 2013 komen
alle aanbieders voor de inkoop van peuterplaatsen in aanmerking.

Met financiële bijdragen de aanbieders blijvend stimuleren om de kwaliteit van voorzieningen,
programma’s en overgang naar de basisschool te verbeteren.
We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid.
* Peuterspeelzalen worden geregistreerd als kinderopvang. Voorschoolse educatie wordt aangeboden in alle locaties
peuteropvang. Een deel van de ouders kan voor peuteropvang de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst, een
deel blijft recht houden op de gemeentelijke subsidie. De gemeente koopt daarvoor peuterplaatsen in met een maximum
uurprijs. Landelijk is wel onduidelijkheid over de kinderopvangtoeslagregeling. Peuteropvang komt volgens de rechter niet in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het Ministerie van SZW zal dit nader onderzoeken.
Wij zullen het nieuwe stelsel pas invoeren als hier meer duidelijkheid over is.

2.

Voortijdig schoolverlaten

Wat willen wij bereiken?
Het aantal voortijdig schoolverlaters moet verder naar beneden. Een voortijdige schoolverlater (VSV) is een
leerling die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Aan het eind van het schooljaar 2010-2011 zijn 341
jongeren voortijdig gestopt. In 2012 startte een nieuwe convenantperiode van vier jaar met als landelijk doel een
daling van 13.600 vsv-ers in 2015-2016.
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten in vooral het mbo en de bovenbouw van havo/vwo is een van de
projecten waarover in BOJOZ afstemming plaatsvindt. BOJOZ is het samenwrkingsverband tussen gemeenten,
scholen en zorginstellingen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
We gaan de volgende maatregelen uitvoeren:
• Realisatie Plusvoorziening:
• Korte opvang van deelnemers die niet in de onderwijsactiviteiten kunnen blijven;
• Systeemcoaching door externe professionals;
• Onderwijsinhoudelijke ondersteuning aan de deelnemer;
• Versterken van de uitstroomprocedure waarin het vo of mbo intensief samenwerkt met het RMC
(Regionaal Meld – en Coördinatiepunt);
• Een goede regionale registratie van (redenen van) uitval;
• Realisatie Regionale trajectteams die zorgen voor doorstroming naar werk, dan wel leerwerkervaring;
• Eerder signaleren van verdacht verzuim en een verbeterde aanpak hierop door scholen, ouders en
leerplicht/RMC;
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•

3.

Inzet van een verzuimconsulent in de regio Kop van Noord-Holland. Hij / zij legt huisbezoeken af als
jongeren verzuimen met onbekende reden.

Onderwijs, overheid, ondernemen

Wat willen we bereiken?
De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen
daarom een beroepsbevolking kweken die aansluit op de wensen van ondernemers in deze sector en jongeren
reële kansen biedt 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 ook 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.
Onze jongeren verdienen dat onderwijs en investeren met hun gedegen en kansrijke opleiding in de potenties van
de stad. Ze krijgen daarmee de instrumenten in handen om hun eigen maatschappelijke succes te
bewerkstelligen en dragen samen met de ondernemers bij aan de ontwikkeling van de stad.
De vijf economische clusters van de provinciale gebiedsagenda zijn leidend in het onderwijsaanbod:

Agribusiness

Duurzame energie

Marien, Maritiem & Offshore

Medisch

Vrijetijdseconomie
Wat gaan wij daarvoor doen?
-Voor de clusters duurzame energie en Marien, Maritiem & Offshore vindt overleg plaats in de Onderwijskamer
van de Maritime Campus Netherlands, over het aanbod beroepsonderwijs dat aansluit op de vraag vanuit die
clusters.
- Het Marinebedrijf laat basisschoolleerlingen kennis maken met de technische beroepen.
- Het Ontwikkelingsbedrijf organiseert voor het voortgezet onderwijs een markt met de pareltjes van de
technische bedrijven uit de regio Noord Holand-noord om de leerlingen kennis te laten maken met de
verschillende soorten technische beroepen die in de regio mogelijk zijn.
- In het kader van het EFRO MCN project wordt een MBO,HBO< TU doorlopende leerlijn offshore wind
ontwikkeld.
-Voor studenten uit het HBO onderwijs is er een aanbod HBOminor Offshore.
-Het ROC heeft diverse MBO beroepsopleidingen ontwikkeld die nauw aansluiten op de vraag vanuit de
genoemde clusters.
4.

Accommodaties onderwijs

Wat willen wij bereiken?
Goede accommodaties dragen bij aan goed (bewegings) onderwijs. We willen dat onze accommodaties op orde
zijn en voldoen aan de eisen van deze tijd.
Wat gaan wij daarvoor doen?

Renovatie Basisschool De Drietand;

Verbouwing van en herschikking van ruimtes in de Hofstee, de Strandjutter en de Rank tot een brede school
met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Na verbouwing zijn de schoolwoningen aan de Drooghe Bol,
waar de basisscholen mede zijn gehuisvest, niet meer nodig.

5.

Krimpscenario’s onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?
Geen leegstand, geen schaarste. Het aanbod aan schoolgebouwen moet nu en in de toekomst zijn afgestemd op
de aantallen leerlingen die er daadwerkelijk zijn. Anno 2012 blijkt er een overmaat aan schoolgebouwen in Den
Helder en het leegstandpercentage loopt hard op. De schoolbesturen, verantwoordelijk voor de exploitatie en het
klein onderhoud van de scholen, voelen de gevolgen daarvan direct in de portemonnee. In samenspraak met de
besturen van het basisonderwijs willen we naar een aanbod dat past bij de vraag.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Samen met de schoolbesturen een convenant opstellen om de dekking van de scholen in de wijken en
het gebouwenbestand aan te passen aan het dalend aantal basisschoolleerlingen.
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bron: Groen, M. de (2009) Verkenning Rijksagenda Krimp en Ruimte

JEUGD

6.

Decentralisatie jeugdzorg

Wat willen we bereiken?
We willen dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien in Den Helder. En dat zowel kinderen als
hun ouders kunnen rekenen op deskundige informatie, advies, ondersteuning en begeleiding bij het opvoeden.
Jeugdzorg, een taak die vanaf 2015 bij de gemeente komt te liggen, moet dusdanig goed georganiseerd zijn dat
binnen de beschikbare budgetten effectieve hulp kan worden geboden waar dat nodig is.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Wij willen het komende jaar gebruiken ons samen met onze partners in het jeugdbeleid voor te bereiden
op de taken in de Jeugdzorg die wij vanaf 2015 zullen vervullen. We gaan daarvoor:
o Regionaal en projectmatig samenwerken in de aanpak van de decentralisatie jeugdzorg. We
leggen de verbinding met het onderwijs en de instellingen voor jeugd en
jeugd(gezondheids)zorg in het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BO-JOZ) en
werken samen met de provincie. Waar nodig schalen we op naar het niveau van Noord-Holland
Noord voor het maken van afspraken over gespecialiseerde jeugdzorg.
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7.

We stellen een beleidsplan op dat ingaat op de transitie (= de overdracht van taken) en op de
transformatie (= cultuuromslag) die nodig zijn om de stelselwijziging tot een succes te maken.
De kaders worden én gevormd door de wettelijke kaders, die de raad eind 2012 / begin 2013
zal vastellen én door het verdeelmodel voor de financiering van het Rijk . Het beleidsplan moet
eind 2013 gereed zijn, zodat in 2014 de concrete overheveling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het rijk, zorgverzekeraars en provincies naar de
gemeente kan plaatsvinden.

Centrum Jeugd en Gezin

Wat willen wij bereiken?
We willen dat alle ouders, kinderen en professionals terecht kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor
vragen over en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De ondersteuning moet nu en in de toekomst zoveel
mogelijk in de eigen omgeving van het kind en het gezin worden geboden en is gericht op terugkeer naar die
omgeving. De interventies kunnen zowel kort- als landurend zijn en spitst zich toe op kwetsbare of multiprobleem
gezinnen.
Het CJG – met partners als de GGD Hollands Noorden, Parlan, de Wering, Bureau Jeugdzorg en MEE - vervult
binnen de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten een kernfunctie. Het centrum wordt de toegang naar de
geïndiceerde jeugdzorg. Die transitie van de jeugdzorg (per 2015) en de rol van het CJG willen we goed
voorbereiden. Doel is dat we nu en in de nieuwe situatie onze taken zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren.
Wat gaan wij daarvoor doen?

We maken afspraken met de organisaties over een samenhangend en laagdrempelig aanbod van
opvoedingsondersteuning. Een aanbod dat aansluit bij de behoeften van ouders, kinderen en
professionals uit bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang;

We zorgen dat de website CJG dusdanig is dat ouders ook op die manier informatie kunnen krijgen;

We ontwikkelen een sluitende zorgketen voor 0-23 jarigen met gebruikmaking van het instrument
Verwijsindex Risicojongeren;

We nemen de regierol als centrumgemeente ten aanzien van de verdere invoering en verbetering van
de Verwijsindex Risicojongeren Noord-Holland (VIN) en het opstellen en vastleggen van regionale
werkprocessen tussen hulpverleningsinstellingen en onderwijs;

Op basis van de huidige ervaringen geven wij een nieuwe invulling aan het opschalingmodel jeugd bij
stagnerende hulpverlening (zorgcoördinatie – procesregisseur – brandpuntfunctionaris).

We regelen de doorzettingsmacht die de burgemeester krijgt op grond van de Wet op de jeugdzorg.

Wij gaan verder met de implementatie van de methodiek 1 Gezin – 1 Plan bij de organisaties die
samenwerken rond jeugd en gezin in Nieuw Den Helder, waaronder de partners van het Centrum voor
Jeugd en Gezin.

Werken aan de doorontwikkeling van het CJG ter voorbereiding van de invoering van de transitie
jeugdzorg en opbouwen van expertise die nu aanwezig is in de tweedelijnsvoorzieningen in het CJG.

8.

Implementatie opvoedvisie in de Kop van Noord-Holland

Wat willen wij bereiken?
Vooruitlopend op de decentralisatie van de jeugdzorg, willen we samen met onze partners komen tot een stevig
en sluitend aanbod aan opvoedingsondersteuning. De opvoedvisie die in 2012 is vastgesteld is daarvoor de
basis.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• We gaan het preventieve werkveld 'opvoedingsondersteuning' (opnieuw) inrichten;
• Wij gaan het huidige aanbod aan opvoedondersteuning afstemmen op de uitgangspunten in de
opvoedvisie.
9.

Aanpak kindermishandeling

Wat willen wij bereiken?
We willen kindermishandeling voorkomen en mogelijk maken dat hulpverleners eerder problemen signaleren en
sneller ingrijpen. In de aanpak van kindermishandeling werken instellingen zoals Bureau Jeugdzorg, GGD,
basisscholen en gemeenten in de regio’s beter samen en zijn zij alerter op de signalen.
Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij voeren de regie op de verbindingen tussen de ketens jeugd/veiligheid/OGGZ/Huiselijk geweld;

Wij richten het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in als het formele meldpunt;

Wij sturen op de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij instellingen.
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10.

Preventieve aanpak jeugd en alcohol

Wat willen we bereiken?
Creëren van bewustzijn bij jongeren en hun ouders over de effecten en risico’s van alcohol- en drugsgebruik.
Bevorderen van vroegsignalering. Beoogd resultaat: jongeren gaan bewuster om met alcohol en drugs en zijn
geïnformeerd over de effecten en risico’s.
Wat gaan we daarvoor doen?
• Brijder Verslavingszorg geeft in opdracht van de gemeente voorlichting aan leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs over de effecten en risico’s van alcohol- en drugsgebruik. De participerende basis en voortgezet onderwijsscholen kennen de mogelijkheden om door te verwijzen.
• Wij gaan door met voorlichting aan vrijwilligers in het verenigingsleven over het belang van een
scheiding tussen de uitoefening van verenigingsactiviteiten en kantinebezoek c.q. alcoholconsumptie en
de aanwezigheid van kinderen en jongeren.
11.

Jeugd- en jongerenvoorzieningen

Wat willen wij bereiken?
Preventieve voorzieningen treffen zodat zo min mogelijk jongeren in de duurdere geïndiceerde hulpverlening
terechtkomen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Een beleidsevaluatie uitvoeren op onze huidige voorzieningen. Voorbeelden zijn de verschillende
functies binnen het jongerenwerk en de preventieve jeugdvoorzieningen van Parlan (De
Kinderhuiskamer en de BSO+).
• Aan de hand van deze evaluatie onze preventieve jeugd- en jongerenvoorzieningen nog sterker
inrichten.
• De civil society – waaronder de verschillende jongerenplatforms - betrekken bij de decentralisatie en
blijven investeren in het aanbod aan jongerenwerk in buurthuizen.

12.

Convenant Veilige School

Wat willen wij bereiken?
Met de afspraken in het convenant willen we overlast voorkomen en bestrijden, vandalisme en ander crimineel
gedrag terugdringen, minder schoolverzuim, vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en
toewerken naar een (sociaal) veilig klimaat in en rond scholen in Den Helder.
De concrete uitvoeringsmaatregelen kunnen per school verschillen. Voorbeelden zijn toezicht in en buiten school,
kluisjescontroles en controles op het bezit van drugs.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• We voeren regie, houden zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en bieden facilitaire
ondersteuning bij de uitvoering van de afspraken.
Deze ondersteuning ligt onder meer op de taakvelden schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten,
voorlichten en adviseren over leefbaarheidvraagstukken en veiligheid. Probleemjongeren worden door
de scholen in de zorgadviesteams besproken. De jeugdcoördinator van de politie is daarbij nauw
betrokken.

Effectindicatoren
Indicator

2009

2011

Oordeel speelmogelijkheden

6,3

6,1

Oordeel voorzieningen voor jongeren

4,8

4,9

Oordeel basisonderwijs

8,2

7,8

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling)
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8.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 678.000 voordelig)
Onderwijshuisvesting:
N.a.v. de actualisatie van de budgetten in het kader van de uitvoering van de kadernota Onderwijs- en
welzijnaccommodaties 2006-2020 “Samen voor Kwaliteit” ontstaan een aantal afwijkingen binnen dit programma.
De belangrijkste afwijkingen hebben betrekking op:

Hogere Kapitaallasten a.g.v. nieuwbouw Tuindorp-Thijsseschool en Brede school Drooghe Bol in 2012 en
bouwkundige voorzieningen Tuselant voor € 220.000;

verlaging van de rekenrente van 4,5% naar 4% wat een voordeel oplevert van € 30.000.

verlaging van de rekenrente van 4,5% naar 4% wat een voordeel oplevert van € 70.000.

verlaging van de rekenrente van 4,5% naar 4% wat een voordeel oplevert van € 35.000.

in de begroting 2012 is bij de Pasteurstraat een foutief rentepercentage opgenomen. In de begroting 2013
is dit hersteld. (voordeel € 35.000)

In de begroting 2012 waren kapitaallasten opgenomen t.b.v. onderwijskundige vernieuwingen. Deze
onderwijskundige vernieuwingen zijn verdeeld over de overige producten onderwijshuisvesting en in de
meeste gevallen in de tijd doorgeschoven naar 2012 en verder. De onderuitputting van de kapitaallasten
hierin bedrag € 89.000 voordelig.
Overige afwijkingen onderwijshuisvesting: € 85.000 voordelig.
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Onderwijsbegeleiding en Jeugd- en Jongerenwerk:
Bij de vaststelling van de kadernota 2012-2015 heeft u besloten € 100.000 te willen bezuinigen op ASV subsidies.
Een deel van deze bezuinigingsmaatregel € 90.000 is in de begroting 2013 in het programma Onderwijs en Jeugd
opgenomen. Binnen de programma’s Cultuur en Maatschappelijke ondersteuning is de overige € 10.000
opgenomen. De in de begroting 2012 hiervoor opgenomen stelpost komt het programma Algemene
dekkingsmiddelen dan ook te vervallen.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 99.000 voordelig.
Bedrijfsvoering:
Als gevolg van inkrimping van het takenpakket en verminderde formatie ontstaat een voordeel van € 167.000
binnen dit programma. Een deel van deze besparing wordt ingezet op het programma Cultuur. Doordat de
formatie van de afdeling OWS is verminderd ontstaat er over de programma’s heen een voordeel van ongeveer €
350.000.
Reserve mutaties:
Een deel van de kapitaallasten (€ 127.000) voor Pijler/Herderschee worden gedekt vanuit de reserve
Pijler/Herderschee. (€ 14.837 minder dan in 2012).
Een deel van de kapitaallasten (€ 164.000) voor Pasteurstraat worden gedekt vanuit de reserve Pasteurstraat. (€
11.684 minder dan in 2012).
A.g.v. de actualisatie van de budgetten onderwijshuisvesting wordt in 2013 € 443.000 onttrokken aan de reserve
onderwijshuisvesting om de onderwijshuisvestingslasten kostendekkend te laten zijn. T.o.v. 2012 wordt er €
600.000 meer onttrokken aan de genoemde reserves. De reden hiervan is de verlaging van de bijdrage via de
algemene uitkering hierin met € 600.000.
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Programma 9: Cultuur
9.1

Inleiding

Voorstellingen in de schouwburg, films in de bioscoop, (digitale) boeken lenen, kunstzinnig leren in Triade,
wandelen, fietsen of varen langs het cultureel erfgoed en genieten van kunst en evenementen; een gevarieerd
aanbod aan culturele voorzieningen draagt bij aan ons plezier, vermaak en waardering van schoonheid. Het geeft
vaak een goed gevoel over de stad waarin we leven en is het uithangbord dat ook regionaal uitstraalt: ‘Je beleeft
het in Den Helder!’. De gemeente fungeert daarbij als aanjager en facilitator van particuliere initiatieven en wil
zoveel mogelijk mensen laten genieten van het aanbod. Met bezuinigingen in de cultuursector ligt daar een forse
uitdaging, maar de pareltjes die we hebben, (laten we) glimmen: schouwburg De Kampanje naar Willemsoord en
de centrale bibliotheek naar de monumentale, voormalige School 7. Kunst tot slot zit niet alleen in maken ervan
maar ook in ondersteunen. Duizenden Helderse vrijwilligers zijn actief in het verenigingsleven, musea en bij
evenementen. Ze zijn van cruciale waarde en wij blijven hen koesteren.
9.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Bibliotheek

Wat willen we bereiken?
Een goede, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheekfunctie in elke wijk . We willen dat de bibliotheek de
basistaken ten aanzien van leesbevordering en laaggeletterdheid uitvoert. De functie informatieoverdracht moet
worden ingevuld in samenwerking met meerdere organisaties, waaronder de Helderse Historische Vereniging en
andere organisaties die actief zijn op het terrein van erfgoed- en cultuureducatie. De leskist vormt hier een goed
voorbeeld van het samengaan van lezen, onderwijs, erfgoed en betrokkenheid op de Helderse woon- en
leefomgeving. De bibliotheek heeft ook een aansprekende reputatie opgebouwd met series lezingen en
presentaties op diverse terreinen rond heden en verleden van de stad. Die stralen eenzelfde veelzijdigheid en
betrokkenheid uit. Dat effect en die meerwaarde van de bibliotheek willen we voortzetten.
In het kader van de stadsvernieuwing worden de plannen (i.s.m. Zeestad en Woningstichting) uitgewerkt rond de
nieuwe centrale locatie van de Bibliotheek aan de Westgracht in School 7.
Wat gaan we daarvoor doen?
• In overleg met de regiogemeenten bepalen we welk basispakket de KopGroep bibliotheek gaat leveren.
Dit pakket zal toegesneden zijn op de specifieke positie van elk filiaal en op de demografische
ontwikkelingen in het gebied dat het bedient.
• Nieuwbouw van de bibliotheek op de School 7-locatie zal, zoals voorzien in de plannen betreffende de
stedelijke vernieuwing, de bibliotheek een nieuwe impuls geven en daarmee het stadshart als geheel.
Zie daarvoor verder Programma 4.
2.

Ontwikkeling (regionale) functie schouwburg

Wat willen wij bereiken?
Behoud van de positie van schouwburg De Kampanje als podium voor professionele voorstellingen en als
centraal podium voor amateurkunst beoefening. Zo de positie van Den Helder als regionaal cultureel centrum
behouden en versterken. De verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord draagt hier sterk aan bij. De
schouwburg wordt één van de culturele parels op Willemsoord, met een brede functie en regionaal bereik. Op de
middellange termijn kunnen we dat versterken door samenwerking tussen de schouwburg en andere (culturele)
spelers op Willemsoord te versterken. Willemsoord zien we vanuit cultureel opzicht als een geheel.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Nieuwbouw van de schouwburg op Willemsoord: een nieuwe en goed bereikbare accommodatie in het
(ook culturele) hart van de stad;
• Waar mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen die onder punt 6 worden genoemd (‘ontwikkeling van
Willemsoord tot actief stadsdeel’).
3.

Triade

Wat willen wij bereiken?
Wij willen dat Triade blijft functioneren als centrale speler in het culturele leven van de stad. Triade is het
instrument bij uitstek om kinderen en jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur. Zij levert een
cultuureducatief aanbod voor het onderwijs van Den Helder en maakt deel uit van de culturele infrastructuur die
er is voor alle inwoners.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
• We maken afspraken met Triade over de inzet van middelen;
• We proberen de samenwerking en communicatie met het Cultuurplatform, waar Triade een trekkersrrol
in vervult, ten volle te benutten;
• We vangen voor de komende jaren de wegvallende provinciale subsidie op met eigen vervangende
middelen voor cultuureducatie. Triade vervult een regiofunctie. Deze bijdrage loopt door tot en met 2015.
Ook krijgt Triade extra rijksmiddelen uit de impuls Brede Scholen voor cultuureducatieprojecten.
4.

Evenementen

Wat willen we bereiken?
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 dat onze stad bezoekt vergroten. Evenementen
bevorderen ook het ondernemersklimaat (zie ook programma 12 Economische ontwikkeling) . We steunen en
faciliteren vooral nautische activiteiten en zoeken bij de grotere evenementen naar combinaties van (particuliere)
activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• We subsidiëren en ondersteunen waar dat wenselijk is evenementen die bijdragen aan stadspromotie,
met in 2013 Sail Den Helder gecombineerd met de Marinedagen als onbetwitst hoogtepunt.
• Wij ondersteunen als regel in het kader van reguliere gemeentelijke taken bij evenementen, zoals
handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en verlenen van vergunningen. Daarnaast verlenen
wij subsidie vanuit uit het reguliere evenementenbudget. Bij grote evenementen als Sail 2013 velenen
wij waar mogelijk extra financiële bijdragen en/of extra personele inzet.
• Een ondersteunende en verbindende rol spelen bij particuliere intiatieven en daarvoor samenwerken met
partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau Sportservice, de
Sportfederatie, het Kunst- en cultuurplatform, de Cultuurmakelaar en de Stichting Top van Holland
(citymarketing).

5.

Erfgoed

Wat willen we bereiken?
We willen erfgoed beter inzetten voor toerisme en recreatie, en als uitingsvorm van een prettig Helders woon- en
leefklimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
• Partijen waar mogelijk faciliteren bij de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed;
• Erfgoed bij ruimtelijke planvorming onder de aandacht brengen als kans voor kwalitatieve verbeteringen.
Denk aan bestemmingsplannen en grote bouwplannen.
6.

Culturele voorzieningen Willemsoord

Wat willen wij bereiken?
Ontwikkeling van Willemsoord tot actief stadsdeel, kloppend cultureel hart van de binnenstad en toeristische
trekpleister.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Verplaatsing van schouwburg De Kampanje naar Willemsoord.
• Ontwikkeling van een bezoekerscentrum dat als ‘eyecatcher’ gewijd is aan Willemsoord,
vrijetijdseconomie, stedelijke vernieuwing en kunst- en cultuur.
• Culturele initiatieven verbinden met bestaande activiteiten en een koppeling leggen met evenementen
op zowel sport- als cultuurgebied. Zeestad, Willemsoord en culturele- en toeristische spelers van binnen
en buiten Den Helder zijn in het ontwikkeltraject belangrijke partners.
• Onderzoeken of en hoe één centrale subsidierelatie voor Willemsoord op termijn effectiever en
efficiënter is dan de huidige realtie met meerdere subsidiepartners.

7.

Evaluatie advies- en participatiemodel cultuur

Wat willen wij bereiken?
De in 2009 geïntroduceerde structuur van advisering en samenwerking op het gebied van kunst en cultuur levert
onmiskenbaar positieve bijdragen aan de ontwikkelingen in deze sector. De eerste benoemingstermijnen van de
in die structuur werkende Adviseur Kunst & Cultuur en de Cultuurmakelaar lopen respectievelijk per 31 december
2012 en 30 juni 2013 af. Om maximaal rendement te bereiken van wat de afgelopen 2,5 is opgebouwd, willen wij
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de structuur met betrokken functies voortzetten. Dit waar nodig en gewenst met aanpassingen op grond van de
uitkomsten van de nog in 2012 uit te voeren evaluatie.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Evaluatie van de advies- en samenwerkingsstructuur op het gebied van kunst en cultuur.
• Bij een positieve uitkomst van bovengenoemde evaluatie de adviseur Kunst & Cultuur en de
Cultuurmakelaar herbenoemen.
• In de begrotingen 2013, 2014 en 2015 middelen opnemen om de gewenste herbenoemingen mogelijk te
maken.
Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

6,4

6,4

6

5,7

Oordeel burger voorzieningen voor jongeren

4,8

4,9

Oordeel burger verenigingen en clubs

7,3

7,2

Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuizen)

6,3

6,3

Oordeel burger cultuur
Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling)
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9.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 47.000 nadelig)
Kunstzinnige vorming:
Bij de kadernota 2012-2015 heeft u i.v.m. met het wegvallen van de subsidie kunsteducatie van de provincie
besloten € 140.000 extra beschikbaar te stellen ten behoeve van het behoud van kunsteducatie in de gemeente
Den Helder. Deze middelen zijn in de begroting 2013 in het programma opgenomen als subsidie aan de stichting
Triade. De in de begroting 2012 hiervoor opgenomen stelpost is komen te vervallen.
Ter dekking van een deel van de middelen beschikbaar gesteld t.b.v. maatschappelijk ondernemen Willemsoord
bij de kadernota 2012-2015 is de subsidie kunstbeoefening en kunstbeleving (€ 45.000) ingezet.
Vormings- en ontwikkelingswerk:
Bij de vaststelling van de kadernota 2012-2015 heeft u besloten € 57.000 te willen bezuinigen op taalprojecten en
leer-/werktrajecten. Deze bezuinigingsmaatregel is in de begroting 2013 in het programma Cultuur opgenomen.
De in de begroting 2012 hiervoor opgenomen stelpost binnen het programma Werk en Inkomen is hiermee
komen te vervallen.
Bedrijfsvoering:
Als gevolg verschuiving van de inzet van ambtelijke uren (€ 115.000) tussen de programma’s worden er meer
uren ingezet in het programma Cultuur. Doordat de formatie van de afdeling OWS is verminderd ontstaat er over
de programma’s heen een voordeel van ongeveer € 350.000.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 106.000 voordelig.
Reserve mutaties:
Niet van toepassing
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Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd
10.1

Inleiding

Sport is goed voor lijf en leden. Op persoonlijk niveau of in teamverband, draagt het bij aan de fysieke
gezondheid en aan activiteit in en betrokkenheid bij de woon- en leefomgeving. Den Helder heeft een rijk aanbod
aan verenigingen waar men sporten van uiteenlopende aard kan beoefenen. Vele vrijwilligers zetten zich daar
voor in. Als gemeente vinden we het belangrijker dat onze inwoners kunnen sporten en bewegen dan dat het
competitief of prestatiegericht moet zijn. Bereikbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit zijn daarom onze
belangrijkste uitgangspunten voor het subsidiëren van sport- en bewegingsactiviteiten. We stimuleren vooral dat
jongeren tot 23 jaar en ouderen vanaf 65 jaar kunnen sporten.
10.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Uitvoering sportbesluit

Wat willen wij bereiken?
Goed geoutilleerde openbare en verenigingssportaccommodaties voor de inwoners en sportverenigingen van
onze stad. De basis daarvoor is het Sportbesluit, dat in 2012 in zijn geheel is uitgevoerd.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Ondersteunen en mogelijk maken van particuliere sportinitiatieven
• Regulier beleid inzake onderhoud van sportaccommodaties uitvoeren.

2.

Herijken sportnota

Wat willen wij bereiken?
Alle inwoners en bezoekers van Den Helder kunnen al dan niet in georganiseerd verband deelnemen aan sport-,
recreatie- en bewegingsactiviteiten. Daarvoor is een divers aanbod aan goed geoutilleerde en laagdrempelige
voorzieningen beschikbaar waar inwoners en bezoekers van Den Helder georganiseerd en ongeorganiseerd
kunnen sporten.
Wat gaan wij daarvoor doen?

Invoering van de maatregelen uit de eind 2012 herijkte Sportnota 2010 zoals het maken van een
visiedocument Binnensportaccommodaties, afwegingskader Deelname landelijke subsidieregelingen,
Uitvoeringsplan Spelen in Den Helder, Overzichtkaart openbare sport en beweegruimte
• Het in de nota te beschrijven beleid krijgt nauwe banden met het lokaal speel- en beweegbeleid en met
het lokale volksgezondheidsbeleid. De belangrijkste speerpunten zijn het ontwikkelen van “Gezonde
projecten” en van sterke (wijk)sportverenigingen met een actief vrijwilligersbestand.
• Investeren in en onderhouden van openbare sport- en speelaccommodaties.
3.

Zwembad

Wat willen wij bereiken?
Een nieuw, moderne zwemvoorziening voor de burgers van Den Helder met bijzondere (marine)
trainingsfaciliteiten als een duiktank die naast het reguliere gebruik door Defensie ook aantrekkelijk is voor andere
gebruikers uit Nederland en daarbuiten. Het zwemband moet bijdragen aan een goed imago van de stad, te
gebruiken door inwoners van Den Helder, vanuit de regio én door toeristen. Definitieve openstelling verwachten
we in de lente/zomer van 2013.
Wat gaan wij daarvoor doen?
We bouwen een zwembad dat open gaat in 2013, we maken en sluiten overeenkomsten met de nieuwe
exploitant en met de CZSK. We zorgen voor een goede afwikkeling van zaken met Stichting Zweminrichting Den
Helder.
4.

Implementatie speelbeleid

Wat willen wij bereiken?
Kinderen in alle wijken en buurten moeten voldoende en veilige ruimte hebben om buiten te spelen. Daarvoor
reserveren we minimaal 3 % van de buitenruimten voor speelvoorzieningen en werken we samen met Jantje
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Beton. Basis hiervoor is het convenant “Vrij spelen in de wijk”. Daarin zijn de kaders weergegeven voor ons
beleid. Door de koppeling van dit beleid aan de in 2012 herijkte Sportnota gaan sporten en spelen in de wijk één
geheel vormen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
• In de Visbuurt en Vogelwijk komen kindvriendelijke buitenruimten en speelvoorzieningen.
5.

Openluchtrecreatie

Wat willen we bereiken?
Onze stad heeft schone en veilige stranden en wij hebben de ambitie om de toeristisch-recreatieve
mogelijkheden die dat biedt, beter te benutten. Met de rust, ruimte en natuur als belangrijke troeven om toeristen
naar onze stad te trekken, kunnen we de economische ontwikkeling van de stad versterken. Toerisme en
vrijetijdseconomie zijn onderdeel van programma 12. Het benutten van kust en zee voor sportieve recreatie
maakt onderdeel uit van dit programma.
Wat gaan we daarvoor doen?
• We zorgen voor een schoon en aantrekkelijk strand. Met de Stichting Strandexploitatie Noordkop,
Stichting Top van Holland, de VVV en milieuorganisaties werken we aan de promotie van de stranden in
Den Helder
• De dienstverlening, service en toegankelijkheid in en op het strand uitbreiden en verbeteren en daarvoor
met Stichting Strandexploitatie Noordkop prestatieafspraken maken voor de nieuwe subsidieperiode.
• De jaarlijkse aanvraag van de Blauwe vlag voor de Helderse stranden en jachthavens faciliteren.
Streven is om het aantal blauwe vlaggen uit te breiden van zes naar zeven. Het garanderen van de
veiligheid op het strand is van het grootste belang. De Reddingsbrigade speelt hierin een belangrijke rol.

Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

% sportbeoefenaars 6-11-jarigen

95

-

% sportbeoefenaars 12-17-jarigen

91

-

% sportbeoefenaars inwoners 18 jaar en ouder

80

-

Bron: Sportmonitor 2009

Sportbeoefening per leeftijdsklasse (%)

80

18 jaar en ouder

91

12-17-jarigen

95

6-11-jarigen

70

75

80

85

90

95

100

Bron: Sportmonitor 2009
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10.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 390.000 voordelig)
Zwemaccommodaties:
Als gevolg van de oplevering en ingebruikname van het nieuwe zwembad in 2013 wijzigen de lasten (nadeel
€ 230.000) en baten (€ 520.000) op het product zwemaccommodaties.
Sociaal cultureel werk en Sportstimulering:
Daarnaast zijn de bezuinigingen op sociaal cultureel werk (€ 50.000) en Topsport Jeugdfonds en verenigings- en
sportondersteuning (45.000) opgenomen.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 5.000 voordelig.
Reserve mutaties:
Niet van toepassing.
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Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening
11.1

Inleiding

Mensen zouden zo lang, zo zelfstandig en zo gezond mogelijk moeten kunnen meedoen in de samenleving. Om
dit te bereiken, willen we de eigen kracht en redzaamheid van onze inwoners versterken. Als iemands
maatschappelijke positie verbetert, neemt de kwaliteit van zijn bestaan toe. Hij krijgt dan ook meer mogelijkheden
om een positieve invloed uit te oefenen op zijn directe woon- en leefomgeving. Goede zorghulp, een ruim
sportaanbod, onderwijs dat kans op werk creëert en samenwerking met partners zijn in dat opzicht van cruciaal
belang. Alles is gericht op het vergroten van de kansen voor de individuele mens.
Er verandert wel veel in de zorg. Inhoudelijk betekent dit dat we steeds meer verantwoordelijkheid bij de mensen
zelf neerleggen om in hun eigen hulpvraag te voorzien. Al dan niet door een beroep te doen op hun eigen sociale
netwerk. Daarin laten we hen niet zwemmen, sterker nog: we bieden hen kansen om volwaardig mee te doen.
We stimuleren en faciliteren onze partners om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden.
Maatschappelijke Ladder
Beleidsdoelen programma 11
Imago
Bijdrage aan stedelijke ambitie
Cohesie

Stedelijk

Burgerschap
Participatie
Redzaamheid

2.

Collectieve Voorzieningen

Individuele Voorzieningen

Vrijwillige inzet

Oplossingen Individuele Problemen

Wijkgerichte Aanpak

Sociale Structuurvisie; uitwerking in beleid

Wat willen wij bereiken?
Een nieuwe en gekantelde manier van werken (AWBZ naar Wmo) gaat leiden tot een meer integrale
dienstverlening aan de burger. In vervolg op de Sociale Structuurvisie willen we een aantal
uitvoeringsprogramma’s in 2013 afronden en/of in uitvoering brengen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
 We stellen een ‘Staat van de Stad’-rapportage op die gaat functionerne als monitor en ijkpunt;
De rapportage biedt ons inzicht in de wijze waarop maatschappelijke voorzieningen zijn toegesneden op
de Helderse wijken en bevolking.
 We gaan een deels nieuw en deels gemoderniseerd beleidsinstrumentarium hanteren:
Het gaat om een nieuwe Algemene Subsidieverordening met een daarbij behorende set beleidsregels;
 We gaan de BCF-systematiek afronden.
3.

Decentralisatie AWBZ

Wat willen we bereiken?
Met ingang van 2014 of later is de AWBZ zorgfunctie Begeleiding ondergebracht in de Wmo*. Het doel van de
Wmo is een blijvende participatie en daar willen we resultaten in behalen. Zoals inwoners mee laten doen met
een passende compensatie voor hun belemmeringen. We willen laten zien dat we dit doen vanuit een breder
perspectief dan alleen zorgverlening. Nadrukkelijk is het streven om burgers van de decentralisatie zo min
mogelijk hinder te laten ondervinden.
* De decentralisatie van extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo loopt overigens vertraging op door het controversieel
verklaren van het wetsontwerp. Omdat er landelijk breed draagvlak bestaat bij de Tweede Kamer, gemeenten, aanbieders én
cliëntenorganisaties verwachten we wel voortzetting van de decentralisatie eventueel met een uitbreiding van nieuwe taken. Wij
gaan door met de voorbereidingen. Na de formatie zal duidelijkheid ontstaan of, wanneer en onder welke randvoorwaarden de
decentralisatie doorgang vindt.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
 Met de regiogemeenten werken we samen verder in de voorbereiding op de overheveling van
extramurale Begeleiding AWBZ naar de Wmo;
Bij de voorbereiding betrekken we het zorgkantoor, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en
(belanghebbende) inwoners. De decentralisatie biedt de mogelijkheid om het Wmo beleid te herijken of
door te ontwikkelen en nieuwe keuzen en zienswijzen toe te passen, met andere woorden een nieuwe
invulling te geven aan het compensatiebeginsel van de Wmo. Dat is noodzakelijk, in het licht van de
groei van de zorgvraag en minder budget enerzijds en het kunnen blijven bedienen van doelgroepen met
matige tot zware beperkingen anderzijds.
 Hieronder een opsomming van de stappen die we, ook in regionale samenwerking zetten:
o Voortzetten van het proces van de Kanteling passend bij de compensatieplicht in het kader van
de Wmo.
o Voortzetten van het proces van vormgeving Welzijn nieuwe stijl (met o.m. aandacht voor de
eigen kracht van de burger, een outreachende aanpak en integraal werken).
o Implementatie beleid en processen decentralisatie
o Een nieuw beoordelingskader voor Wmo vragen, passend in de Kanteling Wmo
4.

De Kanteling Wmo

Wat willen wij bereiken?
De Kanteling is een project van de VNG en gaat over het anders vormgeven van de compensatieplicht in de
Wmo. Mensen met een beperking krijgen zo betere kansen om volwaardig mee te doen aan de samenleving. We
kantelen onze dienstverlening van “zorgen voor” naar een effectieve en doelmatige ondersteuning die ervoor
zorgt dat inwoners (blijven) meedoen.
Dit vergt overigens van ons, van onze inwoners en van maatschappelijke organisaties een nieuwe benadering.
We geven onder meer vorm in het Wmo loket en in het opdrachtgeverschap. Uitgangspunt is dat burgers zo veel
als mogelijk zelf de regie houden op de oplossing van problemen. Onze doelstellingen zijn onder meer:
-

een resultaatgerichte Wmo (niet het doen of laten verrichten van activiteiten) met ruimte voor invulling
door- en afstemming tussen professionals;
een integraal en samenhangend participatiebeleid met als doel zelfredzaamheid en participatie;
een gekantelde manier van werken in het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen;
het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van de ondersteuning door deze niet alleen op de
zorgvrager maar ook op diens sociale omgeving te richten;
passende oplossingen en ondersteuning op maat;
een betere ketenstructuur rond cliënten en waar nodig besluitvorming en doorzettingsmacht borgen
verminderen van de groei van de zorgvraag door eerder en steviger in te zetten op het versterken van
de draagkracht van mensen en hun omgeving;
het verbeteren van de bereikbaarheid van ondersteuning voor mantelzorgers;
goed functioneren van vrijwilligers;
leggen van verbindingen van bestaande begeleidingsinfrastructuur met welzijn, sociale werkvoorziening,
maatschappelijke opvang en jeugdzorg;
behouden van de rol van begeleiding als onderdeel van integrale zorg.

Wat gaan wij daarvoor doen?

We nemen meer tijd in het eerste gesprek met de burger en krijgen met een open en luisterende
houding de hulpvraag helder;

We betrekken organisaties bij de vraagverheldering in het Wmo loket;

We verkennen samen alle mogelijkheden om een hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van
regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop;

We stellen samen vast wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen
daaraan bijdragen. De oplossing hoeft niet altijd een individuele voorziening te zijn. Het kan ook
gaan om het ontbreken van sociale contacten en dan is met behulp van het algemene aanbod van
bijvoorbeeld buurthuizen al resultaat te behalen;

Deze werkwijze leggen we onder meer vast in een nieuwe Wmo verordening.
5.

Regionale sociale agenda

Wat willen wij bereiken?
De provincie Noord-Holland stimuleert en faciliteert gemeenten om gezamenlijk regionale vraagstukken op het
gebied van Zorg en Welzijn op te pakken (Provinciale Sociale Agenda 2012-2015). Er zijn drie hoofdthema’s:
Wmo, Wonen, zorg en voorzieningen en Vitaal platteland. Onze thema’s worden: versterking vrijwilligerswerk en
mantelzorgondersteuning, een nieuw zorgconcept (zorg in de buurt) en de geografische schaal waarop publieke
voorzieningen worden belegd (vitaal platteland). We willen zo invulling geven aan deze thema’s, dat ze bijdragen
aan een krachtige vitale samenleving. We gaan de kwaliteit van uitvoering verbeteren, de kwetsbaarheid van
processen verminderen en streven naar kostenbeheersing door deze samenwerking.
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Wat gaan wij daarvoor doen?





De thema's van de regionale sociale agenda dienen als leidraad voor het opstellen van regionale projecten
en we doen voor de financiering ervan een beroep op subsidies van de provincie.
Voor 2013 geven we prioriteit aan de thema’s 1: versterking vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en
2: een nieuw zorgconcept (zorg in de buurt).
In de periode tot en met 2015 werken we in regionaal verband aan het opzetten van een basisinfrastructuur
voor regionale samenwerking.

6.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Wat willen wij bereiken?
De kabinetsbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft voor gemeenten een aantal consequenties.
Zo moet er in 2014 in alle centrumgemeenten voor vrouwenopvang een regiovisie zijn om de beleidsmatige
aanpak van geweld in huiselijke kring te versterken. De wet meldcode treedt mogelijk inwerking op 1 januari
2013. Dit heeft tot gevolg dat het Steunpunt huiselijk geweld en Algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK)
moeten worden samengevoegd tot een formeel meldpunt. Ook hebben centrumgemeenten vrouwenopvang sinds
2012 structureel een extra budget ontvangen om de ketenaanpak tegen ouderenmishandeling verder te
verankeren. We willen uitvoering geven aan deze landelijke richtlijnen.
Wat gaan wij hiervoor doen?




7.

We nemen het initiatief in het opstellen van een regionale visie Vrouwenopvang;
We treffen verdere voorbereidingen voor het samenvoegen van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het
Algemeen Meldpunt Kindermishandeling;
We gaan in regioverband de ketenaanpak tegen ouderenmishandeling ontwikkelen. Concrete
maatregelen zijn nu nog in ontwikkeling.

Lokaal gezondheidsbeleid

Wat willen wij bereiken?
Inwoners van Den Helder zijn en blijven gezond.
Wat gaan wij daarvoor doen?

We nemen maatregelen die bijdragen aan een gezonde leefstijl van de burgers in Den Helder,

We versterken de samenhang van het lokale gezondheidsbeleid met andere beleidsterreinen, bv. met
welzijn, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening en veiligheid.

We leggen prioriteit bij interventies op die terreinen waar de gezondheid van burgers in Den Helder
achterblijft ten opzichte van de regio en/of de rest van Nederland,

We besteden specifieke aandacht aan de ouderengezondheidszorg.
In de nota lokaal gezondheidsbeleid 2013 - 2016 komen wij met concrete aanbevelingen op bovengenoemde punten.
Zichtbare Schakel: Wijkverpleegkundigen voor een gezonde wijk
Sinds 2009 loopt in een aantal gemeenten waaronder Den Helder en Hoorn het programma “Zichtbare schakel:
de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt” met financiering van het Rijk. Om de projecten uit dit
programma te borgen kiest het Rijk ervoor de structurele middelen (€ 10 miljoen per jaar) gedurende twee jaar via
een decentralisatie-uitkering beschikbaar te stellen aan de gemeenten. Het Rijk gaat uit van de criteria en de
verdeling die in het programma Zichtbare Schakel per jaar aan de projecten werden toegekend. We kunnen met
dit geld projecten voortzetten. Het geeft ons ook de ruimte om onze regierol in preventie en curatie te verbinden
op lokaal - en wijkniveau. Tevens maken we afspraken met zorgverzekeraars. Dit sluit overigens aan bij onze
taken uit de Wet publieke gezondheid.
Wat gaan wij daarvoor doen?
 We nemen de financiering van het project over en maken afspraken met de gemeente Hoorn (de
ontvanger van de decentralisatie-uitkering) en de uitvoerende organisatie.
8.

Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland

Wat willen wij bereiken?
We willen dak- en thuisloosheid voorkomen, tegengaan en overlast beperken.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
 We monitoren de voortgang van de (verbetering van de) zorg aan dak- en thuislozen en andere
kwetsbare burgers. De basis daarvoor is het centraal meldpunt en een cliëntvolgsysteem;
 We bieden (potentieel) dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers trajecten op maat aan;
 We verbinden onze OGGZ-keten met de ketens jeugd, veiligheid en huiselijk geweld. Door het met
elkaar afstemmen van de aanpak blijven cliënten in beeld;
 We evalueren met regiogemeenten en onze belangrijkste ketenpartners het Stedelijk Kompas, dat tot
eind 2013 loopt. Er zal daarna een herijking plaatsvinden.
9.

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

Wat willen wij bereiken?
We willen een bijdrage leveren aan de veerkracht, sociale cohesie en leefbaarheid van wijken en buurten door
het organiseren van vrijwillige inzet en informele zorg aan elkaar. Ook willen we mantelzorgers beter in staat
stellen om de hulp aan de naaste vol te houden.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Vrijwilligerswerk
 Binden en verbinden: we laten de diverse vormen van vrijwilligerswerk zo veel mogelijk aansluiten bij de
behoefte en wensen van de hedendaagse vrijwilliger;
 Stimuleren en samenwerken: organisaties die werven en werken met vrijwilligers (ook in de zorg) gaan
 onderlinge verbanden aan;
 Wijkgericht werken: meer onderlinge verbondenheid, integratie en participatie van mensen met en
zonder belemmeringen door middel van de inzet van vrijwilligerswerk;
Mantelzorg
 We maken afspraken met St. Mantelzorgcentrum, onze partner in het Wmo loket;
 We richten een project in gericht op het nog beter bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en de
werving van zorgvrijwilligers. Daarmee moet een betere balans ontstaan tussen formele en informele
zorg.
10.

Multifunctionele accommodaties

Wat willen wij bereiken?
Wij willen – al naar gelang de behoefte en mogelijkheden - in elke wijk een multifunctionele accommodatie (Mfa).
We zorgen er daarbij voor dat de bij het buurtcollectief aangesloten buurthuizen zo goed mogelijk zijn toegerust
op het accommoderen van activiteiten gericht op het sociaaldemografische profiel van hun buurt. Dit met inzet
van zo veel mogelijk, liefst buurtgebonden vrijwilligers en in zeer nauwe samenwerking met andere in de buurt
actieve organisaties.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Julianadorp
 We leveren een Mfa op in Julianadorp door het Trefpunt te verbouwen, renoveren en aan te sluiten op
het bestaande gebouw van de bibliotheek. Aanvullend komt er een gymzaal voor bewegingsonderwijs
voor basisscholen.
Deze accommodatie komt tot stand in samenwerking met Woningstichting Den Helder, de bibliotheek,
het dorpshuis Julianadorp en een voor deze Mfa opgerichte Beheersstichting. Wij dragen bij in de
organisatie van dit project en helpen de toekomstige exploitatie financieel mogelijk te maken. Verder
zorgen we ervoor dat het Beleidskader voor multifunctionele centra uit 2006 gevolgd wordt.
Effectindicatoren:
Indicator

2009

2011

Oordeel welzijnsvoorzieningen

6,3

6,3

Oordeel gezondheidszorgvoorzieningen

7,5

7,3

5

5

Rapportcijfer burgerrol 'burger als partner'
Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling)
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Rapportcijfers zorg en maatschappelijke dienstverlening
2011

5

burgerrol 'burger als partner'

2009

5

7,3

gezondheidszorgvoorzieningen

7,5
6,3

welzijnsvoorzieningen

6,3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011)
11.3

Wat gaat het kosten?

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 67.000 nadelig)
Nieuwkomers:
Als gevolg van de daling (€ 300.000) van de rijksbijdrage Nieuwkomers (participatiebudget) is het lastenbudget
bijgesteld naar het niveau van de inkomsten. De lasten zijn ten opzichte 2012 met € 570.000 afgeraamd. Een
deel van de bijstelling heeft betrekking op de realisatie van het inkoopresultaat (€ 130.000) bij de aanbesteding.
Een ander deel (€ 125.000) is ingeboekt op de taakstelling sociaal domein binnen programma 13 Werk en
Inkomen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (individuele voorzieningen):
De prognose voor ontvangen eigen bijdrage, als gevolg van een hoger aantal zorguren, in het kader van de W mo
valt € 240.000 hoger uit.
De lasten huishoudelijke hulp zullen als gevolg van meer zorguren hoger uitvallen (€ 285.000) dan geraamd in
2012.
De lasten inning eigen bijdrage door het CAK is vanaf 2012 in mindering gebracht op de integratieuitkering WMO
binnen de algemene uitkering. Hierdoor zal het budget (€ 75.000) dat hiervoor in de begroting 2012 is
opgenomen komen te vervallen en ontstaat er een voordeel voor genoemd bedrag.
Bij de vaststelling van de kadernota 2012-2015 heeft u besloten in 2013 € 200.000 extra (ten opzichte van 2012)
te willen bezuinigen op indicaties Wmo hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen. Deze
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bezuinigingsmaatregel is in de begroting 2013 in het programma Zorg en maatschappelijke dienstverlening
opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2012 levert dit een besparing van € 200.000 op.
Voor de uitvoering van de indiceringen Wmo is het amendement om de realisering van de taakstelling (€ 200.000)
te dekken uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014 opgenomen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (subsidies):
U hebt in 2009 besloten voor een periode van vier jaar extra subsidies in het kader van de Wmo aan een aantal
organisaties te verstrekken. Dekking hiervan vond plaats vanuit de reserve WMmo. Vanaf 2013 is de termijn van
vier jaar verstreken. Ten opzichte van 2012 zal er voor € 102.000 minder aan subsidies worden verstrekt aan
deze organisaties.
Vanuit de algemene uitkering wordt in het kader van de decentralisatie van de functie begeleiding AWBZ naar
WMO middelen beschikbaar gesteld voor de kosten die hiermee samenhangen. Deze middelen (€ 103.000)
worden onder de overlopende passiva ondergebracht omdat door de val van het kabinet onduidelijk is of en
wanneer de decentralisatie zal plaatsvinden.
Maatschappelijk werk:
Bij de vaststelling van de kadernota 2012-2015 heeft u besloten in 2013 € 100.000 extra (ten opzichte van 2012)
te willen bezuinigen op Algemeen Maatschappelijk werk en sociaal raadslieden. Deze bezuinigingsmaatregel is in
de begroting 2013 in het programma Zorg en maatschappelijke dienstverlening opgenomen. Ten opzichte van de
begroting 2012 levert dit een besparing van € 100.000 op.
Maatschappelijke opvang:
Bij de kadernota 2012-2015 heeft u in verband met de Centrumtaak opvang in Den Helder besloten € 40.000
extra beschikbaar te stellen ten behoeve van de dekking van de lagere inkomsten voor maatschappelijke opvang
door de organisatie DNO. De in de begroting 2012 hiervoor opgenomen stelpost is komen te vervallen.
Bij de junicirculaire gemeentefonds 2012 zijn vanaf 2012 middelen (€ 140.000) beschikbaar gesteld in het kader
van de uitvoering van het beleid inzake brede aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van
ouderenmishandeling. Deze middelen zijn op het product Vrouwenopvang in de begroting 2013 opgenomen,
maar nog niet in de begroting 2012 opgenomen.
Ouderenwerk:
Bij de vaststelling van de kadernota 2012-2015 heeft u besloten in 2013 € 100.000 extra (ten opzichte van 2012)
te willen bezuinigen op Ouderenwerk. Deze bezuinigingsmaatregel is in de begroting 2013 in het programma
Zorg en maatschappelijke dienstverlening opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2012 levert dit een
besparing van € 100.000 op.
Schuldhulpverlening:
Op het product Schuldhulpverlening is vanuit de taakstelling sociaal domein € 455.000 ingeboekt als besparing
op de lasten. De verwachting is dat de huidige maatregelen (op beperkt budgetbeheer en bewindvoeringslasten)
deze besparing zullen effectueren.
Voor de schuldhulpverlening is het amendement om de realisering van de taakstellingen (€ 125.000) te dekken uit
de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014 opgenomen.
De taakstelling op schuldhulpverlening vanuit de algemene uitkering 2010 wordt gedekt vanuit de stelpost
rijksbezuinigingen en resulteert ten opzichte van de begroting 2012 in een voordeel van € 75.000.
Minderheden:
Omdat het kabinet geen beleid meer voert op specifieke doelgroepen maar de problemen aanpakt via generiek
beleid, wordt de aanpak van Antilliaans-Nederlandse jongeren met ingang van 2012 beëindigd. De door de
overheid toegezegde middelen zullen niet aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld. Voor de gemeente
Den Helder betekent dit een verlaging van de algemene uitkering met € 87.500. Daar in de begroting 2012 dit
bedrag nog in het subsidiebudget ten behoeve van Minderheden wordt geraamd ontstaat er een voordeel van
€ 87.500 ten opzichte van de begroting 2013.
WMO voorziening gehandicapten:
Voor 2013 wordt een besparing ad € 310.000 verwacht in de lasten van de voorizieningen voor gehandicapten als
gevolg van een lager beroep t.o.v. de begroting 2012.
Volksgezondheid:
Bij de kadernota 2010-2013 heeft u voor de jaren 2010 t/m 2012 extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve
van de uitvoering van de nota lokaal volksgezondheidsbeleid. In 2012 is hiervoor in de begroting € 130.000
opgenomen, in de begroting 2013 is dit bedrag ‘0’. Dit levert een besparing op van € 130.000.
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JGZ uniform deel en WMO CJG:
Vanaf 2012 is de brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin komen te vervallen. De rijksoverheid stelt deze
middelen nu via een decentralisatieuitkering binnen de algemene uitkering beschikbaar. Binnen het programma
Zorg en Maatschappelijke dienstverlening dalen de baten met € 1.260.000. Binnen het programma Algemene
dekkingsmiddelen stijgt de algemene uitkering voor een gelijk bedrag.
Activiteiten JAT en VAT:
Binnen het programma zijn de baten in het kader van de uitvoering JAT/VAT (€ 123.000) van de deelnemende
regiogemeenten in de begroting 2013 opgenomen. Het lastenbudget is met een gelijk bedrag aan deze bijdrage
verhoogd.
Risicojongeren:
Bij de kadernota 2010-2013 heeft u voor de jaren 2010 t/m 2012 extra middelen (€ 40.000 per jaar) beschikbaar
gesteld ten behoeve van de uitvoering van de verwijsindex risicojongeren. Ten opzichte van de begroting 2013
levert dit dus een besparing op van € 40.000.
Bedrijfsvoering:
Als gevolg van inkrimping van het takenpakket en verminderde formatie ontstaat een voordeel van € 80.000
binnen dit programma. Een deel van deze besparing wordt ingezet op het programma Cultuur. Doordat de
formatie van de afdeling OWS is verminderd ontstaat er over de programma’s heen een voordeel van ongeveer
€ 350.000.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 157.000 nadelig.
Reserve mutaties:
U hebt in 2009 besloten voor een periode van vier jaar extra subsidies in het kader van de Wmo aan een aantal
organisaties te verstrekken, waarvan de dekking plaats vond vanuit de reserve Wmo. Vanaf 2013 is de termijn
van vier jaar verstreken. Ten opzichte van 2012 zal er voor € 102.000 minder aan de reserve Wmo worden
onttrokken. Per 31 december 2012 zal de genoemde reserve worden opgeheven.
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Programma 12: Economische ontwikkeling
12.1

Inleiding

Den Helder heeft veel groeipotentie en kansen om het huidige economische tij te keren. Met de haven Port of
Den Helder, die in 2013 verzelfstandigt, hebben we een economisch paradepaardje in huis. Als de haven op volle
toeren draait, trekken we honderden, mogelijk duizenden goed opgeleide werknemers naar de stad. We creëren
een veelvoud aan indirecte werkgelegenheid. Er is al veel gebeurd. Zo is onder meer de commerciële
samenwerking met de marine tot concrete uitwerking gekomen, door bijvoorbeeld kaderuimte beschikbaar te
stellen voor het bedrijfsleven.
Alle inspanningen uit dit programma dragen bij aan de ontwikkeling van Den Helder tot een duurzame economie.
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zal op regionaal gebied de economische samenwerking in
vernieuwde vorm gaan oppakken. We zeggen het vaker en het is waar: bedrijven staan te trappelen om zich te
vestigen in Den Helder. We willen hen de ruimte geven en faciliteren. De eerste toezeggingen van
havengerelateerde bedrijven zijn binnen en dat is nog maar het begin.

12.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland

Wat willen we bereiken?
We willen in regionaal verband samenwerken om de economische ontwikkeling van de vijf clusters te kunnen
bevorderen. Daarbij willen we de randvoorwaarden bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening meer dan
nu faciliteren conform de behoeften van de economische clusters. De regionale uitvoeringsagenda is de weerslag
van de gezamenlijke en overeengekomen prioriteiten (zie ook programma 1).
Wat gaan we ervoor doen?
• We gaan per gebied bekijken wat de kansrijke locaties en economische potenties zijn.
• Den Helder is verantwoordelijk voor de programmaonderdelen maritieme ontwikkeling en duurzame
energie. Het havenbedrijf Port of Den Helder heeft daarin een belangrijke rol. Doelstellingen zijn:
o Fysieke ruimte voor offshore dienstverlening vergroten;
o Resultaten Taskforce havenontwikkeling Den Helder uitwerken;
o Kenniscluster Den Helder en op Texel versterken;
o Positie van Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaardiensten en
bedrijvigheid versterken;
o Gemeenten ondersteunen profilering van de regio als Offshore Wind Kenniscentrum samen
met Maritime Campus Netherlands (kruisrelatie duurzame energie en dwarsverbanden kennis
en innovatie);
o Test- en onderzoekslocaties voor windenergie faciliteren.
2

Maritiem en duurzame energie

Wat willen we bereiken?
Zoals ook door de commissie Deetman-Mans is aangegeven bood én biedt het cluster maritiem een unieke kans
voor de ontwikkeling van Den Helder. De Koninklijke Marine en de offshoresector en in het verlengde daarvan de
energiesector blijven dan ook onze topprioriteit. In 2012 werd stevig ingezet op de civiel-militaire samenwerking.
De Port of Den Helder zal deze samenwerking verder uitbouwen. Blijvend wordt ingezet op de
ontwikkelingsmogelijkheden van de haven. Het verzelfstandigd havenbedrijf speelt daarin een belangrijke rol.
We willen bovendien bereiken dat kennis en innovatie in de maritieme en energiesector goed is verankerd in de
kern van de lokale economie.
Wat gaan we daar voor doen?





Vanuit de gemeente zijn de kaders voor het verzelfstandigde havenbedrijf opgenomen in het
ambitiedocument en beslisdocument. Samen met het Havenbedrijf wordt hier verder vorm en inhoud aan
gegeven.
Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshorehaven
Den Helder. Samen met Den Helder Airport wordt ingezet op verdere ontwikkeling van het
luchthavengebied en vergroting van de werkgelegenheid in dit gebied. In 2013 werken we verder aan de
ruimtelijke randvoorwaarden voor deze gebiedsontwikkeling
Den Helder is een van de co-financiers voor het EFRO-project van de Maritime Campus Netherlands
(MCN). Speerpunt is realisatie van een Kenniscentrum Wind, dat zowel zorgt voor een aanbod van
vraaggericht beroepsonderwijs rond de windenergieproductie als het toegepast onderzoek door de
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kennisinstellingen coördineert. De realisatie van het Kenniscentrum Wind is speerpunt in 2013.
Bovendien wordt in overleg met provincie en Rijk gezocht naar mogelijkheden om een offshore
testlocatie in onze regio te realiseren. De lobby om kansrijke HBO-opleidingen naar de stad te die
aansluiten bij het speerpunt maritiem voor de regio Noord-Holland Noord wordt voortgezet.

3.

In 2013 neemt de gemeente deel aan Energy Valley, het Noord-Nederlandse programma gericht op het
verwerven van duurzame energieprojecten.
Toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?
Een verdere kwaliteitsverbetering van het toeristisch product. Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om
daartoe samen te werken. We verwijzen hier ook naar programma 1 (citymarketing). De Helderse Vallei en het
aangrenzende Marëndal willen we als recreatief knooppunt ontwikkelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
 Aansluitend op het streven naar meer blauwe vlaggen en goede voorzieningen onderzoeken we de
kenmerken van de bezoekers van het strand. We houden daarvoor een beknopte enquete in de zomer 2013;
 Leer- werktrajecten Toerisme aanbieden aan studenten en/of een intermediaire rol vervullen tussen student
en toeristische organisatie;
 Samen met de Stichting Top van Holland, de VVV en de stichting Ondernemen aan zee onderzoeken hoe de
samenwerking kan worden vergroot;
 Met bovengenoemde partijen onderzoeken hoe in de toekomst de diverse subsidiestromen kunnen
samenkomen. Het in 2012 gestarte toeristisch platform in Den Helder wordt hierbij ingezet om aansluiting te
vinden bij de vragen van ondernemers;
 De organisatie van Sail 2013 is in handen gegeven van de stichting Sail. Dit publieksevenement heeft alle
potentie om nationale en internationale exposure te genereren voor Den Helder als maritieme stad bij uitstek,
en de regio. Positieve promotie van Den Helder en haar regio op het gebied van toerisme, watersport en
recreatie en het creëren van een platform voor ‘Kansen verzilveren aan zee’ Tegelijkertijd is het van belang
voor het versterken van de bestuurlijke verhoudingen en het creëren van een platform waar inwoners,
bezoekers en toekomstige investeerders/partners uit het bedrijfsleven en overheden kunnen zien welke
plannen Den Helder gezamenlijk met de regiogemeenten heeft..
4.

Agribusiness

Wat willen we bereiken?
Agribusiness is in de Kop van Noord-Holland een belangrijke bron van werkgelegenheid. De Agriboard
onderscheidt de bollensector als een van de speerpunten. Den Helder wil door de aanwezige bloembollensector
en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sector.
Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zullen waar nodig bijdragen aan goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze sector.
5.

Health & wellness

Wat willen we bereiken?
Het cluster health & wellness wordt sinds 2012 in regionaal verband op de kaart gezet. We willen bereiken dat
Den Helder hierbinnen een onderscheidend profiel ontwikkelt, gericht op versterking van de centrumfunctie voor
de Kop van Noord-Holland op het gebied van zorgvoorzieningen en versterking van het wellnessaanbod. De in
het uitvoeringsprogramma Kop aangegeven initiatieven worden uitgevoerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
• Het overleg met het Gemini over het belang van spoedige nieuwbouw van een modern, volwaardig
ziekenhuis op de Dogger zetten we voort. De locatie biedt alle mogelijkheden om het te ontwikkelen tot
een hoogwaardige zorgcluster;
• Wanneer het EFRO-project Holland Health wordt toegekend, krijgt de innovatie in de gezondheidszorg
en de ontwikkeling van een nieuw regionaal medisch hoger onderwijsaanbod een extra impuls. Het
resultaat moet zijn dat er hoogwaardige nieuwe zorgarrangementen en nieuwe werkgelegenheid
ontstaan in de gezondheidszorg.
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6.

Detailhandel

Wat willen we bereiken?
We willen een centrum waarin het concept funshopping voor bewoners en bezoekers goed is uitgewerkt. Deze
ontwikkeling is nodig omdat de detailhandel een lastige periode doormaakt. Vooral in het centrum leidt dit tot
verschraling van het aanbod en een onvoldoende attractief verblijfsgebied. In de geactualiseerde Kadernota
Detailhandel Den Helder is de noodzaak van een kwalitatieve impuls in het centrum onderschreven.
Wat gaan we daarvoor doen?
• Uitvoering van het investeringsplan Kop Beatrixstraat en Kop Spoorstraat, dat de binnenstad aanzienlijk
zal verfraaien (programma 4);
• Onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van bestaande winkelpanden;
• Samen met ondernemers plannen uitwerken om de binnenstad compacter en attractiever te maken voor
bewoners, bezoekers en ondernemers;
• De markt professionaliseren. De detailhandelsorganisaties hebben zich in 2012 verenigd in een federatie
die gesprekspartner is voor de gemeente voor al deze ontwikkelingen.
7.

Versterken ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat Den Helder en omliggende regio een attractief vestigingsklimaat voor bedrijven en
instellingen biedt.
Wat gaan we daarvoor doen?
• Bedrijventerreinontwikkeling wordt in toenemende mate in regionale afstemming gepleegd. We maken
verdere afspraken over de ontwikkeling, herstructurering en profilering van terreinen;
• Op de bedrijventerreinen Kooypunt en Dogger-Zuid komen nieuwe kavels voor uitgifte beschikbaar;
• De gemeente blijft aandacht geven aan het keurmerk Veilig Ondernemen waarmee bedrijventerreinen
en winkelgebieden zich kunnen onderscheiden (er zijn, door KIWA Nederland al sterren uitgedeeld aan
de Binnenstad, Ravelijncenter, De Schooten en Kooypunt);
• Het Ondernemersfonds gaan we voor het tweede jaar faciliteren, zodat ondernemers extra gezamenlijke
activiteiten kunnen financieren;
• In bestemmingsplannen verruimen we waar mogelijk de vestigingsmogelijkheden voor kleinschalig
ondernemerschap;
• Acquisitie van nieuwe bedrijvigheid in de haven vindt plaats door het Havenbedrijf. Voor de overige
acquisitie speelt het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een rol. Onze bestaande bedrijven wordt
waar mogelijk ondersteund door een bedrijfscontactfunctionaris, ook waar het gaat om eventuele
herhuisvesting of uitbreiding.
• In 2012 is het bestaande ondernemersloket doorgelicht. De verbeteringen voeren we door zodat de
dienstverlening aan (startende) ondernemers aansluit op de behoefte in de (digitale) markt van nu.
Indicatoren
Het college spreekt in het Collegeprogramma 2010-2014 de wens uit dat meer bedrijven zich vestigen in
Den Helder. Den Helder moet een aantrekkelijk toeristisch verblijfsgebied zijn, met een toename van het aantal
overnachtingen en bezoekers.
Effectindicatoren:
Indicator
Aantal toeristische overnachtingen per jaar
Aantal bedrijfsvestigingen
Aantal arbeidsplaatsen

2009

2010

951.917

953.636

2.783

2.938

25.956

28.588

Bron: afdeling Publiekszaken, RMO
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Aantal toeristische overnachtingen per jaar 2006-2011
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Bron: Register Maatschappelijke Objecten
12.3

Wat gaat het kosten?

Programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014-2016

70

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013(€ 236.000 nadeliger)
Lasten
Door bijdragen aan de Stichting Energy Valley voor de vierde fase 2012-2015 (4 jaar a € 50.000) met publieke en
private partners wordt invulling gegeven aan regionale groeikansen van de energiesector.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 271.000 nadelig
Baten
Afwijkingen <100.000 per saldo € 96.000 voordelig
Mutaties reserves
Afwijkingen <100.000 per saldo € 11.000 nadelig.
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Programma 13: Werk en Inkomen
13.1

Inleiding

Je eigen broek op kunnen houden, voor je naasten zorgen en met volle teugen kunnen genieten van wat Den
Helder te bieden heeft: zelf je geld verdienen is de beste manier om dat te kunnen bereiken. We hebben allemaal
een eigen verantwoordelijkheid om het beste uit ons leven te halen. Als gemeente faciliteren we dat proces door
stevig in te zetten op het behoud van en creëren van banen. Waar werken niet mogelijk is, bieden we
ondersteuning. Budgetten staan wel zwaar onder de druk. De toenemende vraag naar ondersteuning doet het
fundament wankelen. We maken daarom de beweging dat ‘meedoen’ op vele manieren mogelijk is. Omdat
iedereen iets kan, kan iedereen iets betekenen in zijn of haar buurt. Zo lossen we met maatwerk in ondersteuning
financiële nood op, koppelen we arbeidskracht aan maatschappelijke activiteiten en stimuleren we het weer
vinden van een plek op de arbeidsmarkt.
Maatschappelijke Ladder
Beleidsdoelen programma 13
Imago
Bijdrage aan stedelijke ambitie
Cohesie

Stedelijk

Burgerschap
Leefklimaat
Participatie
Redzaamheid

Collectieve Voorzieningen

Individuele Voorzieningen

Vrijwillige inzet

Oplossingen Individuele Problemen

Wijkgerichte Aanpak

13.2

Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen?

1.

Invoering Wet “Werken naar vermogen”
Wat willen we bereiken?
De Wet werken naar vermogen was bedoeld om mensen met een arbeidsbelemmering of arbeidshandicap
aan de slag te krijgen. Door de val van het Kabinet Rutte is in mei 2012 besloten de betreffende wet
controversieel te verklaren.
Dit houdt in dat een aantal nieuwe ontwikkelingen waardoor de inwoners van Den Helder meer zelfredzaam
zouden kunnen worden voorlopig niet doorgaan. De algemene landelijke indruk is dat na de vorming van een
nieuw kabinet deze wet, al dan niet op onderdelen aangepast, wederom het besluitvorminsgtraject zal
ingaan.
Een aantal nieuwe onderdelen van de voorgenomen Wet werken naar vermogen waren echter al
aangenomen bij de aanpassing van de Wet Werk en Bijstand welke op 1 januari 2012 was ingegaan. Hierbij
moet gedacht worden aan de mogelijk tot het opleggen van een tegenprestatie voor mensen die in een
uitkeringssituatie verkeren en de werkgeversbenadering. Maar ook het doorvoeren van verschillende
bezuinigingen die in de nieuwe wet waren aangekondigd zijn al doorgevoerd.
Wat gaan wij daarvoor doen?
 We zullen de landelijke ontwikkelingen nauwlettend volgen en op het moment dat er een mogelijkheid
ontstaat voor hernieuwde invoering zullen wij hier de noodzakelike voorbereiding voor opstarten. Dit zal
geschieden door een daarvoor op te stellen stappenplan
 De inwoners van Den Helder zullen hierover dan van tevoren goed worden geïnformeerd.
 Ook de ketenpartners zullen in dit proces nauw betrokken worden.
 Voor 2013 zullen wij, gelet op de al wel geboden mogelijkheden als gevolg van de aanscherping van de
WWB, noodzakelijke stappen zetten om
o De werkgeversdienstverlening (verder) ontwikkelen. Zowel in lokaal als regionaal verband.
o Duidelijke keuzes maken hoe en voor wie wij de reintegratie gaan toepassen (agv
verminderde inkomsten)
o Gericht beleid rond tegenprestatie verder uitbouwen
o Het meer in samenhang brengen van de (jeugd)zorg, onderwijs en arbeidsmarkt
o Bezuinigingsvoorstellen doen om de kosten in het sociaal domein ook in de toekomst te
kunnen betalen. (De invoering van de nieuwe wet gaat immers gepaard met beduidend
minder financiële bijdragen van het Rijk.)
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2.

Regionalisering

Wat willen we bereiken?
In juli 2012 is door de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland een bestuuropdracht ondertekend. Met deze
bestuursopdracht worden de volgende doelen nagestreefd:
• een integrale visie op de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal-maatschappelijke domein, waarbij
in ieder geval de relatie tussen de drie decentralisaties onderdeel is van de visie;
• een visie op de vormgeving, organisatie en uitvoering van die gemeentelijke dienstverlening;
• goede invulling ‘Werkgeversbenadering’ door het versterken van de regionale samenwerking aangaande
de arbeidsmarkt, ten gunste van het sociaal domein;
• uitvoering van sociale wet- en regelgeving binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde
budgetten;
• het versterken van kwaliteit, continuïteit en efficiency.
Deze beoogde intensievere samenwerking is het gevolg van de nieuwe wetgeving (Wet Werken Naar Vermogen),
de fusie tussen een aantal gemeenten in de regio en de noodzaak om bewuster met de beschikbare middelen om
te gaan.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Om de doelen uit de bestuursopdracht te bereiken is een projectorganisatie ingesteld die de onderstaande
opdracht heeft:
• een visie op alle ontwikkelingen in het sociaal domein voorbereiden;
• er voor te zorgen dat er op 1 januari 2014 sprake is van één uitvoeringsorganisatie voor de gehele Kop
van Noord-Holland;
• er voor zorgen dat de bij de uitvoering van de gemeentelijke taken sociale zekerheid betrokken
organisaties tijdig gereed zijn voor de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, dan wel diens
opvolger.
3.

Leer- en werktrajecten voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar

Wat willen we bereiken?
Jongeren in de leeftijdcategorie 18 tot en met 26 jaar leren, werken of doen dit in combinatie van beide. We willen
hen een startkwalificatie laten behalen waarmee zij zichzelf kunnen redden op de arbeidsmarkt dan wel
zelfstandig hun leven kunnen invullen.
Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij gaan jongeren in alle opzichten als prioriteitsgroep bestempelen. Zij krijgen een gericht aanbod voor
werk, na de verplichte zoekperiode. Dit aanbod volgt via onze ketenpartners danwel een gericht
scholingsaanbod.
Dit volgt uit het feit dat sinds de samenvoeging van de WIJ met de WWB (per 1 januari 2012) jongeren
verplicht zijn om eerst gedurende vier weken zelf werk te zoeken of indien mogelijk terug te gaan naar
een reguliere onderwijsinstelling. Jongeren zijn feitelijk verplicht om terug te gaan naar school indien dat
mogelijk is en zij geen startkwalificatie hebben.
4.

Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken?
Vanaf 2013 wordt de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) wordt rechtstreeks door het Rijk bekostigd;
•
de overige educatie wordt specifieker gericht op de Nederlandse taal en rekenen (basisvaardigheden).
Voor ons betekent dit een inperking van de beleidsvrijheid op dit beleidsterrein. We vinden volwasseneneducatie
wel noodzakelijk om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast willen wij bereiken dat meer
mensen een startkwalificatie behalen om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Om uitvoering te geven
aan volwasseneneducatie is de Nota Educatie 2013-2015 Kop van Noord-Holland vastgesteld.
Wat gaan wij daarvoor doen?

De trajecten uit de Nota Educatie 2013 – 2015 kopen wij gezamenlijk met de andere gemeenten uit de
regio in bij het ROC Kop van Noord-Holland.
5.

Verloop klantenbestand

Wat willen we bereiken?
We willen het tekort in het klantenbestand WWB een halt toeroepen door een andere werkwijze te hanteren. Daar
hoort een doelgroepgerichte aanpak bij met eventueel reïntegratie. In 2012 is het plan hiervoor vastgesteld. De
noodzaak komt uit een forste stijging van het klantenbestand. Diverse lokale, regionale, landelijke en zelfs
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mondiale redenen zijn hier voor aan te voeren. Het gevolg is dat de benodigde financiering vanuit het Rijk (het Ideel) niet meer toereikend zijn. Maandelijks is sprake van een tekort.
Wat gaan we daarvoor doen?

Naar aanleiding van een raadsmotie gaan we maatwerk leveren voor specifieke groepen;
uitkeringsgerechtigden. Bijvoorbeeld door werkgevers te stimuleren om uitkeringsgerechtigden in dienst
te nemen en de doelgroep zelf aan te sporen een tegenprestatie te leveren;

De nieuwe wet Werken naar Vermogen kritisch volgen en beoordelen wat we naar aanleiding aan acties
kunnen uitvoeren.
6. Schuldhulpverlening
Wat willen we bereiken?
We gaan het beleidsplan Schuldhulpverlening – dat in 2012 is vastgesteld – uitvoeren, waarmee we onze klanten
financieel zelfstandig willen maken.
Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de schuldhulpverlening die de gemeente haar
inwoners biedt opnieuw bekeken. De basis is en blijft een integrale aanpak waarbij een goede balans is tussen
preventieve activiteiten en trajecten. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de klant centraal. We willen
bereiken dat onze werkwijze leidt tot minder aanvragen om schuldhulpverlening en minder crisisinterventies.
Wat gaan wij daarvoor doen?
• Ondersteuning bieden die er op gericht is de klant weer de regie over zijn/haar financiële situatie terug te
geven;
• Huidige werkwijze van de schuldhulpverlening aanpassen naar 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. Het is van
belang om die oorzaken die aan het ontstaan van de schulden hebben bijgedragen weg te nemen, of op
te lossen. Kortom is het van belang om samen met de klant de belemmeringen en drempels weg te
nemen.
• Alleen klanten die volledig schuldregelingsrijp zijn in aanmerking laten komen voor een
schuldbemiddelingstraject. Criteria zijn een stabiele situatie, er is een inkomen waarmee schulden
kunnen worden afgelost en de klant heeft een sterke motivatie om aan zijn verplichtingen te kunnen
voldoen.

Effectindicatoren:
Indicator

2011

2012

Aantal cliënten WWB/IOAW/IOAZ/WIJ (stand op 1 januari)

1.584

1.606

Aantal niet-werkende werkzoekenden in Den Helder

1.859

1.702

Bron: afdeling Publiekszaken, UWV WERKbedrijf

Aantal uitkeringsgerechtigden per maand (WWB/IOAW/IOAZ/WIJ)
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
jan- feb- mrt- apr- mei- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mrt- apr- mei- jun- jul11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12

Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Publiekszaken
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13.3 Wat gaat het kosten?
Begin 2013 zal duidelijk worden in hoeverre onze aanvraag bij het Ministerie SZW om een Incidentele Aanvraag
Uitkering is gehonoreerd. In dat geval zal dat een landelijke erkenning betekenen van de ontwikkeling waar
Den Helder de afgelopen periode mee is geconfronteerd.

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 2.943.000 nadelig)
Bijstandsverlening en Inkomensvoorzieningen:
Als gevolg van een hogere voorlopige bijdrage BUIG (WWB inkomensdeel) van € 1.800.000 in 2012 is dit ook in
de begroting 2013 opgenomen. Medio juli 2012 is bekend geworden dat de voorlopige vaststelling 2012 is
verhoogd met nog eens € 1.900.000. Van deze laatste verhoging is op dit moment nog niet duidelijk of deze
structureel van aard is en hierom niet meegenomen in de begroting 2013.
In juni 2012 is een prognose voor de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen opgesteld. Deze prognose gaat
ervan uit dat er gemiddeld over 2012 1.460 cliënten een uitkering zullen hebben. Voor 2013 is de verwachting dat
dit om 1.480 cliënten zal gaan. Ten opzichte van de te ontvangen rijksbijdrage betekent dit dat er ongeveer € 1,2
miljoen meer aan uitkeringen zal worden verstrekt dan de rijksbijdrage hoog is. Dit komt nagenoeg overeen met
wat u bij in de kadernota 2013-2016 heeft besloten.
De taakstelling sociaal domein in 2013 bedraagt € 5,3 miljoen. Bij de kadernota 2013-2016 heeft u besloten dat
hiervan er € 1 miljoen doorgeschoven dient te worden naar 2014, voor 2013 resteert er 4,3 miljoen. T.o.v. de
begroting 2012 (€ 5,2 miljoen) is levert dit een voordeel op van € 900.000.
Van de taakstelling sociaal domein is in de begroting 2013 € 4,65 miljoen (=voordeel t.o.v. begroting 2012)
ingeboekt op de diverse producten.
Dit bestaat uit realisatie van onderstaande maatregelen dan wel ‘meevallers’:
Maatregel/’meevaller”
Afschaffing bijdrage Cultuurfonds/Chronisch zieken
Minder trajecten Nieuwkomers
Maatregelen Schuldhulpverlening
Minder uitkeringsgerechtigden/hogere rijksbijdrage
Goedkopere werkwijze Sociale recherche
Doelgroepen minimabeleid
Bijstelling hoogte langdurigheidtoeslag
Extra middelen algemene uitkering inzake minimabeleid
Minder kosten WMO huishoudelijke hulp
Totaal

Bedrag (in euro’s)
300.000
148.075
470.075
2.559.519
70.000
100.000
100.000
484.432
418.000
4.650.101

Van deze realisatie wordt € 1.036.150 gerealiseerd door verlaging van de budgetten binnen programma 11 Zorg
en Maatschappelijke dienstverlening. Binnen dit programma levert dit een nadeel op van genoemd bedrag.
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Wet Sociale Werkvoorziening:
De rijksbijdrage in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening wordt in 2013 met € 840.000 verlaagd. In de
begroting 2013 is de subsidie aan de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid dan ook met dit bedrag
verlaagd. Bij de kadernota 2013-2016 heeft u besloten dat rijksbezuinigingen tot maatregelen moeten leiden om
deze bezuinigingen te kunnen opvangen. In het kader van de uitvoering van de WSW wordt een tekort verwacht
tussen de € 500.000 en € 1.000.000. Op dit moment is nog onduidelijk of de uitvoerende instantie hiertoe in staat
is. In de begroting 2013 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de gemeenschappelijke regeling dit zal gaan
realiseren. Het verwachte tekort is dan ook niet in de begroting 2013 opgenomen.
Werkgelegenheidsprojecten:
Als gevolg van de daling (€ 2,2 miljoen) van de rijksbijdrage WWB- werkdeel (participatiebudget) is het
lastenbudget verlaagd met eenzelfde bedrag. De lasten in het kader van de re-integratietrajecten
(werkgelegenheidstrajecten) blijven in 2013 binnen de door het rijk beschikbaar te stellen middelen.
Bij de vaststelling van de kadernota 2012-2015 heeft u besloten € 57.000 te willen bezuinigen op taalprojecten en
leer-/werktrajecten. Deze bezuinigingsmaatregel is in de begroting 2013 in het programma Cultuur opgenomen.
De in de begroting 2012 hiervoor opgenomen stelpost dit programma is hiermee komen te vervallen.
Minimabeleid:
Binnen het product Minimabeleid is een taakstelling vanuit de algemene uitkering 2010 opgenomen. Deze
taakstelling wordt gedekt vanuit de stelpost rijksbezuinigingen en resulteert ten opzichte van de begroting 2012 in
een nadeel van € 185.000.
Door de ingeboekte maatregelen bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag en afschaffing bijdrage
Cultuurfonds/chronisch zieken zijn de budgetten in totaal met € 500.000 verlaagd.
Voor de bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag is het amendement om de realisering van de taakstellingen
(ieder € 100.000) te dekken uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014 opgenomen.
Op het product Minimabeleid wordt een hoger budget noodzakelijk geacht voor de uitvoering van de bijzondere
bijstand voor € 300.000 Op dit moment is nog onduidelijk of de getroffen maatregelen hier dekking voor zullen
bieden. In de begroting 2013 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit zal worden gerealiseerd. Het verwachte
tekort is dan ook niet in de begroting 2013 opgenomen.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 354.000 nadelig
Reserve mutaties:
n.v.t.
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Hoofdstuk 3. Financiële begroting
3. 1. Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op de gehanteerde uitgangspunten bij het samenstellen van de begroting 2013-2016. De
vastgestelde Kadernota 2013-2016 geldt hierbij als kader. Daarnaast geeft dit hoofdstuk inzicht in de
ontwikkelingen bij de geraamde ‘algemene middelen’ op gelijke wijze als hoe de toelichting bij de verschillende
programma’s wordt opgenomen. Ook wordt aandacht besteed aan de voortgang van de verschillende
bezuinigingsopdrachten.
3.2. Uitgangspunten begroting 2013-2016
Met de vaststelling van de Kadernota 2013-2016 zijn ook de technische uitgangspunten voor de begroting 2013
en de meerjarenraming 2014-2016 vastgesteld. De begroting 2013-2016 is opgesteld conform deze
uitgangspunten.
Vertrekpunt voor het opstellen van de (meerjaren) begroting 2013-2016
De begroting 2012 ná verwerking van de begrotingwijzigingen tot 25 juni 2012 vormt de basis voor de opbouw
van de begrotingen 2013-2016. De bij de kadernota vastgestelde intensiveringen en/of ombuigingen zijn
vervolgens verwerkt in deze begroting.
Samenvatting technische uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016
2013 (en verder)

2012

1,75%
1.50%

2,5%
0%

Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolheffing en afvalstoffenheffing)
Rioolheffing

1.625%
4,125%

1,9%
4,4%

Afvalstoffenheffing
Loon- en prijsontwikkeling professionele instellingen

1.625%
1,7%

1,9%
0%

4%

4%

1.482
1.381

1.482
1.381

Loonontwikkeling
Prijsontwikkeling

Omslagrente
Arbeidsproductiviteit (in uren):
- Binnenpersoneel (netto)
- Buitenpersoneel (netto)

Formatie
De raming van de personeelslasten is gebaseerd op de toegestane formatie in 2013. Peildatum hiervoor is januari
2012 . Deze formatie is vervolgens verminderd met de op dit moment voorziene uitstroom van personeel wegens
FPU (flexibele pensioen uittreding).
2013 (en verder)
Loonstijging conform C.A.O. (incl. incidentele uitkering)

2012

1%

2%

Loonstijging als gevolg toekennen periodiek

0,75%

0,5 %

Totaal

1,75%

2%

In 2012 is een c.a.o. stijging van 2% overeengekomen. Bovendien wordt er nog rekening gehouden met een
stijging wegens periodieken voor een gedeelte van het jaar. (de maand januari 2012 was op het moment van
raming reeds gerealiseerd).
Prijsinflatie
In de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 is prijscompensatie toegepast op de materiële budgetten.
De prijsstijging conform ‘Bruto Binnenlands Product’ is 1,50 % , wat in geld vertaald een beslag (per jaar) van ca. €
300.000 met zich mee brengt. (aanscherping tov calculatie verleden jaar). Over het jaar 2013 is eenmalig de
prijsinflatie op budgetten ingezet om de stelpost voor de inkoop bezuiniging te realiseren.
Gemeentelijke heffingen
Met als uitgangspunt een 50/50 verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de gemeenteuitgaven,
is het gemiddelde inflatieniveau voor de (meerjaren)begroting periode 1,625%.
Dit percentage ligt ten grondslag aan de verhoging van de gemeentelijke heffingen, met uitzondering van de
rioolheffing waar een extra verhoging van 2,5% wordt toegepast om tot een kostendekkend niveau te komen.
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Gesubsidieerde instellingen
Voor de middeling van de prijscompensatie voor de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke
regelingen wordt een verhouding toegepast van 80/20. De toe te passen prijsindexering komt hiermee op 1,7%
uit.
Omslagrente
Op grond van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet inzake het financiële beheer van de gemeente
iwordt een omslagrente gehanteerd Ook voor 2013 wordt uitgegaan van een omslagrente van 4%. Dit percentage
wordt als uitgangspunt voor de berekening van lasten van toekomstige investeringen gebruikt.
Post onvoorzien
Dit standaard budget werd in de praktijk niet ingezet. Daarom is deze bij de bezuinigingsvoorstellen van
november 2010 ‘ingeleverd’. Er wordt voor gekozen om onverwachte uitgaven ten laste te brengen van het
exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar waarin die lasten zich voordoen.
Afwijking ten opzichte van het perspectief zoals dat geschetst werd bij de Kadernota 2013
Gegevens over aanpassing van de loonsom, activa en financiering, welke doorwerken in de concernfinanciën,
waren ten tijde van het opmaken van de Kadernota niet paraat en zorgen er daardoor voor dat de voorliggende
begroting afwijkt van het financieel beeld zoals dat uit de Kadernota naar voren kwam. De staat van activa kan
pas geactualiseerd na afronding van de jaarrekening, opmaken van financiering effecten nog later na opmaken
van een nieuwe prognose van de staat van reserves&voorzieningen. Bezien wordt of de loonsom informatie
voortaan naar voren gehaald kan.
In het hoofdstukje ‘Financiën in één oogopslag’ wordt een de afwijking tussen het kadernota perspectief en deze
begroting globaal toegelicht.
Voortgang prioriteiten Kadernota 2012
In de kadernota 2012 zijn diverse prioriteiten overeengekomen welke in volgorde geplaatst als eerste voor
realisatie in aanmerking zouden komen. In het overzicht hieronder worden deze, plus de huidige status in beeld
gebracht:
Onderwerp
Realiseren taakstellingen Schuldhulpverlening
Realiseren bezuinigingen
Haven ontwikkeling, realisatie Molenplein
Achterstallig onderhoud openbare ruimte
Investering Koningstraat
Oefen- en opleiding Brandweer
Sail Den Helder
Wijkveiligheidsplan Visbuurt
Aanleg Breewijd
Investering Vinkenterrein

Bedrag

400.000
150.000
65.000
300.000
90.000
4.000.000
300.000

Status
Gerealiseerd (per 2014)
Gerealiseerd (per 2015)
Gerealiseerd
Gerealiseerd door wijziging kwaliteitsnorm
Gerealiseerd
Gerealiseerd (voor 2 jaar)
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Niet gerealiseerd
Niet gerealiseerd, alternatieve planvorming

3.3 Algemene middelen
Algemene middelen van gemeenten zijn gelden zonder een bestedingsdoel. Hieronder vallen onder meer de
onroerendezaakbelasting, de uitkering uit het gemeentefonds en ontvangen dividenden.
De algemene middelen worden ingezet om alle gemeentelijke uitgaven te betalen voor taken waar geen
specifieke inkomsten (leges, rechten, huren etc.) tegenover staan .
De hieronder opgenomen tabel is een overzicht van deze Algemene Middelen, de realisatie hiervan in 2011 en de
ramingen in de verschillende opvolgende jaren. De afwijkingen in de ramingen tussen 2012 en 2013, groter dan
€ 100.000, worden kort toegelicht.
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Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2012 versus 2013 (€ 813.000 nadelig)
Financiering
Het nadelig effect op de product financiering van € 680.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door invoering van
het ‘schatkistbankieren’ waardoor rente inkomsten met € 400.000 worden afgeraamd. Overige effecten betreffen
interne verrekeningen.
Beleggingen
Aanpassing dividenduitkering van de BNG in verband met hun aanpassing van het dividendbeleid. Hierdoor krijgt
de gemeente een lagere dividenduitkering van € 160.000.
Deelnemingen
De toename van inkomsten van € 4.930.000 bij dit product wordt veroorzaakt door uitbetaling van een tranche
van verkoop van de Nuon aandelen (€ 5.132.000). De overige inkomsten uit deelnemingen worden naar beneden
bijgesteld. Posten hierbij zijn; rentevergoeding Nuon gelden (-€ 126.000), Hvc dividend (-€30.000), Baggerbeheer
dividend (-€ 47.000).
Geldleningen aan derden
Deze inkomsten nemen in verband met aflossing van leningen door derden met € 120.000 af. (zo ook de
bijbehorende kosten maar deze worden verantwoord binnen programma 1)
Algemene uitkering:
Vanaf 2012 is de brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin komen te vervallen. De rijksoverheid stelt deze
middelen nu via een decentralisatieuitkering binnen de algemene uitkering beschikbaar. Binnen het programma
Algemene dekkingsmiddelen stijgt de algemene uitkering hiervoor met € 1.260.000.
De aanpassing van diverse andere onderdelen, waaronder het algemene accrès (-€ 1.800.000), resulteren
uiteindelijk in een daling ten opzichte van de raming voor het jaar 2012 met € 468.000
Stelposten
Bij dit product worden nog niet geconcretiseerde inkomsten geraamd. Dit betreffen nog nader te realiseren
inkomsten. Concreet betreft dit een vervangende inkomsten raming voor het wegvallen van de
compensatieregeling voor gemeentelijke ID-medewerkers (€ 120.000).
Baten OZB niet woningen/eigenaren/gebruikers:
In de begroting 2013 is een daling OZB opbrengst (€ 300.000) opgenomen als gevolg van de afhandeling van de
bezwaren van het Ministerie van Financiën over de lagere waarde van de defensie objecten in Den Helder. De
stijging van de OZB opbrengsten (vanwege verhoging tarief) komt hierdoor lager uit. Ten opzichte van 2012
wordt per saldo een stijging OZB opbrengst geraamd van € 113.000.
Forensen- en toeristenbelasting:
Bij de kadernota 2013-2016 is besloten de daling OZB opbrengsten te compenseren door een verhoging van de
forensenbelasting (€ 137.000) en toeristenbelasting (€ 163.000). Dit leidt tot een hogere opbrengst van in totaal €
300.000, inclusief de stijging van de tarieven loopt dit op tot € 318.000.
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Voor de toeristenbelasting is hierin het amendement om de verhoging van de toeristenbelasting te compenseren
via de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014 opgenomen.
Reserve mutaties:
Binnen de algemene middelen komen de reserve mutaties naar voren welke te maken hebben met het onderdeel
Financiering. Te weten, de storting wegens rente over bestemmingsreserve en algemene reserve welke in 2013
ongeveer € 100.000 daalt ten opzichte van 2012 door lagere saldi van bestemmingsreserves. De rente
toevoeging over reserves behorend bij budgettair neutrale producten daalt ook, met € 220.000 vanwege
veranderde saldi en omdat het hiervoor geldende rentepercentage van 4,5 % verlaagd is naar de standaard 4 %.
Ten opzichte van 2012 volgt de periodieke tranche vanwege de opbrengst van de Nuon gelden waardoor deze
storting ten opzichte van 2012 toeneemt met € 4.960.000.
3.4 Toelichting voortgang bezuinigingen en stelposten Bezuiniging Rijksmaatregelen en Materieel
sluitende begroting
In de programmabegroting 2013 zijn een aantal omvangrijke posten opgenomen die van grote invloed zijn op het
begrotingsresultaat. Het gaat om de voortgang van de bezuinigingsopgave, de realisatie van de taakstellingen in
het sociaal domein en de exploitatie van Willemsoord en als laatste de verwerking van de rijksbezuinigingen. De
posten zijn geactualiseerd op basis van de besluitvorming bij de kadernota 2013-2016 en de actuele
ontwikkelingen van het afgelopen halfjaar. In deze paragraaf lichten wij deze posten toe.
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

Bezuiniging op Personeel / formatie
Bezuiniging op Subsidies
Bezuiniging op leveringen en diensten (inkoop)
Stelpost Materieel sluitende begroting
Taakstelling sociaal domein en exploitatie Willemsoord
Stelpost Rijksmaatregelen

3.4.1 Personeel
De bezuiniging op personeel over de periode 2011 – 2015 is gesteld op
Tot en met het begrotingsjaar 2013 wordt hiervan gerealiseerd:

€ 2.941.000*
€ 1.723.000

Resterende bezuiniging 2014 en 2015

€ 1.218.000

Op grond van ingeschatte uitstroom van personeel wegens pensioenleeftijd wordt deze resterende bezuiniging
als volgt verdeeld:
2014
€ 520.000
2015
€ 745.000
*Dit betreffen de directe salariskosten. De bezuiniging op indirecte salariskosten beloopt € 650.000
3.4.2 Subsidies
De bezuiniging op subsidies over de periode 2011 – 2015 is gesteld op
Tot en met het begrotingsjaar 2013 wordt hiervan gerealiseerd:

€ 2.083.000
€ 1.752.000

Resterende bezuiniging 2014

€

331.000

De besluitvorming over de invulling van de bezuinigingen op subsidies heeft plaatsgevonden bij de vaststelling
van de kadernota in 2011. De uitvoering ligt op schema.
3.4.3 Leveringen en diensten (inkoop)
De bezuiniging op leveringen en diensten over de periode 2011 – 2015 is gesteld op
Tot en met het begrotingsjaar 2013 is hier van gerealiseerd:

€ 4.018.000
€ 4.018.000

De invulling van de bezuiniging op leveringen en diensten loopt voor op de begroting. Hiermee wordt deze
bezuinigingsopdracht sneller gerealiseerd dan gepland.
Resultaten van aanbestedingen van de afgelopen 2,5 jaar zijn afgezet tegen de beschikbare budgetten. Als de
aanbesteding lager uitviel werd het voordelig verschil in mindering gebracht op de bezuinigingstaakstelling.
Daarnaast is invulling gegeven aan deze bezuiniging door in 2013 op de betreffende budgetten de nullijn te
volgen.
Doordat de bezuiniging sneller ingevuld is ontstaat er voor de jaren 2013 en 2014 incidenteel ruimte in de
begroting. Deze ruimte is op een aparte begrotingspost gezet. Bij de tussentijdse rapportages in de betreffende
jaren wordt beoordeeld in hoeverre de inkoopvoordelen daadwerkelijk zijn behaald. Op dat moment worden
voorstellen gedaan over de bestemming.
3.4.4

Stelpost Materieel sluitende begroting
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Deze stelpost is verleden jaar ingesteld met als doel bezuinigingen welke ‘wegliepen’ naar budgetneutrale
producten op te vangen. Voor 2012 kon een deel van de stelpost benut worden om de taakstelling op het sociaal
domein of de exploitatie van Willemsoord in te vullen.
2

De oorspronkelijke raming van deze stelpost was als volgt:
2012
€ 2.000.000
2013
€ 1.500.000
2014 en 2015
€ 1.250.000
Inmiddels is deze stelpost ondermeer ingezet om inkoop- en personeels bezuinigingen welke weglopen in de
heffingen (rioolrecht, afvalstoffenheffing en havenexploitatie) te compenseren. De stelpost komt daarmee voor de
komende jaren op het volgende niveau:
2013
€ 1.073.000
2014/2016
€ 960.000
3.4.5
Taakstelling Sociaal Domein en exploitatie Willemsoord
De oorspronkelijke taakstelling op het sociaal beleid bedroeg € 5,3 miljoen. Op basis van de kadernota 20132016 zal € 1 miljoen gerealiseerd worden in 2014. Op de resterende taakstelling van € 4,3 miljoen wordt in 2013 €
4,6 miljoen aan maatregelen ingeboekt. Een aantal voorgestelde kostenbesparende maatregelen in het
3
minimabeleid zijn met één jaar opgeschort . Het financieel nadeel (€ 325.000) wordt in 2013 opgevangen door
de reserve prioriteiten hiervoor in te zetten. Het gaat om het uitstellen van de maatregelen om te korten op de
bijzondere bijstand, de schuldhulpverlening en de langdurigheidstoeslag.
In de meerjarenbegroting 2014-2016 moet de taakstelling op het sociaal domein volledig zijn verwerkt. De WWB
wordt dan volledig uitgevoerd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde uitkering en de in 2013 uitgestelde
maatregelen worden, als zich geen meevallers voordoen, vanaf 2014 uitgevoerd.
De taakstelling voor Willemsoord is met de vaststelling van de kadernota 2013-2016 ingevuld. In de begroting is
vanaf 2013 een bedrag van € 0,3 miljoen beschikbaar om de inkomstenderving van Willemsoord door de verhuur
van maatschappelijk vastgoed onder de commerciële huurprijs te compenseren.
3.4.6
Stelpost Rijksmaatregelen
Deze stelpost is verleden jaar ingesteld met als doel door het Rijk opgelegde bezuinigingen of taakverzwaringen
(zonder afdoende budget uitbreiding) op te vangen.
De oorspronkelijke raming van deze stelpost was als volgt:
2012
€ 2.000.000
2013
€ 4.000.000
2014 en 2015
€ 6.000.000
In de kadernota 2013-2016 is deze post aangepast door te besluiten de efficiëncykortingen die het Rijk hanteert
op de nieuw uit te voeren taken in de jeugdzorg en de AWBZ-begeleiding als taakstellend te hanteren. De
kortingen kunnen daarmee niet meer worden gecompenseerd uit de stelpost Rijksmaatregelen. Uitvoering van
door het rijk overgedragen taken moet plaatsvinden binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar
worden gesteld.
De stelpost is ook ingezet om de effecten van de kortingen op het gemeentefonds op te vangen voor zover deze
afwijken van de inschatting in de kadernota. De junicirculaire liet zien dat de korting in 2013 € 1,3 miljoen hoger is
dan ingeschat.
Voor 2013 resteert op de stelpost Rijksmaatregelen een bedrag van € 681.000. Deze post dient om aanvullende
Rijksmaatregelen op te kunnen vangen.
De stelpost kent vanaf 2014 het volgende verloop:
2014
€ 3.044.000
2015
€ 5.224.000
2016
€ 6.222.000
Omdat de ramingen van het gemeentefonds voor na 2013 zeer onzeker zijn en met een groot pak zout moeten
worden genomen en ook nieuwe of wijzigingen in bestaande bezuinigingen van het Rijk onzeker zijn, zijn ook de
bedragen op deze post onzeker. Op basis van het nieuwe regeerakkoord na de landelijke verkiezingen in
september en de circulaires die daarover verschijnen zullen we de meerjarenbegroting actualiseren.

2
3

Bron: Kadernota 2012-2015 pagina 20.
Amendement A 2.4 bij de kadernota 2013-2016 van de fracties CDA, de ChristenUnie, D66, Trots en de VVD.
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Hoofdstuk 4. Paragrafen
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§ 4.1 Weerstandsvermogen
4.1.1. Algemeen
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente Den Helder om risico’s op te kunnen vangen, zodat
de gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen
de weerstandscapaciteit en de risico’s die niet op andere wijze zijn afgedekt.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om
onverwachte substantiële tegenvallers te dekken. Dit geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële
situatie. Een toereikend weerstandsvermogen is gewenst om te voorkomen dat iedere financiële tegenvaller ons
dwingt tot bezuinigingen of ten laste gaat van het uitvoeren van bestaande taken. Om een goed oordeel te
kunnen geven over ons weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:
1.
2.

De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover wij (kunnen) beschikken om niet begrote,
onvoorziene kosten (risico’s) af te dekken;
De risico’s die wij als organisatie lopen: risico’s van materiële betekenis waarvoor de gemeente geen
maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van verzekering of voorziening) heeft getroffen.

De nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ bevat naast de definities van het weerstandsvermogen en
risicomanagement de beleidslijnen voor Den Helder. Op 31 januari 2011 heeft de Raad een geactualiseerde nota
vastgesteld.
Wij gaan in deze paragraaf zowel op de weerstandscapaciteit als de risico’s in.
4.1.2

Weerstandscapaciteit Den Helder

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin wij zelf in staat zijn om structureel financiële middelen vrij
te maken. Deze mogelijkheden liggen in de exploitatiesfeer en betreffen met name:
a. structureel positief meerjarenbeeld;
a. onbenutte belastingscapaciteit: de ruimte om, met inachtneming van de wetgeving, de belastinginkomsten te
maximaliseren;
b. leges en heffingen die niet kostendekkend zijn;
c. mogelijke stelposten (zoals onvoorzien) waarvoor nog geen verplichting is aangegaan.
Ad a. Structureel positief meerjarenbeeld
De kadernota 2013-2016 laat een positieve meerjarenbegroting zien.
Aandachtspunt hierin zijn de taakstellingen in het sociaal domein en de invulling van de bezuinigingen tot en met
2015. Ook zijn de inkomsten uit het gemeentefonds uiterst onzeker. In de meerjarenbegroting gaan we nog uit
van het -10% scenario. Dit houdt in dat we rekening houden met er uiteindelijk 10% gekort wordt door het rijk.
Ad b. Onbenutte belastingcapaciteit
In 2013 geldt een macronorm voor de OZB van 2,76%. Dat betekent dat in 2013 voor alle gemeenten samen de
opbrengst van de OZB 2,76% meer mag zijn dan in 2012. Het percentage is gebaseerd op de verwachte inflatie
en de economische groei. Met het voorstel de OZB-tarieven met 1,625 % te laten stijgen blijft Den Helder binnen
de macronorm.
Ad c. Leges en heffingen die niet kostendekkend zijn
Voor leges en heffingen geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. De tarieven
afvalstoffenheffing zijn kostendekkend; de voor 2012 vastgestelde tarieven voor de rioolrechten zijn op termijn
kostendekkend. De graf- en begraafrechten en martkgelden leiden niet tot volledige kostendekking. In de
kadernota 2013-2016 is de kostendekkendheid wel verhoogd tot respectievelijk 75 en 50 %. De onbenutte
belastingcapaciteit bedraagt hierbij respectievelijk € 180.000 en € 85.000.
Ad d. Mogelijke stelposten waarvoor nog geen verplichting is aangegaan
In 2011 is de post onvoorzien in het kader van de bezuinigingen afgeraamd.
In de kadernota is wel een post materieel sluitende begroting opgenomen van € 2 miljoen. Deze post is in 2012
bedoeld om negatieve effecten op het begrotingssaldo bij het invullen van taakstellingen en bezuinigingen (zie ad
a.) op te vangen. In de begroting 2013 resteert hiervan € 0,9 miljoen. Hieruit kunnen eventuele tekorten op het
invullen van de taakstelling op het sociaal domein worden opgevangen.
Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit ligt in de vermogenssfeer en is de mate waarin wij in staat zijn om eenmalige
middelen vrij te maken en in te zetten en bestaat uit de algemene reserve en stille reserves.
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Algemene reserve
De algemene reserve heeft als doel om financiële risico’s op te vangen. Voor deze reserve is geen plafond
vastgesteld. In de geactualiseerde nota ‘weerstandsvermogen en risicomanagement 2011’ die op 31 januari 2011
door de Raad is vastgesteld, is voor de ratio weerstandsvermogen een gewenst minimumniveau vastgesteld van
1,25 volgens de volgende berekening:

beschikbare weerstandscapaciteit
benodigde weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen =

De beoordeling van de ratio en de aan de hand daarvan te nemen maatregelen is in de volgende tabel
weergegeven:
Ratio weerstandsvermogen
> 2,0
1,4 < ratio > 2,0
1,0 < ratio > 1,4
0,8 < ratio > 1,0
0,6 < ratio > 0,8
< 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Beheersmaatregel
Extra risico nemen/investeren
Weestandscapaciteit niet verhogen
Consolideren weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit verhogen
Weerstandscapaciteit verhogen
Bezuinigen of rilsico’s mijden

De stand van de algemene reserve kent eind 2012 een omvang van € 25,5 miljoen.
De reserve zal stijgen doordat er rente aan wordt toegevoegd. Daar staat tegenover dat er € 2,5 miljoen
beschikbaar moet komen voor de vorming van de egalisatiereserve parkeren. Wij verwachten dat de algemene
reserve daarom zal dalen tot € 24 miljoen.
De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 24 miljoen / € 15,4 miljoen is 1,56.
De ratio ligt boven het gewenste minimum van 1,25.
Stille reserves
Stille reserves zijn activa (bijvoorbeeld gebouwen, gronden, aandelen etc.) waarvan de reële verkoopwaarde
hoger ligt dan de boekwaarde. In relatie tot de werkelijke waarde zijn deze bezittingen dus te laag gewaardeerd.
Onder de restrictie dat deze activa direct verkoopbaar zijn, kunnen met de daaruit vrijkomende middelen risico’s
worden afgedekt.
Uit een inventarisatie van het vastgoed komt naar voren dat in de jaren 2012 en 2013 in totaal € 0,4 miljoen aan
stille reserves kan worden verzilverd.
4.1.3. Risico’s
Voor een goede beoordeling en inzicht in het weerstandsvermogen is het van belang dit vermogen af te zetten
tegen de risico’s. De omvang van een risico is afhankelijk van:
a. de kans dat het risico zich voordoet;
b. de financiële gevolgen van de risico’s.
De omvang van de risico’s wordt met toepassing van onderstaande tabel berekend. Voor risico’s met een
risicokans groter dan 75% wordt altijd een voorziening gevormd zodat deze in de beoordeling buiten beschouwing
worden gelaten.
% per risico € 100.000 < bedrag risico > € 250.000

Risicokans

bedrag risico > € 250.000

Hoog

50-75%

60%

Per risico

Per risico

Gemiddeld

25-50%

40%

Totaal

Per risico

Laag

0-25%

20%

Totaal

Totaal
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Het bij de programmabegroting 2011 geactualiseerde overzicht van de risico’s hebben wij als volgt
gecategoriseerd:
Omschrijving risico
Maatstaf woningen (BAG) / herijking gemeentefonds
Exploitatie Willemsoord BV
Schadeclaims en planschades
Grondexploitatie
Subsidieverstrekking/leningen aan instellingen/garanties
Wet Werk en Bijstand (WWB)
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen
Bouwleges
Deelnemingen
Subtotaal
Algemene opslag 25%
Totaal

Maximaal
risico
0
0
4.525.000

2.200.000
600.000
1.200.000

Risicokans

Risicobedrag

Hoog
Gemiddeld
Gemiddeld
n.v.t.
Schatting
Hoog
Hoog
Gemiddeld

0
0
1.810.000
5.822.000
2.500.000
1.320.000
360.000
480.000
0
12.292.000
3.073.000
15.365.000

Gemeentefonds
Herijking
Het gemeentefonds wordt verdeeld op basis van een groot aantal objectieve verdeelmaatstaven. Wijzigingen in
de definitie van deze maatstaven leidt tot herverdeeleffecten. Bij een wijziging pakt dit voor een gemeente voorof nadelig uit. In de nieuwe BAG wordt uitgegaan van de verblijfsobjecten met een woonfunctie. Een
recreatiewoning telt in de nieuwe definitie alleen mee als permanente bewoning is toegestaan. Een verpleeghuis
of een gevangenis telt nog maar voor één mee, terwijl in de oude definitie het aantal woonruimten in de
instellingen telt. Voor de gemeente Den Helder pakt de nieuwe definitie nadelig uit.
Het doorvoeren van deze verandering wordt gecombineerd met een totale herijking van het gemeentefonds.
De herijking staat gepland voor 2014. Er is daarom in deze paragraaf geen risicobedrag opgenomen.
Rijksbezuinigingen
In de begroting is een stelpost rijksbezuinigingen opgenomen die dient om de rijksbezuinigingen op te vangen.
Het risico van extra rijksbezuinigingen vanuit het rijk is daarom niet meer opgenomen in deze paragraaf.
Deelneming Willemsoord BV
Voor de deelneming in Willemsoord is een voorziening getroffen van € 6,3 miljoen. Voor de asbestsanering
waterbodem rond Willemsoord en kade Molenplein is eveneens een voorziening getroffen van € 1,3 miljoen.
Uit het bedrijfsplan van Willemsoord BV blijkt dat het moeite kost om de exploitatie sluitend te krijgen. In 2013
wordt Willemsoord in een aantal gevallen gecompenseerd voor het verschil tussen commerciële en
maatschappelijke huurprijs. Het risico van een verliesgevende exploitatie neemt daarmee af. In de
gemeentebegroting 2013 is hiervoor een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen. Er is daarom in deze paragraaf
geen risicobedrag meer opgenomen voor Willemsoord.
Schadeclaims

Renovatie van de watertoren: door de aannemer is een claim ingediend van € 600.000 vanwege ontstane
schade als gevolg van vertraging en niet tijdig ontvangen van betalingen door de gemeente;

Verplaatsing bedrijf Multimetaal: het Ministerie van Defensie meent als gevolg van een verplaatsing van het
bedrijf Multimetaal een bedrag van € 2.200.000 van de gemeente te vorderen te hebben. Hiervoor is een
voorziening getroffen van € 1.650.000.

Werkdeel WWB: het Ministerie van SZW heeft over het jaar 2008 en 2009 voor het werkdeel WWB met
betrekking tot de reïntegratietrajecten beschikbaar gestelde rijksbijdrage een bedrag teruggevorderd van
€ 3.001.000 (ID-banen en). Hiervoor is in 2011 een voorziening getroffen. Over 2008 en 2009 wordt ook circa
€ 2,2 miljoen teruggevorderd aan rijksbijdrage voor ID-banen. Het beroep bij de Rechtbank Alkmaar is
gegrond verklaard maar het Ministerie van SZW gaat in hoger beroep.

Er is een claim van € 250.000 ingediend wegens geleden schade bij de opdracht voor veeg- en
onkruidbeheer.

Bodemprocedure Vries & vd Wiel opdracht onkruid op veeg- en onkruidbeheer.
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Planschades

Centrumplan Marsdiepstraat: hiervoor bestaat een risico dat globaal is geschat op maximaal € 250.000;

Plan Stadshart: hiervoor bestaat een risico waarvoor een inschatting is gemaakt van € 225.000;

Artikel 17 en 19 WRO-procedures: globaal is ingeschat dat hiervoor een risico wordt gelopen van maximaal
€ 250.000;

Bestemmingsplannen: voor wijzigingen van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met een te
relateren planschade voor een bedrag van € 100.000.
In totaal lopen er schadeclaims en planschades tot een bedrag van € 4.525.000. Het risicobedrag schatten wij in
op gemiddeld (40%) en dat komt overeen met een bedrag van € 1.810.000.
Grondexploitatie
Op basis van de risicoanalyse per complex is de conclusie getrokken dat geen van de aanwezige risico’s zodanig
concreet en onvermijdbaar zijn dat het noodzakelijk is hiervoor nu een (aanvullende) voorziening te treffen. De
gemeente loopt voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is
gerelateerd aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s schuilen in de opbrengstenkant van
de projecten. De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Een groot deel van de
investeringen wordt vooraf gedaan (verwervingen, bouwrijp maken en dergelijke) om het mogelijk te maken grond
te verkopen en opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de
opbrengsten heeft dan ook een negatief effect op het resultaat van het project. Het ontwikkelrisico wordt
ingeschat op een bedrag van € 5.822.000. Het risicobedag is verhoogd doordat de gemeente het risico op de
grondexploitatie Julianadorp Oost nu voor 100 % op zich heeft genomen (was 50%)
Subsidieverstrekking aan instellingen
De gemeente loopt een zeker risico met betrekking tot gesubsidieerde instellingen waaraan de gemeente een
lening heeft verstrekt of waarvoor een garantie is afgegeven. Hoewel wij jaarlijks de begrotingen en
jaarrekeningen van deze instellingen beoordelen, riskeren wij een financiële tegenvaller indien zij niet aan hun
aflossing- en/of renteverplichtingen kunnen voldoen en wij daarvoor door de geldverstrekker worden
aangesproken. Eind 2011 was een totaalbedrag van € 163 miljoen aan geldleningen verstrekt. Daarnaast heeft
de gemeente waarborgen verstrekt van in totaal € 184 miljoen waarvan € 137 miljoen betrekking heeft op
geldleningen met achtervang WSW aan de Woningstichting.
In de praktijk blijkt het risico zeer laag. De gemeente is de afgelopen jaren niet financieel aangesproken op
verstrekte leningen of garanties. Het risico hebben wij ingeschat op € 2.500.000.
Wet werk en bijstand (Wwb)
De gemeente moet overschrijdingen op de Wwb voor 10% van de totale uitkering opvangen uit de eigen
middelen. In 2010 is het aantal cliënten in de bijstand sterk gestegen. De kans dat er uit eigen middelen moet
worden aangevuld is daarom als ‘hoog’ aangemerkt. Het totaal bedrag aan uitkeringen bedraagt in 2012 circa
€ 21,8 miljoen, zodat rekening moet worden gehouden met inzet van eigen middelen van € 2,2 miljoen. Het
risicobedrag bedraagt 60% van € 2,2 miljoen, dat is afgerond € 1,3 miljoen.
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen
Het totale achterstallig onderhoud aan wegen, groen, speeltoestellen en openbare verlichting is de afgelopen
jaren sterk afgenomen. De raad heeft de beeldkwaliteitsnorm gebaseerd op de CROW-systematiek waarbij ook
een prioriteitsstelling heeft plaatsgevonden. Zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor een verdere
toelichting.
Alleen het onderhoud van de Oostoeverbrug kan de komende jaren tot meerkosten leiden. Hiervoor is mogelijk
€ € 0,6 miljoen nodig voor groot onderhoud. Het risicobedrag ingeschat op 60% van € 0,6 miljoen, is
€ 0,4 miljoen.
Bouwleges
De opbrengst bouwleges staat onder druk door de economische crisis. Het aantal aanvragen voor (grote)
bouwwerken neemt af. De geraamde opbrengst is € 1,2 miljoen. Wij nemen een risicobedrag op van 40% van
€ 1,2 miljoen is € 0,5 miljoen.
Beleggingen/ Deelnemingen
Onder deze posten zijn de dividenduitkeringen opgenomen. De uitkering van dividend staat onder druk omdat ook
de resultaten van deelnemingen onder druk staan. De ramingen voor deze post zijn in de begroting 2013 naar
beneden bijgesteld. Er wordt daarom geen risicobedrag opgenomen.
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§ 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
Algemeen
Om een adequaat onderhoudsniveau binnen de gemeente te kunnen waarborgen zijn verschillende sectorale
onderhoudsplannen opgesteld. Deze sectorale onderhoudsplannen worden periodiek geactualiseerd (één keer
per vier à vijf jaar). Op grond van deze sectorale plannen wordt bepaald welke middelen noodzakelijk zijn om een
gekozen kwaliteitsniveau te kunnen realiseren en te beheren.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bepaalt mede de leefbaarheid van de stad. Uit de Strategische
Visie 2020 vloeit voort dat er in Den Helder voor de openbare ruimte een minimaal kwaliteitsniveau bereikt en
gehandhaafd moet worden. Voor een eenduidige beeldvorming is in het verleden gekozen voor een
beeldkwaliteitkiezer als instrument. In diverse beheerplannen werd verduidelijkt dat er een aanzienlijke
achterstand was op de gewenste beeldkwaliteit basis. Met de huidige economische crisis is het financieel gezien
niet meer realistisch om de gewenste beeldkwaliteit na te streven.
In plaats van de beeldkwaliteit basis wordt het onderhoud van de kapitaalgoederen nu gebaseerd op landelijke
richtlijnen en normen die betrekking hebben op veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit. Het verschil tussen de
huidige ‘technische’ kwaliteit en de voorgaande beeldkwaliteit is dat de esthetische uitstraling nu van
ondergeschikt belang is. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard en ontstaat een realistischer beeld over de
werkelijke onderhoudsachterstand van de kapitaalgoederen.
De huidige economische situatie noopt ons tot het maken van keuzes. Daar waar de benodigde middelen voor
een veilige, duurzame en functionele instandhouding niet aansluiten met de begroting, dienen er prioriteiten te
worden gesteld. Voorgesteld wordt de prioriteiten te leggen bij het onderhoud van kapitaalgoederen die het
grootste maatschappelijke of economisch belang hebben en waar het onderhoud het meeste rendement heeft op
de veiligheid, leefbaarheid en functionaliteit. Een voorbeeld hiervan zijn de hoofdwegen (asfalt), voet- en
fietspaden voor het wegbeheer.
In 2013 worden de volgende beheerplannen geactualiseerd:

verkeerstekens en straatmeubilair

stedelijke groenvoorziening
Tevens wordt in 2013 een nieuw beheerplan opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd:

oevers en watergangen
Beheer Openbare Ruimte (BOR)
Binnen de sectorale beheerplannen, zoals voor wegen, riolering, openbare verlichting en civiele kunstwerken,
wordt op basis van vastgestelde criteria keuzes voorgesteld. De sectorale beheerplannen kunnen gezamenlijk
worden gezien als een integraal beheerplan voor de totale openbare ruimte.
Visuele inspecties worden gecombineerd met informatie uit de dagelijkse praktijk en de beheerprogrammatuur.
Na afweging van de verkregen informatie en het geheel van onderhoudsplannen, worden projecten opgenomen
in een operationeel jaarplan Onderhoud openbare ruimte.
Beheerplan Wegen (2013-2017)
Het is een zorgplicht van de gemeente om de verhardingen goed en verantwoord te beheren. Een en ander wordt
verwoord in artikel 16 van de Wegenwet. Het beheerplan Wegen geeft inzicht in de staat van onderhoud van de
2
wegen en de benodigde middelen om de verhardingen in de openbare ruimte (3 miljoen m ) op het gewenste
kwaliteitsniveau te brengen en te houden. De technische staat van de asfaltverhardingen dient op orde te zijn om
kapitaalvernietiging te voorkomen. In 2010, 2011 en 2012 is hierin een inhaalslag gemaakt waardoor er vanaf
2013 ruimte ontstaat om weer aandacht aan andere type verhardingen te geven. Naast het verdere onderhoud
aan de (asfalt) hoofdwegen, krijgen nu de fietspaden en voetpaden prioriteit.
Beheerplan Openbare Verlichting (2010-2014)
In dit beheerplan worden de kaders omschreven voor het in stand houden en beheer van een verantwoorde
openbare verlichtingsinstallatie (circa 22.000 masten). Het onderhoud aan lichtmasten en armaturen bevindt zich
boven de beeldkwaliteit laag. De huidige economische situatie geeft geen ruimte om op korte termijn de gewenste
beeldkwaliteit 'basis’ te realiseren noch om de verlichting duurzaam te maken (LED-verlichting).
Gemeentelijk Rioleringsplan (2013-2017)
In oktober 2012 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2013-2017 vastgesteld. In het
GRP wordt de zorgplicht van de gemeente voor het inzamelen van afvalwater, het voorkomen van wateroverlast
en het beheersen van grondwateroverlast omschreven. Hiermee wordt geanticipeerd op wet- en regelgeving.
In het GRP wordt een aantal doelen beschreven die in de planperiode moeten worden gehaald, onder meer:
 uitwerken en uitvoering geven aan beleid voor hemelwater en grondwater;
 verkrijgen van een volledig inzicht in de onderhoudstoestand van alle riolen;
 afronden van de maatregelen die resulteren in een verbetering van de waterkwaliteit.
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Nota Groen
Deze nota geeft de gewenste ontwikkeling en beheer weer van de groene structuur in het stedelijke- en in het
landelijke gebied. Verder zijn de groene kaders opgenomen voor ruimtelijke ontwikkelingen, beleidsplannen,
projecten en plannen voor inrichting en beheer van groengebieden. In de nota staat een uitvoeringsprogramma
en wordt aandacht besteed aan zowel natuurontwikkeling en -beheer als de toegankelijkheid en het gebruik van
groen- en natuurgebieden.
Beheerplan Stedelijk Groen (2010-2013)
Doel van dit beheerplan is het op een planmatige werkwijze duurzaam onderhouden van 295 hectare openbaar
groen in Den Helder. In 2011 hebben wij de gedragscode voor bestendig beheer vastgesteld. Door het onderhoud
uit te voeren volgens de vastgestelde gedragscode wordt voorkomen dat steeds ontheffing moet worden
aangevraagd bij het ministerie van LNV. Bij de actualisatie van het beheerplan in 2013 zal de gedragscode
worden geïntegreerd in het beheerplan Stedelijk Groen.
Beheerplan Bomen (2013-2016)
In het beheerplan, dat in december 2012 aangeboden wordt aan de raad, wordt een overzicht gegeven van het
bomenareaal. Het plan omschrijft het benodigde beheer en onderhoud aan de circa 22.000 bomen. Het geeft
inzicht in de knelpunten en de onderhoudskosten gerelateerd aan de gewenste beeldkwaliteit. Belangrijke
thema’s zijn veiligheid en overmatige overlast.
Beheerplan Civiele Kunstwerken (2013-2016)
In het beheerplan, dat in december 2012 aangeboden wordt aan de raad, wordt een overzicht gegeven van 140
vaste civiele kunstwerken (bruggen, duikers, tunnels en viaducten). Het beheerplan geeft inzicht in de
maatregelen en bijbehorende kosten die nodig zijn om risico’s met betrekking tot een veilig gebruik tot een
minimum te reduceren.
Beheerplan Verkeersborden en Straatmeubilair (2009-2012)
Het beheerplan Verkeersborden en Straatmeubilair geeft inzicht in de samenstelling, onderhoudskwaliteit en
beheerkosten van de circa 10.000 verkeersborden en 4.000 overige objecten. Verder geeft het beheerplan een
goed inzicht in de knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van het beheer van de verkeersborden en
straatmeubilair. Een van de doelstellingen is het verminderen van het aantal verkeersborden en objecten (onder
meer 2.200 antiparkeerpaaltjes).
Beheerplan Spelen (2013-2016)
In het beheerplan Spelen, dat in december 2012 aangeboden wordt aan de raad, staat op welke wijze het beheer
en onderhoud aan de speelobjecten en de speelplekken wordt uitgevoerd, zodat de kinderen met goede en
veilige speelvoorzieningen kunnen spelen. In overeenstemming met het attractiebesluit worden jaarlijks alle
speeltoestellen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen geïnspecteerd.
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
Algemeen beleidskader
De Nota grond- en vastgoedbeleid (2008) geldt als beleidskader voor het gemeentelijk vastgoed.
In de nota uit 2008 is opgenomen dat de nota in 2012 zou worden herzien. Met het oog hierop is in het eerste
kwartaal van 2012 een discussienotitie aan de Raadscommissie voorgelegd en besproken. Het doel van deze
discussienotitie was om de bestaande nota uit 2008 op onderdelen aan te passen. Voor het resterende deel blijft
de nota uit 2008 in stand.
Op basis van de Nota grond- en vastgoedbeleid is in mei 2011 door de Raad de Nota “Afstoten gemeentelijk
vastgoed (2011-2014)” vastgesteld.
De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit circa 200 objecten en kan worden ingedeeld in vastgoed in het
kader van gemeentelijk belang als dienstgebouwen (onder andere stadhuis, brandweer), maatschappelijk
vastgoed (onder andere onderwijsgebouwen en gymlokalen), strategisch bezit (vastgoedbezit met het oog op
toekomstige ontwikkelingen, veelal grondexploitatie) en af te stoten voor planologische ontwikkeling aan Zeestad
CV/BV en af te stoten aan markt.
In de Afstootnota Gemeentelijk Vastgoed zijn de kaders voor behoud en afstoten vastgelegd.
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Opbrengsten:
Huren:
Het uitgangspunt is dat Gemeentelijk vastgoedobjecten tegen een marktconforme waarde worden verhuurd. De
huuropbrengsten bestaan uit een totaal van opbrengsten van huren van gemeentelijke panden en gronden. De
hoogte hiervoor wordt op circa € 750.000 geraamd
Erfpacht:
De gemeente heeft circa duizend objecten in erfpacht uitgegeven aan derden. Hiervan zijn circa 200
recreatiewoningen op vakantieparken en 800 overigen (grotendeels ondergrond woonhuizen).
In 2013 wordt een totaal aan inkomsten van de erfpachten van € 730.000,-- begroot.
Verzelfstandiging Havenbedrijf
De opbrengsten van de gronden die naar verwachting worden ingebracht (Oostoever/Kooypunt) bij het
haventerrein ivm de verzelfstandiging van de haven zijn nu nog meegenomen in de begroting in afwachting van
de besluitvorming.
Kosten
Onderhoud vastgoed en beheerskosten:
Jaarlijks wordt voor het onderhoud van de gemeentelijke objecten/panden de kosten in de exploitatie opgenomen.
Aan de hand van een uitgevoerde inventarisatie is de totale voorraad vastgoed in beeld gebracht. In de
afstootnota gemeentelijk vastgoed (mei 2011) is deze inventarisatie vastgesteld.
Aan de hand van deze inventarisatie is op 19 maart 2012 een Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld
voor de ruim honderd gebouwen die de gemeente in haar bezit heeft.
In het beheerplan is opgenomen binnen welke wettelijke en gemeentelijke kaders het beheer wordt
uitgevoerd, wie binnen de organisatie verantwoordelijk is en hoe de verschillende gebouwenclusters beheerd en
onderhouden worden. Tevens wordt een onderbouwing gegeven van het deel van de egalisatievoorziening voor
onderhoud van gebouwen dat bestemd is voor de gebouwen die de gemeente op lange termijn wil behouden.
Totaal:
Voor 2013 wordt een totaal aan kosten van ca. € 300.000 begroot bestaande uit: correctief en planmatig
onderhoud van de gemeentelijke panden (exclusief gebouwen ten behoeve van het onderwijs), beheerskosten
(gas, water en licht, verzekeringen etd.) en plankosten.
Beheer schoolgebouwen
Volgens de wet en op gemeentelijk niveau afgehecht in het VVHO, heeft de gemeente (samen met de
Rijksoverheid) zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. De verplichting en verantwoordelijkheid voor de
instandhouding ligt bij de juridisch eigenaar van het gebouw, het schoolbestuur. Dit is in de gemeente Den Helder
met alle onderwijsgebouwen het geval.
Het Rijk zorgt via de bekostigingsmethodiek voor het onderwijs voor de materiële instandhouding (met name de
binnenkant). De gemeente Den Helder is met de schoolbesturen convenanten aangegaan. De kosten voor de
onderhoudswerkzaamheden worden niet meer via een jaarlijkse cyclus verstrekt en verantwoord, maar via een
vierjaarlijkse cyclus. Dit is een voorbereiding op eventuele doordecentralisatie overeenkomsten.
In samenspraak met de gemeente wordt bepaald welke ontwikkelingen er zijn met betrekking tot nieuwbouw en/of
uitbreiding. De gemeente hanteert hierbij de normen van de ‘verordening voorziening huisvesting onderwijs’
(VVHO). Voor de onderwijskundige vernieuwingen geldt hetzelfde.
Op grond van de wet is de gemeente verplicht om bewegingsonderwijs mogelijk te maken. De gemeente doet dit
door te voorzien in gemeentelijke gymzalen dan wel door accommodaties hiervoor te huren van derden.
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§ 4.3 Financiering
Algemeen
In deze paragraaf doen wij verslag van de wijze waarop de treasurytaken worden uitgevoerd. Daarbij wordt
ingegaan op enkele ontwikkelingen, risicobeheer en financiering.
Op 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in werking getreden. Het doel van deze
wet is het beheersen van financieringsrisico’s. Dat uit zich in een aantal randvoorwaarden voor het treasurybeleid:
- het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de
uitoefening van de publieke taak. De raad heeft de uitgangspunten hiervoor vastgelegd in de nota “De
gemeente als bank”;
- uitzettingen moeten een prudent karakter hebben;
- het voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Grondslag voor de financieringsparagraaf is het treasurystatuut. De regels voor de uitvoering van de
treasuryfunctie en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd. Ons
treasurystatuut heeft als doelstellingen:

het verzekeren van duurzame toegang tot Europese financiële markten tegen acceptabele condities;

het beschermen van het gemeentelijk vermogen- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s;

het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen
en financiële posities;

het realiseren van een flexibel en controleerbaar cashmanagement in de gemeentelijke organisatie;

het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden
(Wet fido), de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden en de Regeling uitzettingen en
derivaten centrale overheden (Ruddo) respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
Vooruitzichten
Externe ontwikkelingen
Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het verwachte en werkelijke verloop van de
rente. Dit is erg afhankelijk van de economische ontwikkelingen, hoofdzakelijk in de Europese Unie maar ook in
de rest van de wereld. Op dit moment is onduidelijk wanneer er een einde komt aan de economische crisis ook
met het oog op de financiële problematiek binnen enkele Europese landen die afhankelijk zijn van de EU.
Daarnaast zijn er verscheidene Europese landen die grote bezuinigingen moeten doorvoeren. Deze
bezuinigingen hebben als gevolg dat er minder wordt geïnvesteerd en naar verwachting in een lagere/mindere
groei binnen de EU resulteert.
Bovenstaande ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor de ontwikkelingen van de rente. Op dit moment is
het zo dat Nederland nog relatief voordelig aan geld kan komen. Mede gelet ook op de AAA-status die Nederland
heeft tot in tegenstelling van de meeste andere Europese landen.
Wat wel belangrijk is voor Nederland is de EMU-schuld, dit is het totaal aan uitstaande leningen van de
Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden minus de onderlinge schulden van deze partijen. Eén van de
maatregelen die het Kabinet heeft afgekondigd om te zorgen dat de overheidsfinanciën op orde komen, is het
schatkistbankieren. Dat wil zeggen dat alle lagere overheden, waaronder de gemeenten, hun tegoeden bij de
Nederlandse Staat moeten plaatsen. Dit zorgt er weer voor dat de Nederlandse Staat door toepassing van een
bepaalde meetmethode, statistisch gezien onder de norm van de Europese Unie blijft.
De verwachting is dat de gemeenten per 2013 hun overtollige middelen zullen moeten plaatsen bij de
Nederlandse Staat. Dit zal ertoe leiden dat er minder renteopbrengst gegenereerd zal worden dan de gemeente
op dit moment ontvangt op overtollige middelen. In de Staatscourant van juni 2012 is namelijk aangegeven dat
decentrale overheden een rentevergoeding krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op
leningen die ze op de markt aangaat. Uit een overzicht van 28 augustus 2012 van het Agentschap van de
Generale Thesaurie blijkt dat de rentetarieven in het kader van partieel schatkistbankieren tot en met twee jaar
nagenoeg nul zijn. Vanwege deze verwachting is in de begroting voor de jaren 2013 en verder de rentebaten op
vrijwel nihil gezet.
Daarnaast is er nog een ontwikkeling gaande in het kader van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof), in
deze wet wordt onder andere geregeld dat Nederland het financieringstekort dient te beperken tot drie procent
van het bruto binnenlands product. De decentrale overheden, waaronder de gemeenten, hebben hun aandeel in
deze 3%-norm. Wanneer de 3%-norm wordt overschreden kan dit een boete als gevolg hebben. De Wet Hof ligt
nog, voor zover bekend, nog bij de Raad van State.
Interne ontwikkelingen
De verwachting is dat er de komende jaren grote investeringen gedaan zullen worden, waardoor een grote
liquiditeitbehoefte ontstaat. Voor een belangrijk deel hebben deze investeringen betrekking op de drie prioritaire
gebieden: de haven, het stadshart en Willemsoord.
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Financiële risico’s
Kasgeldlimiet (kortlopende schuld)
De begrenzing van de renterisico’s op de kortlopende middelen vindt plaats door het vaststellen van een
kasgeldlimiet. Deze limiet is vastgesteld als een maximum percentage van het begrotingstotaal dat met
kortlopende middelen mag worden gefinancierd. Het percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op
8,5.
Het streven is er op gericht om, binnen de kasgeldlimiet, een deel van de financieringsbehoefte te dekken door
middel van kortlopende leningen.
Dit heeft de volgende voordelen:

de rente op kortlopende leningen is nagenoeg altijd lager dan op langlopende leningen;

een grotere flexibiliteit.
In onderstaande tabel wordt voor 2013 de kasgeldlimiet afgezet tegen de verwachte ontwikkeling van de netto
vlottende schuld. Duidelijk komt daaruit naar voren dat de gemeente binnen de limiet blijft.
Bij de liquiditeitenplanning is de begroting van 2013 als basis genomen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:

de exploitatieontvangsten (uitgezonderd de renteontvangsten en de gemeentelijke heffingen) en uitgaven
(uitgezonderd de rentebetalingen en de loonkosten) worden geleidelijk over het jaar ontvangen dan wel
betaald;

de renteontvangsten en –uitgaven zijn opgenomen in de maand dat zij werkelijk ontvangen dan wel betaald
worden;

de loonkosten zijn geleidelijk over het jaar verspreid met uitzondering van de maand mei (vakantiegeld) en
de maand december (extra uitkering);

de ontvangsten van de gemeentelijke heffingen zijn gesplitst in tien maanden met automatische incasso
(maart t/m december) en het restant in twee termijnen;

er is rekening gehouden met de voorgenomen investering 2013;

de bedragen van de te verwachten vlottende schuld en vlottende middelen zijn in de tabel samengevoegd.
Bij het overschrijden van de kasgeldlimiet, wordt overgegaan tot consolidatie.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)
Kwartaal 1
157.911

Kwartaal 2
157.911

Kwartaal 3
157.911

Kwartaal 4
157.911

8.5%

8.5%

8.5%

8.5%

in bedrag

13.422

13.422

13.422

13.422

2) Financieringsmiddelen
Raming voor 2013

-/- 560

-/- 2.824

1.116

9.013

3) Toets kasgeldlimiet
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1) - (2)
13.982
16.246
12.306
Op basis van de huidige prognose is in 2013 geen overschrijding van de kasgeldnorm te verwachten.

4.409

Omvang begroting 2013
1) Toegestane kasgeldlimiet
in percentage

Renterisiconorm (langlopende schuld)
De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel opgenomen
als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is het maximum percentage van het
begrotingstotaal, waarvan de rente door herfinanciering of renteherziening mag worden gewijzigd. Het percentage
is door de minister van Financiën vastgesteld op 20 (dit komt overeen met een gemiddelde rentevast-periode van
vijf jaar). Stijgt de marktrente in een jaar sterk, dan werkt dat door in maximaal 20% van het begrotingstotaal.
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In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Duidelijk komt daaruit naar voren dat de
gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet.
Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld x € 1.000
2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

7.654

7.401

6.182

6.310

7.654

7.401

6.182

6.310

4. Renterisiconorm

31.582

31.582

31.582

31.582

5. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (4 - 3)

23.928

24.181

25.400

25.272

1. Renteherziening op vaste schuld
2. Betaalde aflossingen
3. Renterisico op vaste schuld (1+2)

Renterisiconorm (berekening):
4a. Begrotingstotaal jaar T
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
4. Renterisiconorm (4a x 4b / 100)

157.911
20%
31.582

Opgenomen langlopende geldleningen
In 2013 wordt er middels de reguliere aflossingen één lening volledig afgelost.
Verstrekte langlopende geldleningen
Per 31 december 2012 staat er € 87,6 miljoen aan verstrekte langlopende geldleningen uit. Ongeveer € 78,6
miljoen, betreft de leningverstrekking aan Woningstichting Den Helder en ruim € 3,5 miljoen aan het Gemini
Ziekenhuis.
In 2013 wordt er middels de reguliere aflossingen een geldlening van de Woningstichting volledig afgelost.
Krediet-/debiteurenrisico
Bij de krediet-/debiteurenrisico’s bestaat de kans op een waardedaling van een uitstaande vordering als gevolg
van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door een debiteur. Het beheer van de debiteuren houdt
verband met de reguliere bedrijfsactiviteiten van de gemeente. Door een goed invorderingsbeleid is het
kredietrisico als laag te kwalificeren. Wel zien wij als gevolg van de economische crisis een toename in het aantal
aanvragen kwijtschelding en betalingsregelingen.
Daarnaast staan wij garant voor het betalen van de rente en aflossingen van geldleningen van verschillende
partijen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in directe garantstelling of als achtervangpositie bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Bij de achtervangpositie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat
de gemeente voor 50% garant.
In totaal staan wij direct garant voor een bedrag van € 47,4 miljoen (cijfers per 31 december 2011), waarbij de
Woningstichting Den Helder een aandeel van € 5,5 miljoen heeft, Willemsoord een aandeel van € 11,5 miljoen
heeft en de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland een aandeel van € 25,5 miljoen heeft. Via de achtervang staan wij
garant voor een bedrag van € 136,9 miljoen (cijfers per 31 december 2011), waarbij de Woningstichting
Den Helder een aandeel van € 92,5 miljoen heeft.
Volgens het Treasurystatuut 2010 is het toegestaan dat wij in het kader van het beperken van financiële risico’s
gebruik kunnen maken van derivaten. De verwachting is dat er voor 2013 geen gebruik zal worden gemaakt van
derivaten.
Kapitaallasten
Conform de gemaakte afspraken uit de nota Reserves en Voorzieningen 2011 maken we hierbij melding van de
rentelasten welke aan de reserves worden toegerekend in 2013. In 2013 zal er in totaal begroot € 1,6 miljoen aan
de reserves worden toegevoegd.
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Begrotingsgegevens EMU
Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire Unie) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de
overheid. Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten.
Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor dat saldo van de totale Nederlandse overheid en draagt
daarmee dus bij aan het EMU-tekort of overschot van de gehele overheid.
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag bedragen.
Op basis van de “Wet FIDO” behoort ingrijpen door de centrale overheid tot de mogelijkheden bij een dreigende
overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van
het saldo van de lokale overheid.
Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in
de ontwikkeling daarvan. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Omschrijving
1

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

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste
van de exploitatie

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4

6a

2012
x € 1000,-

2013
x € 1000,-

2014
x € 1000,-

-2.750

-265

-1.485

6.856

6.668

6.777

738

1.423

1.496

20.642

14.077

4.526

3.562

5.617

4.544

8.834

5.670

8.023

2.116

1.339

1.339

3.822

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs)

6b

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa op
exploitatie

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8a

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

8b

Op de exploitatie verantwoorde boekwinst op verkoop grond

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

-8.820

ja

nee

ja

-7.537

4.402

In de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds wordt er een referentiewaarde voor het EMU-saldo
afgegeven. Berekend komt dit uit op ongeveer 4,4% van het begrotingstotaal na bestemming. Voor 2013 houdt dit
in: € 165,2 mln. x 4,4% = € 7,3 mln. als referentiewaarde.
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§ 4.4 Bedrijfsvoering
Inleiding
De wereld om ons heen verandert snel. Netwerkvorming, marktwerking, individualisering en digitalisering zorgen
ervoor dat de overheid een andere rol krijgt in de samenleving. Daarnaast hebben we te maken met forse
bezuinigingen en rijkstaken die worden overgeheveld naar de gemeente. Lokaal hebben wij een grote ambitie
voor onze stad die wij willen realiseren. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor hoe de gemeente haar
werk moet organiseren. Wij zijn al lang niet meer die allesbepalende partij. In het netwerk van partners om ons
heen, zijn we meer de regisseur die richting geeft en partijen bindt. Wij kunnen en willen de opgave ook niet
zonder partners aanpakken. Meer dan vroeger laten we de uitvoering over aan de markt. Dit alles betekent:
anders denken en anders werken. Dat betekent dat de ambtelijke organisatie een omslag maakt waarbij ‘binnen’
veel meer naar ‘buiten’ gaat en ‘buiten’ naar ‘binnen’ wordt gehaald.
Organisatievisie 2012-2015 ‘Wij maken het mogelijk’
In 2012 is een nieuwe organisatievisie vastgesteld. De aanleiding was dat de vorige Organisatievisie 2007-2012
onvoldoende richting gaf om de opgave, zoals in de inleiding kort geschetst, het hoofd te bieden.
De Organisatievisie 2012-2015 ‘Wij maken het mogelijk’ gaat in op hoe de ambtenaren de ambities van
Den Helder kunnen waarmaken door op een andere manier te gaan werken. Daarbij staan de volgende waarden
en overtuigingen centraal: duurzaamheid, flexibiliteit, creativiteit, oplossingsgerichtheid, vertrouwen en openheid.
Bij de uitvoering van de Organisatievisie staan de komende jaren zeven thema’s centraal. Zo brengen we
samenhang aan in de activiteiten die we ontplooien en houden we de juiste focus. Langs deze zeven thema’s
geven wij u inzicht in de activiteiten in 2013.
1. Strategische visie en organisatiemissie en – visie
Wij kunnen de opgave voor Den Helder niet alleen aan. Dat is een belangrijk uitgangspunt in de
organisatiemissie. We hebben partners nodig. Daarom wordt er al enkele jaren gewerkt aan de regionale
samenwerking. De vijf regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben een publieke uitvoeringsagenda
opgesteld. Deze richt zich op versterken van ruimtelijk-economische en maatschappelijke ontwikkelingen en op
efficiency. In 2012 is gewerkt aan het vormgeven van een uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk wordt voor
de uitvoering.


Acties in 2013 zijn bijvoorbeeld het vergroten van de fysieke ruimte voor offshore dienstverlening door de
ontwikkeling van onder andere het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein. Daarnaast
heroverwegen we de inzet van middelen van de gemeenten voor het toeristisch product.

Een van de dragers van de organisatievisie is dat we ‘de buitenwereld naar binnen halen’. Dat doen we onder
andere door vroegtijdig belanghebbenden te betrekken bij plannen en vraagstukken. Een krachtige methode om
dat te doen is Factor C. De toepassing van Factor C garandeert integraliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid
tussen betrokken disciplines. Het voorkomt beleidsreparatie achteraf en maakt dat er in alle fasen van het
beleidsproces aandacht is voor communicatie met de betrokken doelgroepen. Zo helpt de methode ook invulling
te geven aan burgerparticipatie. Zo ontstaat een begrijpelijk, communicatief beleid of project dat gericht is op het
creëren van draagvlak. In 2012 is deze methode onder meer toegepast bij de ontwikkeling van Nieuw
Den Helder. Ook bij projecten als Transitie Jeugdzorg, van AWBZ naar WMO en de Wet Werken naar Vermogen
wordt Factor C toegepast.
Andere mogelijkheden om ‘de buitenwereld naar binnen te brengen’, worden mogelijk als in 2013 de nieuwe
website gereed is. Deze zal onder andere de mogelijkheid bieden burgerparticipatie en bijvoorbeeld wijkgericht
werken te ondersteunen.
Wij richten de organisatie op het doen van de juiste dingen. Iedere medewerker kent de opgave voor de stad
zoals vastgelegd in de Strategische visie 2020 en de uitwerkingsplannen Stadshart, Willemsoord en Haven. De
medewerkers weten hoe hun dagelijkse werk daaraan bijdraagt. Voor iedere medewerker wordt de opgave
vertaald in concrete afspraken. Deze leggen we in de jaarlijkse gesprekscyclus vast. Zo kan resultaatgericht
worden gewerkt en gestuurd. Om medewerkers nog beter bekend te maken met de opgave voor de stad worden
in 2013 onder andere aansprekende werkbezoeken georganiseerd en sprekers uitgenodigd.
2. Cultuurverandering
In de Organisatievisie 2012-2015 is de gewenste cultuurverandering beschreven. De gewenste cultuur is vervat in
het motto ‘Wij maken het mogelijk!’. Verschillende activiteiten helpen de gewenste cultuur te bereiken. In 2012
zijn op teamniveau verbeterplannen gemaakt naar aanleiding van het begin 2012 uitgevoerde
Medewerkersonderzoek. De uitvoering hiervan loopt door in 2013. Ook integriteit staat hoog op de agenda. Ons
doel is integriteit in te bedden in de dagelijkse bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Het toepassen van
pre-mediation draagt ook bij aan de cultuurverandering omdat het uitgaat van het zoeken naar mogelijkheden
voor de klant in plaats van denken in onmogelijkheden. Wij zetten pre-mediation in met het doel het aantal
bezwaarschriften (ingediend door burgers) tegen door ons genomen besluiten te verminderen.
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3. Het Nieuwe Werken, anders werken
Het Nieuwe Werken (HNW) is het samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe organisatieprincipes (flexibel
organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (anders en slimmer werken). Doel is om de
organisatie en medewerkers beter te laten functioneren, de productiviteit te verbeteren en een aantrekkelijke
werkgever te zijn. Wij ontwikkelen in 2012 een Helderse variant van HNW. In 2013 wordt een stappenplan voor
de implementatie ontwikkeld en start de uitvoering.
Bij het uitwerken van HNW voor Den Helder hebben wij niet geheel de vrije hand. In het principe-akkoord Cao
gemeenten 2011-2012 staan afspraken over flexibilisering van de werktijden. Er wordt in 2013 een nieuwe
werktijdenregeling ingevoerd die plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk maakt. Zo wordt aangesloten bij de
behoefte van medewerkers dat zij meer zeggenschap over en keuzevrijheid in hun werktijden willen. De
werkgever krijgt zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld ruimere openingstijden mogelijk te maken zonder dat er
direct sprake is van overwerk.
Anders werken vraagt ook andere en moderne ondersteuning met ICT- en communicatiemiddelen. Daarom is in
2012 gestart met de modernisering van de technische infrastructuur en de kantoorautomatiseringssoftware (VDI
en Office). Deze grote projecten lopen door in 2013. Met deze modernisering zijn we er ook klaar voor om, als de
toekomstige verhuizing naar het nieuwe stadhuis doorgaat, een nieuw werkplekconcept in te richten met onder
andere flexibele werkplekken. Om de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen bieden, is ook gestart met het saneren
van het aantal softwarepakketten. Dat loopt door in 2013.
Met middelen alleen zijn we er niet. Er is enerzijds ook bewustwording nodig bij de medewerkers van de nieuwe
mogelijkheden en anderzijds wordt een behoeftepeiling gedaan wat medewerkers nodig hebben.
4. Professionaliteit en kwaliteit
Taakvolwassenheid staat centraal in het medewerkerschap dat we voor ogen hebben. Zo’n medewerker neemt
verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken. Zonder professionaliteit en kwaliteit is taakvolwassenheid niet
mogelijk. Daarom investeren wij hierin.
Net als in afgelopen jaren stellen we voor 2013 een concernopleidingsprogramma op en voeren dat uit. Voor de
leidinggevenden is daarin een vervolg opgenomen op het leiderschapsontwikkelprogramma van 2012. Daarbij
worden thema's uitgediept die ingaan op het gewenste leiderschap zoals in de organisatievisie is beschreven. Net
als in 2012 worden in 2013 aan de medewerkers op twee manieren trainingen en workshops aangeboden. In het
programma van de concernbrede trainingen worden trainingen opgenomen die door vooraf bepaalde groepen
medewerkers worden gevolgd. Via de Den Helder Academie wordt een programma van trainingen en workshops
aangeboden waarop medewerkers naar eigen keuze kunnen inschrijven. In zowel de concernbrede trainingen als
in de Den Helder Academie zijn de thema's uit de organisatievisie de rode draad. Naast deze opleidingen, die
concernbreed worden georganiseerd, krijgen alle afdelingen budget om hun medewerkers vakinhoudelijke
opleidingen en trainingen te laten volgen.
De opgave waar we voor staan met de strategische visie, organisatievisie en de bezuinigingen heeft gevolgen
voor de ambtelijke organisatie. Het vraagt om andere vaardigheden en competenties en het kunnen toepassen
van andere werkwijzen. Naast opleiden is de strategische personeelsplanning hiervoor een belangrijk instrument.
Zo krijgen we een formatie waarmee de organisatie dynamischer en flexibeler kan inspelen op de veranderingen
en de bezuinigingen het hoofd kan bieden. In 2012 is in beeld gebracht welke (en hoeveel) specifieke kwaliteiten
er in de organisatie zijn en nodig zijn. Dat is de basis om vanaf 2013 hier actief op te sturen. Het biedt ook de
mogelijkheid om in het kader van mobiliteit met medewerkers afspraken te maken over hun loopbaan bij de
gemeente Den Helder.
Over mobiliteit, loopbaanbeleid en Van Werk Naar Werk-beleid zijn in het principeakkoord Cao-onderhandelingen
2011-2012 belangrijke afspraken gemaakt waar wij in 2013 invulling aan moeten geven. Deze sluiten aan bij het
traject dat wij reeds in gang hebben gezet ivm de bezuinigingen.
Wij gaan, conform de Cao-afspraken, medewerkers die ander werk willen of die ander werk moeten zoeken
optimaal begeleiden en ondersteunen. Werknemers leveren hun bijdrage door mee te werken aan de
noodzakelijke mobiliteit en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle werknemers
ook een aanstelling in algemene dienst hebben. Zij kunnen dan in goed overleg ingezet worden in verschillende
functies.
Bij kwaliteit gaat het niet alleen om kwaliteit van medewerkers, maar ook om kwaliteit van de bedrijfsvoering en
geleverde producten. Het doen van onderzoek vinden wij een instrument dat zeer geschikt is om bij te dragen aan
kwaliteitsverbetering. Leren en verbeteren staat daarbij centraal. Daarom werken wij sinds een aantal jaar op
gestructureerde wijze aan de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ex art 213a Gemeentewet
(verder ‘collegeonderzoeken’ genoemd) en hebben wij sinds 2012 een meerjarig onderzoeksprogramma O&S.
De stand van zaken met betrekking tot de collegeonderzoeken is als volgt. Het in 2011 gestarte onderzoek naar
de Algemene uitkering is eind 2012 gereed. Begin 2012 is het onderzoek Aansturing verbonden partijen gestart.
Naar verwachting is dit ook eind 2012 gereed. In 2013 voeren wij het collegeonderzoek uit conform het
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Onderzoeksprogramma collegeonderzoeken 2013. Het uitvoeren van deze onderzoeken kost alleen uren van de
bij het onderzoek betrokken medewerkers. Eind 2013 bieden wij u het onderzoeksprogramma 2014 aan.
Onderzoeken en benchmarks die wij in 2013 uitvoeren zijn onder andere de Landelijke Veiligheidsmonitor 2013,
Evaluatie Sail 2012, Benchmarking Publiekszaken, Waarstaatjegemeente en de Sportmonitor.
5. Doorontwikkeling naar regiegemeente
In de bedrijfsvoering wordt toegewerkt naar een flexibele en kleinere organisatie. Voor uitvoerende taken die
anderen beter uit kunnen voeren dan wijzelf, worden de mogelijkheden onderzocht om deze taken meer op
afstand te zetten of geheel uit te besteden. Ook samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten biedt
mogelijkheden voor meer effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit. Initiatieven en onderzoeksrichtingen die in 2013
lopen, zijn:

Regionalisering Veiligheidshuis Den Helder

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (aansluiting aan Milieudienst Kop van Noord-Holland gerealiseerd in
2012 en ingang per 1 januari 2013; parallel onderzoek naar RUD Noord-Holland Noord)

Regionalisering sociaal domein/sociale zaken

Samenwerking Brandweren Texel en Den Helder / Regionalisering brandweren Veiligheidsregio

Verzelfstandiging havenbedrijf (per 1-1-2013 verzelfstandigd)

Shared service center ondersteunende diensten Noord-Holland Noord

Belastinghuis (samenwerking met diverse gemeenten)
Vanuit de automatisering wordt al rekening gehouden met de ontwikkeling naar regiegemeente. Bij de keuzes die
we maken voor de modernisering van onze ICT-faciliteiten passen we open standaarden toe. Dat is nodig om in
de toekomst aansluiting bij samenwerkingsverbanden mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk
datacenter met Alkmaar en Hoorn.
6. Het werk lichter maken
Wij willen graag bevlogen en betrokken medewerkers die plezier in het werk hebben. Een van de dingen die
daarbij helpt is het wegnemen van belemmeringen, dingen die het werken ‘zwaar’ maken. Ook in 2013 pakken
we, net als in 2012, een aantal onderwerpen op die het werk lichter maken. Een daarvan is het op veel
beknoptere wijze opzetten van de afdelingsplannen (gestart in 2012). Naar verwachting levert dat ook
efficiencywinst op omdat er minder tijd in geïnvesteerd hoeft te worden.
Om het werk lichter te maken is in 2012 een pilot gestart met iPads voor raadsleden en collegeleden. Dit ter
voorbereiding op de nieuwe raadsperiode vanaf 2014. Ook in de ambtelijke organisatie worden iPads
geïntroduceerd.
7. Digitale Dienstverlening
Vanaf 2015 moeten we werken volgens het Antwoord-concept waarbij de gemeente de herkenbare ingang is tot
de overheid. De gemeentelijke website speelt hier een belangrijke rol bij. In 2012 is een project gestart voor een
nieuwe website die in 2013 gereed moet zijn. Wij voldoen dan ook aan de eisen die de rijksoverheid stelt, de
Webrichtlijnen. Onze digitale dienstverlening verloopt ook via de website. Om deze te verbeteren is in 2012 een
verkenning gestart naar een zogenaamd midoffice. Dit project loopt door in 2013. Een midoffice is nodig om zaaken procesgericht werken mogelijk te maken zodat onder andere de status van aanvragen naar digitale producten
gevolgd kan worden. De midoffice is ook nodig om aan het Antwoord-concept te kunnen voldoen.
Na de ‘Diginotar-crisis’ en de computerhacks tijdens ‘Lektober’ in 2012 is de beveiliging een actueel onderwerp bij
de digitale dienstverlening. Alle op DigiD aangesloten organisaties zijn verplicht om voor eind 2013 (en daarna
jaarlijks) met een ICT-beveiligingsaudit aan te tonen dat de beveiliging op orde is. Vooral organisatorisch hebben
wij daar zaken voor te regelen. Dat wordt meegenomen in de update van het Informatiebeveiligingsplan.
Andere wettelijke verplichtingen in het verlengde van dienstverlening zijn het inrichten van de basisregistraties en
specifiek in 2013 de Basisregistratie grootschalige topografie. Ook moeten wij in 2013 maatregelen nemen voor
het SEPA -project (Single Euro Payments Area). Dit Europese project is erop gericht om alle elektronische
eurobetalingen te harmoniseren. Dat vraagt om aanpassingen in ons betalingsverkeer. Dit moet voor 1 januari
2014 gereed zijn.
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Bezuinigingen
In 2013 staan in de programmabegroting bezuinigingen op subsidies (€ 462.000), leveringen en diensten
(€ 595.000) en personeelskosten (€ 500.000) ingeboekt. Bij de behandeling van de Kadernota 2013-2016 zijn
hieraan de volgende maatregelen toegevoegd:

(extra) verhogen forensenbelasting

Kostendekkende tarieven begraven en markten

Extra maatregelen sociaal domein op sociale recherche en schuldhulpverlening

Beheer rotondes uitbesteden

Besparing op commissie ruimtelijke kwaliteit

Onderhoudsniveau civiele kunstwerken verlagen

Buurt- en representatief groen innovatief onderhouden

Indicatiestelling hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen.
De bezuiniging op subsidies is in 2011 al voorbereid. De betrokken instellingen zijn toen betrokken bij het proces
en hebben zich kunnen voorbereiden op de kortingen die doorgevoerd gaan worden. In de af te geven
subsidiebeschikkingen voor 2013 zal rekening worden gehouden met de bezuinigingen.
De bezuiniging op leveringen en diensten komt uit besparingen op de inkoop. In 2012 is een inkoopagenda
opgesteld en is het inkoopproces aangescherpt. De inkoopresultaten 2010-2012 geven invulling aan de
bezuiniging op leveringen en diensten. Het resultaat loopt voor op schema. In 2013 ontstaat hierdoor incidenteel
ruimte in de begroting van € 1 miljoen.
Voor de bezuiniging op personeelskosten geldt dat vanaf 2012 het natuurlijk verloop wordt benut om de
noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. In de paragraaf over personeel wordt hier verder op ingegaan.
De maatregelen uit de Kadernota 2013-2016 zijn binnen de desbetreffende programma’s verwerkt. In 2013
worden de maatregelen tot uitvoering gebracht.
Het frictiefonds wordt benut als structurele bezuinigingen in de bedrijfsvoering worden gerealiseerd die vragen om
een incidentele inzet van middelen. In het frictiefonds is nog ruim € 1 miljoen beschikbaar.
Personeel
In de ‘financiële verordening gemeente Den Helder 2009’ staat dat wij in deze paragraaf ook aandacht besteden
aan enkele specifiek benoemde onderwerpen op het gebied van personeel.
De omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten
De afgelopen jaren is de omvang van het personeelsbestand afgenomen zoals in de grafiek te zien is:
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De daling zet in 2013 door. De komende jaren verlaten relatief veel medewerkers de gemeente als gevolg van het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (in 2013 is dat 7,6 fte). De vrijkomende formatieplaatsen worden
ingeleverd voor de bezuinigingen. De omvang van het personeelsbestand neemt af en daarmee ook de
loonkosten. Qua opbouw neemt het aantal oudere werknemers af.
De kosten van inhuur derden
De inhuur van derden is slechts in uitzonderingsgevallen aan de orde. Wij verwachten een verdere daling van de
kosten inhuur derden. Dit wordt versterkt door de afspraken over het terugdringen van externe inhuur in het
principeakkoord Cao-onderhandelingen 2011-2012.
De invulling van taakstellingen
In het totale bezuinigingenpakket is voor 2013 een taakstelling opgenomen op personeel van 9,0 fte. Deze
taakstelling wordt voor het grootste deel (7,6 fte) opgevangen binnen het natuurlijke verloop. Er wordt ingezet op
flexibiliteit en interne mobiliteit om wegvallende functies op te vangen. De taken uit deze functies worden of
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overgenomen door andere collega’s of vervallen indien mogelijk. Verdere externe invulling (externe openstelling
vacature of inhuur) is in principe niet aan de orde, tenzij het echt noodzakelijk is en alleen voor vitale functies.
Ontwikkeling ziekteverzuim
De afgelopen jaren hebben we stevig ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim. Dat heeft zijn vruchten
afgeworpen zoals uit de tabel blijkt. Eind 2011 zaten we ruim onder het landelijk gemiddelde.
Ziekteverzuim 2009-2011 (%)
2009

2010

2011

Den Helder

6,4

5,9

5,0

Gemiddelde klasse 50.000-100.000 inwoners

5,3

5,2

5,4

5,4

5,3

5,4

Gemiddelde landelijk
Bron: A&O-fonds

Voor 2013 streven we naar stabilisatie van het werkelijke verzuimcijfer van eind 2012. Omdat landelijk de
verzuimcijfers stijgen en we voor een stevige veranderopgave in de organisatie staan, lijkt ons dat het meest
realistisch. Om het verzuimcijfer in 2013 te kunnen stabiliseren wordt in onze organisatie veel meer de nadruk
gelegd op de inzetbaarheid van onze medewerkers in plaats van de aandacht te vestigen op het verzuim.
Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van het sociaal medisch overleg binnen de afdelingen en wordt gestart
met het aanbieden van intervisie aan leidinggevenden rond het onderwerp ‘inzetbaarheid’.
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§ 4.5 Verbonden partijen
4.5.1
Algemeen
Met de term verbonden partijen worden de derde rechtspersonen bedoeld, waarmee de gemeente Den Helder
een bestuurlijke en financiële band is aangegaan. Deze deelnemingen zijn zowel publiekrechtelijk als
privaatrechtelijk van aard. Met in dat kader relevante partijen kan de gemeente zich verbinden om daarmee een
publiek belang in bestuurlijke zin zo optimaal mogelijk te behartigen.
In het verlengde van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten heeft de raad op 23 maart
2009 de Beleidsnota verbonden partijen 2009 vastgesteld waarin de kaders zijn uiteengezet die bij het aangaan
van bindingen met derde rechtspersonen dienen te worden gehanteerd.
Wat de visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de in de programmabegroting opgenomen
doelstellingen betreft, hanteren wij de volgende zienswijze:
1. De gemeenteraad heeft sinds de invoering van het duale stelsel een andere rol gekregen: de raad dient
ook wat de deelnemingen betreft zich voortaan meer te richten op algemene kaderstelling. Besluiten tot
deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen zijn voorbehouden aan het college van burgemeester
en wethouders, al dienen deze wel ter bespreking aan de raad te worden aangeboden (art. 160, lid 2
Gemeentewet).
2. Het college stelt vast dat de hierna te noemen verbonden partijen voor de gemeente Den Helder voor
het merendeel een publiek belang dienen. Dat belang moet mede gelet op de daarvoor relevante
doelstellingen binnen de programmabegroting 2013 het waard zijn om door middel van een
gemeentelijke deelneming te worden gediend. Ook weerspiegelt de per verbonden partij gekozen vorm
van deelneming naar het oordeel van het college de door de gemeente gekozen mate van
verantwoordelijkheid ten opzichte van het betreffende publieke belang.
3. Het college meent dat er in het verlengde van het vastgestelde deelnemingenbeleid van dient te worden
uitgegaan dat met een gemeentelijke vertegenwoordiging op bestuurlijk en/of ambtelijk niveau binnen de
verbonden partijen terughoudend moet worden omgegaan. Dit met het doel verstrengeling van belangen
dan wel de schijn daarvan zoveel mogelijk tegen te gaan. De zuiverheid van het openbaar bestuur acht
het college daarbij van een hogere orde dan de zekerheid omtrent effectieve zeggenschap. Bestaande
gemeentelijke vertegenwoordigingen in privaatrechtelijke deelnemingen worden in dat licht bezien en
zijn of worden bij voorkeur afgebouwd. Behalve in die gevallen waarin aan de betreffende
privaatrechtelijke rechtspersonen uitsluitend door gemeenten wordt deelgenomen dan wel andere
specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven. Wat de gemeenschappelijke regelingen betreft,
wordt de gemeentelijke deelneming voorshands gehandhaafd.
4. Het college acht het ter vermijding van misverstanden aangewezen om privaatrechtelijke entiteiten,
waarbij directe gemeentelijke zeggenschap ontbreekt, niet meer op te voeren in de lijst van verbonden
partijen. Bijgevolg zullen de Airport Den Helder CV en VOF ’t Oost voortaan niet meer worden
opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen in de programmabegroting.
4.5.2
Specifiek
Hieronder brengen we de deelnemingen van de gemeente Den Helder in diverse rechtsvormen in beeld. Per
rechtsvorm wordt alleen relevante informatie vermeld over de gemeentelijke deelname of beleidsvoornemens
2013, voor zover die afwijkend of nieuw zijn. Waar het gaat om privaatrechtelijke deelnemingen in de vorm van
vennootschappen, waarvan de gemeente voor 50% of meer eigenaar is, zal ook kort worden ingegaan op voor
die deelnemingen eventueel geldende risico’s.
Deelname in gemeenschappelijke regelingen
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

2.3

GGD Hollands Noorden
Adres: Grotewallerweg 1, 1742 NM SCHAGEN.
Deelname: tot de gemeenschappelijke regeling zijn 22 gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord
toegetreden. De gemeente Den Helder heeft zitting in zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.
Beleidsvoornemens 2013: de bezuinigingen die in 2012 zijn ingezet worden in 2013 voortgezet om te
voldoen aan de door de gemeenten opgelegde taakstelling. In 2013 krijgt een organisatieverandering
zijn beslag. Hierbij wordt een grotere efficiency nagestreefd en versterking van de interne flexibliteit en
professionaliteit om effectief met externe uitdagingen om te kunnen gaan.
Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Adres: Witte Paal 122, 1742 NW SCHAGEN
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken vijf gemeenten uit de Noordkop deel uit (Den
Helder, Harenkarspel, Hollands Kroon, Schagen en Zijpe). De gemeente Den Helder heeft zitting in
zowel het Algemeen als Dagelijks Bestuur en vervult daarin de rol van voorzitter.
Beleidsvoornemens 2013: in 2012 zijn reeds voorbereidingen getroffen voor de komst van de Wet
werken naar vermogen. Echter nu bekend is dat deze wet er niet komt per 1 januari 2013, worden de
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reeds ingezette voorbereidingen toch voortgezet. Omdat de ontwikkelingen die de Wet werken naar
vermogen (WWnV) noodzakelijk maakten niet anders zijn geworden, is de verwachting dat de
belangrijkste elementen uit de WWnV in de nabije toekomst weer terugkomen.Zo wordt aan
Noorderkwartier NV als uitvoeringsorganisatie onder meer de opdracht verstrekt om meer mensen te
plaatsen in begeleid werken en detachering. Daarnaast wordt meer samenwerking gezocht met het
bedrijfsleven. Tenslotte worden voorbereidingen getroffen voor mogelijke samenwerking tussen de
regionale sociale diensten.
3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

5.3

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL ALKMAAR
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken 21 gemeenten uit Noord-Holland Noord deel uit.
De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
Beleidsvoornemens 2013: in de begroting zijn geen nieuwe beleidsvoornemens opgenomen. Voor de
begroting geldt een nullijn evenals een taakstelling van 7,5%.
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Adres: Bergerweg 1, 1815 AC ALKMAAR
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken zestien gemeenten uit de regio Noord-Holland
Noord deel uit. De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
Beleidsvoornemens 2013: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet.
Milieu en afval Kop van Noord-Holland
Adres: Laan 19, 1741 EA SCHAGEN
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken zes gemeenten deel uit (Den Helder,
Harenkarspel, Hollands Kroon, Schagen, Texel en Zijpe). De gemeente Den Helder heeft zitting in zowel
het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.
Beleidsvoornemens 2013: het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord.

Deelname in vennootschappen
5.
5.1
5.2
5.3

5.4

6.
6.1
6.2
6.3

6.4

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV
Adres: Willemsoord 47, 1781 AS DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%).
Beleidsvoornemens 2013: de gemeente is voornemens om de borging van de regie op de financiële
ontwikkelingen bij Willemsoord BV 2013 voort te zetten zodat hierover een duidelijk beeld voor het
college en de raad gegeven kan worden. Er zijn in 2012 nieuwe afspraken gemaakt over aanlever
termijnen van financiële rapportage waar ook in 2013 op gestuurd wordt. De gemeente is voornemens
om in 2013 dit proces opnieuw door de AvA Willemsoord BV te laten evalueren en zo nodig bij te laten
stellen. In 2011 heeft de AvA van Willemsoord besloten tot het instellen van een Raad van
Commissarissen.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn de volgende:
(a) De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een waarde van € 6.1 miljoen. Op
termijn kan de BV minder waard zijn, waardoor de gemeente bij liquidatie van de BV minder ontvangt.
(b) De exploitatie van de BV is nog negatief. Verliezen komen voor rekening van de gemeente als 100%
aandeelhouder.
(c) De gemeente staat tot € 15 miljoen garant voor geldleningen die de BV afsluit bij de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Als de BV niet meer aan haar betalingsverplichtingen naar de BNG kan
voldoen wordt de gemeente hiermee belast.
(d) De gemeente heeft de BV een lening verstrekt van € 2 miljoen met een looptijd van 10 jaar.
Conclusie: De financiële positie van de BV vraagt de nodige aandacht. Deze komt tot uitdrukking in de
hierboven genoemde beleidsvoornemens. Op grond van de hierboven weergegeven informatie kunnen
de aan deze deelneming verbonden risico’s vooralsnog als relatief hoog worden aangemerkt.
Baggerbeheer Den Helder BV
Adres: drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%) en op managementniveau.
Beleidsvoornemens 2013: conform RB10.0153 de voortzetting van de bedrijfsvoering van VOF 't Oost op
de locaties Insteekhaven Oost 1, Oost 2 en Oost 3 aan de Oostoeverweg. De locatie Oost 2 wordt
verminderd met 6 ha. bedrijfsoppervlakte, welke wordt betrokken bij het uitwerkingsplan Haven.
De aan deze deelneming voor de gemeente verbonden risico’s zijn de volgende:
(a) De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een waarde van € 18.151,--. Op termijn
kan de BV minder waard zijn, waardoor de gemeente bij liquidatie van de BV minder ontvangt.
Bij een faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag
kwijt zijn.
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(b) Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100%
aandeelhouder. Daar staat tegenover, dat de exploitatie van de BV positief is: over 2011 bedroeg de
winstuitkering aan de gemeente een bedrag van € 120.000.
Conclusie: De BV heeft evenals in de voorgaande jaren een positief rendement behaald. De
solvabiliteit ligt boven de norm die de gemeente hieraan stelt. Op grond hiervan kunnen de aan deze
deelneming verbonden mogelijke risico’s als relatief laag worden aangemerkt.
7.
7.1
7.2

7.3

8.
8.1
8.2
8.3

8.4

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)
Adres: Jadestraat 1, 1812 RD ALKMAAR
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (4,4%) en bestuurlijk.
De gemeente Den Helder is in gezamenlijkheid met de VVI Alkmaar bevoegd tot het benoemen van een
lid van de Raad van Commissarissen.
Beleidsvoornemens 2013: geen. De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst wordt ongewijzigd
voortgezet.
Luchthaven Den Helder BV (50% eigenaar CV Den Helder Airport)
Adres: Luchthavenweg 10A, 1786 PP DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%).
Beleidsvoornemens 2013: de gemeente is voornemens om de nodige acties te ondernemen die nodig
zijn om de nieuwe toekomstvisie van de luchthaven te implementeren. Deze toekomstvisie is erop
gericht om de continuïteit van de civiele ontwikkeling van de luchthaven voor de langere termijn te
garanderen, de (financiële) afhankelijkheid van Defensie te verminderen en economische ontwikkelingen
op de luchthaven te bevorderen.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn de volgende:
(a) De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een totale waarde van € 45.378. Bij een
faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt
zijn.
(b) Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100%
aandeelhouder. Daar staat tegenover, dat de exploitatie van de BV positief is: over 2011 bedroeg de
winstuitkering aan de gemeente een bedrag van € 498.600.
Conclusie: De BV heeft evenals in de voorgaande jaren een positief rendement behaald. De luchthaven
bouwt reserves op om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De solvabiliteit ligt boven de
normen die de gemeente hieraan stelt. Op grond hiervan kunnen de aan deze deelneming verbonden
mogelijke risico’s als relatief laag worden aangemerkt.

9.
9.1
9.2
9.3

Bank Nederlandse Gemeenten NV
Adres: Koninginnegracht 2, 2514 AA DEN HAAG
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (0,39%).
Beleidsvoornemens 2013: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet.

10.
10.1
10.2

NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland
Adres: Postbus 75869, 1070 AW AMSTERDAM
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (12,00%) en bestuurlijk.
De gemeente Den Helder is bevoegd om in samenspraak met de gemeenten in de Kop van NoordHolland een voordracht te doen tot benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.
Beleidsvoornemens 2013: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet.

10.3
11.
11.1
11.2
11.3

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV
Adres: Comeniusstraat 10, 1817 MS ALKMAAR
Gemeentelijke deelname: als oprichter, aandeelhouder (2%) en bestuurlijk.
Beleidsvoornemens 2013: door de aandeelhoudende partijen in de NV (gemeenten in Noord-Holland
Noord, provincie Noord-Holland en Kamer van Koophandel Noordwest-Holland) is aan de Raad van
Commissarissen een transitieopdracht gegeven. De participaties dienen afgebouwd, danwel afgestoten
te worden en de organisatie dient zich te concentreren op haar stimuleringstaken (ter versterking van de
(kennis-)economie in Noord-Holland Noord). Als uitvoeringsorganisatie staat ONHN ten dienste van de
realisatie van de programma's van de 5 economische clusters (maritiem, energie, vrijetijdseconomie,
agribusiness, en het zorg-/medisch cluster) en de (economische) gebiedsprogramma's van de drie
regio's in Noord-Holland Noord. De gemeente is gehouden aan Statuten van de NV en het Convenant
van 2007. Op basis van dit kader continueert de gemeente haar deelneming in de NV (en de betaling
van een jaarlijkse exploitatiebijdrage). De aandeelhouders heroverwegen momenteel de
aansturingsstructuur. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het aandeelhouderschap.

12.
12.1
12.2
12.3

Zeestad Beheer BV (1% eigenaar Zeestad CV)
Adres: Willemsoord 30, 1781 AS DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als oprichter en aandeelhouder (50%).
Beleidsvoornemens 2013: Het blijven fungeren als beherend vennoot van de commanditaire
vennootschap van Zeestad CV.
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12.4

De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn de volgende:
(a) De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een totale waarde van € 9.000. Bij een
faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt
zijn.
(b) Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100%
aandeelhouder. Daar staat tegenover dat de BV de afgelopen jaren een neutrale exploitatie heeft gehad.
Conclusie: Vanwege het feit, dat de BV de afgelopen jaren tot en met het boekjaar 2011 een sluitende
exploitatie heeft gehad en de solvabiliteit boven de gemeentelijke normstelling ligt kunnen de aan deze
deelneming verbonden mogelijke risico’s als relatief laag worden aangemerkt.

13.
13.1
13.2

Zeestad CV
Adres: Willemsoord 30, 1781 AS DEN HELDER
Gemeentelijke deelname: als commanditair vennoot (49%). Bijdrage gemeente is € 25 miljoen. In de
samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de ingebrachte werkkapitalen als ‘fonds stedelijke
vernieuwing’ worden aangewend. Het ingebrachte kapitaal in Zeestad CV is aangewend ter vorming van
het fonds stedelijke vernieuwing.
Beleidsvoornemens 2013: Het creëren van een levendig stadshart met een compacte en aantrekkelijke
mix van stedelijke functies en activiteiten. Het realiseren van een fysieke en sociale structuurverbetering
in de wijk Nieuw DenHelder. Herstel en ontwikkeling van de Stelling Den Helder.
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn de volgende:
(a) Wanneer de CV verlies lijdt, wordt dat naar rato van inbreng ten laste van de vennoten gebracht. De
CV stuurt op een sluitende exploitatie. De exploitatie van de CV laat over 2011 een neutraal resultaat
zien. De solvabiliteit van de deelneming ligt ruim boven de norm van 70%.
(b) Risico’s in de vorm van kostenoverschrijding en minder inkomsten komen ten laste van de exploitatie
van de CV en daarmee niet van (een te treffen voorziening door) de gemeente; bij een negatieve
exploitatie kunnen de risico’s ten laste van de bestemmingsreserves worden gebracht, die in 2011 in
omvang is toegenomen tot € 48.468.000.
Conclusie: de CV kende de afgelopen jaren tot en met het boekjaar 2011 een sluitende exploitatie. De
CV beschikt over bestemmingsreserves om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De
solvabiliteit ligt boven de norm die de gemeente hieraan stelt. Op grond hiervan kunnen de aan deze
deelneming verbonden mogelijke risico’s als relatief laag worden aangemerkt.

13.3

13.4

Deelname in stichtingen
14.
14.1
14.2
15.
15.1

15.2

Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Holland
Gemeentelijke deelname: de gemeente wordt als samenwerkende partij indirect in het bestuur van de
stichting vertegenwoordigd door de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten.
Beleidsvoornemens 2013: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet.
Stichting Stivas De Noordkop
Gemeentelijke deelneming: bestuurlijk.
Vanwege de voor Den Helder relevante gebiedsgebonden doelstelling van de stichting is er in afwijking
van het door de raad vastgestelde beleid voor gekozen om de bestuurlijke vertegenwoordiging te
handhaven.
Beleidsvoornemens 2013: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet.

Deelname in verenigingen
16.
16.1
16.2

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap.
Beleidsvoornemens 2013: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet.

17.
17.1
17.2

Vereniging van Waddenzeegemeenten
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk.
Beleidsvoornemens 2013: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet.
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§ 4.6 Grondbeleid
Algemeen
In deze paragraaf grondbeleid voor de begroting staat de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert en
uit gaat voeren centraal. Verder wordt er een actuele prognose gegeven van de te verwachten resultaten van alle
door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitaties. Daarnaast wordt er een visie gegeven over hoe om te
gaan met het gemeentelijk vastgoed. Tenslotte worden de financiele risico’s voor de vastgestelde
grondexploitaties in beeld gebracht.
Van ontwikkeling naar herontwikkeling
De aandacht van de gemeente zal steeds verder verschuiven van de ontwikkeling van uitbreidingslocaties naar
de herontwikkeling van de bestaande stad: de stedelijke vernieuwing. Den Helder is in het stadium aangekomen
dat op grote schaal frictie ontstaat tussen de gebruikswaarde van het bestaande stedelijk gebied en de behoeften
die we op dit moment hebben. De gemeente zal een visie moeten hebben op de manier waarop zij deze frictie wil
oplossen en de herontwikkeling van de bestaande gebieden haalbaar gaat maken.
De gemeente kan als één van de grootste eigenaren van vastgoed een prominente rol spelen in de leefbaarheid
en herontwikkeling van de stad. Zij kan immers door goed beheer en (her)gebruik van het vastgoed voorkomen
dat de omgeving verloedert en kan in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed slopen en zo plaats
maken voor nieuwe ontwikkelingen. Om die leidende rol op te pakken zal de gemeente zelf pro-actief moeten
handelen bij potentiele ontwikkellocaties. Dit kan enerzijds door deze locaties actief zelf te ontwikkelen, anderzijds
kan de gemeente de markt faciliteren zonder er zelf riscicodragend in te zitten. Een voorbeeld van dit laatste is de
ontwikkeling van Nieuw Den Helder. In Nieuw Den helder zal de gemeente een regiserende rol innemen. De
feitelijke ontwikkeling zal door de Woningstichting worden opgepakt, de gemeente maakt de herontwikkeling van
nieuw Den Helder mogelijk vanuit haar publiekrechtelijke rol en door de inbreng van vastgoed en gronden.
Verder worden de mogelijkheden onderzocht om collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) toe te passen in
de gemeente. Van CPO is sprake als een groep particulieren (georganiseerd in een vereniging of stichting) een
bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer met zelf gekozen partners een (woning)bouwproject
ontwikkelt en realiseert. In 2012 is de gemeentelijke Visie CPO vastgesteld en zijn de haalbaarheidsonderzoeken
vastgesteld. De potentiele collectieven en locaties zijn in kaart gebracht en worden in 2013 bezien op
ontwikkelmogelijkheden.
Meer partijen krijgen invloed op ontwikkelingen
Het krachtenveld dat invloed uitoefent op de ontwikkeling van de stad wordt steeds complexer. Bestaande en
toekomstige bewoners willen meer inspraak en ondernemers willen actiever betrokken worden. En natuurlijk
willen ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun inbreng hebben. Deze ingewikkelde mix van visies, belangen
en competenties vraagt om een goede regisseur van het ontwikkelproces.
De gemeente wil haar regierol versterken door partijen samen te brengen en meer aandacht te geven aan
bijzondere ambities die externe partijen niet zelf oppakken. De regie hebben is belangrijker dan het zelf te doen.
Financieel rendement en risicobeheersing komen onder druk
Door dalende huizen- en grondprijzen als gevolg de huidige woningmarkt, wordt geld verdienen steeds moeilijker.
Veel projecten zullen tekorten hebben en de risico’s worden groter door de toenemende complexiteit van
ontwikkelingen en de vele investeringen die gedaan moeten worden. Den Helder moet een balans vinden tussen
winst- en verliesgevende ontwikkelingen. Met alleen subsidies kunnen onze ambities niet bereikt worden.
Het grond- en vastgoedbedrijf wil het onderdeel zijn dat volwaardig rendabel opereert zodat enerzijds jaarlijks een
aanzienlijke positief resultaat ten gunste van de gemeentebegroting komt, en anderzijds het grond- en
vastgoedbedrijf zelfstandig in staat is nu en in de toekomst te investeren in de stad, ook in onrendabele
(herstructurerings)projecten.
Macro-economische invloeden
Het huidig economisch tij maakt dat voorzichtigheid geboden is. Zowel de woningmarkt als de bouwsector maken
een slechte periode door. In het kader van de begroting 2013 zullen de in exploitatie genomen gebieden
negatieve effecten ondervinden, die, waar voorzienbaar, al verwerkt zijn in de exploitaties en prognoses. Voor
gronden die niet in exploitatie zijn genomen geldt dat er voldoende mogelijkheden zijn om bij te sturen naar
aanleiding van veranderde (markt-) omstandigheden.
Centralisatie Vastgoed
De ingezette optimalisatie en verdere professionalisering van het vastgoedbeheer is in 2012 voortgezet en zal
ook in 2013 verder worden doorgevoerd.
In 2011 is de nota “afstoten gemeentelijk vastgoed 2011-2014” door de gemeenteraad vastgesteld. Het beheer
van vastgoed is geen core business van de gemeente. Onderdelen van de portefeuille die niet vallen binnen de
doelen zoals omschreven in de Structuurvisie 2025 zullen worden afgestoten. Door verkoop van dit vastgoed
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wordt tevens de ontwikkeling van vastgoed in de stad gestimuleerd. In 2013 is een taakstelling opgenomen met
betrekking tot de opbrengst van het vastgoed van
€ 200.000.- De verwachting is dat deze taakstelling, ondanks de verslechterde huizenmarkt, gehaald gaat
worden.
Voor de gemeentelijke vastgoedobjecten is in 2012 een beheerplan door de Raad vastgesteld. In 2013 zal de
exploitatieopzet per object worden opgesteld om beter te kunnen volgen wat een specifiek pand kost, dan wel
oplevert.
Wijze van grondbeleid
Het grond- en vastgoedbeleid is een belangrijk instrument voor een gemeente die zichzelf succesvol wil
ontwikkelen in een veranderende wereld. De gemeente kan met haar beleid veel invloed uitoefenen op haar
eigen ontwikkelingen en die van andere partijen, waaronder ontwikkelaars, corporaties en ondernemers. Nu met
de vaststelling van de nota afstoten gemeentelijk vastgoed 2011-2014 duidelijk is welk vastgoed de gemeente
behoudt en welk deel van het vastgoed verkocht kan worden is een aanzet gegeven voor particulieren initiatieven
die een nieuwe impuls aan de stad kunnen geven. Dit kan enerzijds door bijvoorbeeld door ruimte te creëren
voor maatschappelijke functies, door renovatie/restauratie te stimuleren of door te slopen en een nieuwe
ontwikkeling mogelijk te maken.
Het grond- en vastgoedbeleid moet altijd in dienst staan van de politieke ambities van de stad. Het is dus geen
doel op zichzelf, maar een middel om de visie op de stad te realiseren. Deze visie heeft de gemeente vastgelegd
in de Strategische Visie 2020, de programmabegroting en de diverse kaderstellende beleidsvisies. De genoemde
documenten geven aan wat de gemeente wil bereiken, oftewel: wat zijn de ambities.
Het grond- en vastgoedbeleid zegt (op een specifiek onderdeel) hoe we deze ambities gaan bereiken. De
activiteiten die de gemeente op het gebied van grond en vastgoed onderneemt, zijn te onderscheiden in twee
categorieën: transformatie en beheer. Transformatie is het tot stand brengen van ruimtelijke ontwikkelingen.
Kerngedachte hierbij is dat de bestaande situatie niet voldoet en dat een verandering dus noodzakelijk is. Beheer
is in dit kader het beheren en exploiteren van gemeentelijke vastgoedobjecten. Het doel hiervan is het verhogen
van het maatschappelijk en financieel rendement. Het logische verband tussen transformeren en beheer is dat na
de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling weer een periode aanbreekt waarin op verantwoorde wijze beheerd
moet worden.
De uit 2008 daterende de Nota Grond- en Vastgoedbeleid wordt op onderdelen geactualiseerd. Specifiek gaat het
daarbij om de volgende onderdelen:
1. Actief versus passief grondbeleid;
2. Financieel belang/winstgevendheid versus de ontwikkeling van de stad;
3. Boekwaarde versus marktwaarde;
4. Erfpacht versus verkoop;
Voor wat betreft de het eerste discussiepunt (actief versus passief grondbeleid) is in de discussie van de
raadscommissie ervoor gekozen om de bestaande projecten af te maken, waarbij actief grondbeleid wordt
gevoerd en geen nieuwe projecten te starten waar de gemeente risicodragend inzit. Naar aanleiding van het
tweede discussiepunt (financieel belang/ winstgevendheid versus de ontwikkeling van de stad heeft de
gemeenteraadscommissie gekozen voor het standpunt dat wordt afgestapt van het wionstoogmerk en dat partijen
kiezen voor het maatschappelijk belang. Met het oog op het derde discussiepunt (boekwaarde versus
marktwaarde) heeft de Raadscommissie er voor gekozen om de marktwaarde als uitgangspunt te nemen.
Tenslotte is er voor wat betreft het laatste discussiepunt (erfpacht versus verkoop) gekozen voor verkoop van
gronden en alleen in uitzonderingssituaties te kiezen voor erfpacht als instrument van uitgifte.
In 2013 kan besluitvorming plaatsvinden over de geactualiseerde Nota Grondbeleid.
Gronden per 1-1-2012 in ontwikkeling genomen
Hieronder wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de in 2012 “in exploitatie zijnde gronden”.
Het betreft de gebieden Kooypunt, Julianadorp Oost (beiden al meerdere jaren in exploitatie) en de gebieden
Pasteurstraat en Doggerswijk West (beiden in 2010 in exploitatie genomen).
In de onderstaande tabel is voor de locaties ‘in exploitatie genomen gronden’ weergeven wat het verwachte
planresultaat is.
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Locatie

Status
1-1-2012

Boekwaarde
€
31-12-2011

NCW excl.
Voorziening €
1-1-2012

NCW incl.
Voorziening €
1-1-2012

Kooypunt fase 2, 3

in exploitatie

6.920.000

-2.023.000

voordelig

-2.023.000

voordelig

Julianadorp Oost

in exploitatie
voorziening

25.636.000
-2.776.000

5.552.000

nadelig

2.776.000

nadelig

Doggerswijk West

in exploitatie

-1.777.000

-522.000

voordelig

-522.000

voordelig

Pasteurstraat

in exploitatie
voorziening

-135.000
-246.000

246.000

nadelig

0

Totaal

27.622.000

3.253.000 voordelig

231.000 voordelig

Kooypunt
Voor de bedrijfslocatie Kooypunt wordt een voordelig planresultaat verwacht van € 2.023.000 (contante waarde
per 1-1-2012). In fase 2 is nog ca. 6 ha grond te koop. De verwachting is dat de verkoop voor fase 2 de komende
jaren wat langzamer zal gaan. Voor fase 2 geldt dat de uitgifte naar het eind loopt en er zijn daardoor minder
keuzemogelijkheden aanwezig. Een deel van de kavels ligt minder gunstig of er rust een beperking op en is dus
moeilijker te verkopen. De verwachting is dat eind 2015 fase 2 volledig is uitgegeven. Daarom wordt nu een start
gemaakt met de ontwikkeling van fase 3. De aanleg en ontwikkeling van fase 3 wordt opgedeeld in twee fasen.
Zo wordt er voor continuïteit gezorgd in de beschikbaarheid van grond om uit te geven, maar worden niet alle
kosten in één keer gemaakt. In 2013 zal de grond voor een deel van fase 3 (fase 3A) bouwrijp zijn gemaakt.
Tevens zullen de planologische procedures in 2013 zijn afgerond. Gestreefd wordt om medio 2013 kavels in fase
3 klaar voor uitgifte te hebben en dat tot verkoop kan worden overgegaan. In fase 3 zal ca. 22 ha grond
uitgeefbaar worden.
Relatie met de verzelfstandiging van het havenbedrijf
Kooypunt maakt onderdeel uit van de in te brengen gronden in het Havenbedrijf en zal in 2013 tot de gronden van
het Havenbedrijf behoren.
Julianadorp Oost
In 2011 had de grondexploitatie een voordelig resultaat van € 203.000 (NCW). Per 1-1-2012 wordt een nadelig
resultaat verwacht van € 5.552.000 (NCW). Het nadelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het
bijstellen van de grondprijzen en de fasering. De gemeentelijke boekwaarde is in 2011 met € 2.776.000 verlaagd
voor een mogelijk te verwachten verlies (50% verwacht resultaat grondexploitatie).
Julianadorp Oost is een grote uitbreidingslocatie van Den Helder waar de ontwikkeling nog moet beginnen. De
grondexploitatie Julianadorp Oost is een bijzondere omdat Woningstichting en de gemeente samen in de
grondexploitatie zitten. Dit uit zich in afwijkende parameters voor de grondexploitatie die door de Stuurgroep
Julianadorp Oost zijn vastgesteld en het uit zich in een boekwaarde die volledig in de grondexploitatie wordt
meegenomen, maar waarbij iedere partij zelf zijn deel in de boekhouding heeft staan. De partijen dragen
daarnaast gezamenlijk de risico’s van de ontwikkeling van Julianadorp Oost. Woningstichting heeft aangegeven
uit de grondexploitatie te willen treden en over de voorwaarden is overeenstemming bereikt. In 2012 heeft de
gemeente het dan nog resterende verlies genomen. Op basis van het huidige grondexploitatieresultaat en de
voorwaarden voor uittreden is dat € 1.776.000. Naast de contractvorming met Woningstichting wordt in 2012 met
een ontwikkelende partij een contract gesloten. Zo wordt in 2013 de verkoop van de eerste woningen verwacht
voor de eerste bouwfase van het project. Hiervoor moet eerst bouwrijp worden gemaakt. De eerste bouwfase
loopt tot en met eind 2014. Het risico van de uitgifte van de eerste bouwfase is afgedekt door een gegarandeerde
afname van Woningstichting eind 2014.
Doggerswijk West
Per 1-1-2012 wordt een voordelig planresultaat verwacht van € 522.000 (NCW). De kavel voor het Gemini is
reeds in 2010 verkocht. De bouw van het ziekenhuis zou in eerste instantie in 2011 starten maar de bouw en
financiële haalbaarheid is gekoppeld aan het nieuw te bouwen ziekenhuis in Heerhugowaard en heeft daardoor
vertraging opgelopen.
Het bedrijventerrein wat nog moet worden ontwikkeld, is in 2012 opgehoogd en zal in 2013 verder
gebruiksgereed worden gemaakt. In 2013 zullen deze kavels in de verkoop kunnen gaan. Een deel van de kavels
liggen nu al bouwrijp en deze kunnen in de verkoop.
Pasteurstraat
Voor de grondexploitatie Pasteurstraat wordt een nadelig planresultaat verwacht van € 246.000 (NCW per 1-12012). Hiervoor is een voorziening getroffen van € 246.000. De bouw van de school is in de eerste helft van 2012
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gereed, waarna het gebied ingericht wordt. De grondexploitatie is in 2012 afgesloten. Voor het schooljaar
2012/2013 kan de school in gebruik worden genomen.

Gronden per 1-1-2012 niet in exploitatie genomen
In de onderstaande tabel is voor de locaties ‘niet in exploitatie genomen gronden’ weergegeven hoe de
boekwaarde zich in 2011 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is.

Status
1-1-2012

Boekwaarde
€
31-12-2011

Ankerpark

niet in exploitatie

650.000

650.000

nadelig

650.000

nadelig

OS&O (Huisduinerkw.)
voorziening

niet in exploitatie

2.822.000
-1.604.000

2.822.000

nadelig

1.218.000
0

nadelig

Verwervingen Stadshart
(WVG)

niet in exploitatie

9.288.000

9.288.000

-2.412.000

voordelig

Verwervingen Stadshart
(Overig)

niet in exploitatie

2.605.000
-140.000

2.605.000

2.465.000

nadelig

Vinkenterrein

niet in exploitatie

42.000

42.000

42.000

nadelig

De Riepel

niet in exploitatie

348.000

348.000

348.000

nadelig

14.011.000

15.755.000

2.311.000

nadelig

Locatie

Totaal

Boekwaarde excl.
Voorziening €
1-1-2012

nadelig

Boekwaarde incl.
Voorziening €
1-1-2012

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de boekwaarde per 1-1-2012 van deze projecten
€ 2.311.000 bedraagt.
Hierna wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de per 1-1-2012 nog niet in exploitatie zijnde
gronden.
Ankerpark
De kavel van de voormalige Visserijschool maakt onderdeel uit van het gebied Ankerpark en valt sinds 2007
onder de niet in exploitatie genomen gronden. De boekwaarde bestaat uit het aankoopbedrag van de voormalige
Visserijschool, plankosten en rente. De kavel is ca. 4.420 m² groot. Het gebied is geschikt als kantorenlocatie en
verwacht wordt dat met dit programma de boekwaarde kan worden goed gemaakt.
Relatie met de verzelfstandiging van het havenbedrijf
Net als de gronden van Kooypunt geldt ook dat de kavel in het gebied Ankerpark meegenomen wordt als in te
brengen grond in het verzelfstandigde Havenbedrijf.
OS&O (Huisduinerkwartier)
Voor de locatie OS&O (Huisduinerkwartier) wordt een nadelig planresultaat verwacht. Hiervoor is een voorziening
van € 1.604.000 getroffen waarmee. De verwachting is dat de grondopbrengst de boekwaarde verder afdekt.
Voor deze locatie worden in 2013 geen rentekosten en beheerkosten meer toegerekend om boekwaarde en
marktwaarde niet verder uit elkaar te laten lopen.
De verwachting was dat in 2011 de kooprealisatieovereenkomst met Synchroon kon worden gesloten.
Discussiepunten waren het tijdig vrijmaken van de gebouwen op het OS&O terrein en de afnameplicht. In 2012
heeft Synchroon aangegeven dat ze als gevolg van de verslechterde vastgoedmarkt zich wil terugtrekken uit dit
project.
In 2013 komt er een voorstel over de mogelijkheden tot ontwikkeling van het OS&O terrein.
Stadshart (WVG)
Voor de verwervingen in het Stadshart geldt dat deze plaats hebben gevonden in de veronderstelling dat deze
eigendommen deel zullen uitmaken van een toekomstige exploitatie. De aankopen vallen onder de
bestemmingsreserve WVG aankopen Stadshart waarvoor een bedrag van € 11.700.000 gereserveerd was. Dit
zijn aankopen die deels onder de exploitatie van Zeestad vallen en waarvan de verwachting was dat deze op enig
moment nodig waren voor (her)ontwikkeling in het stadshart. Zeestad heeft in 2012 een herziene grondexploitatie
opgezet, de zogenaamde fase 1 plus. Er zijn projecten toegevoegd, gewijzigd of vervallen. De exploitatie is
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verlengd tot en met 2018. Zeestad neemt de panden van de Kop Beatrixstraat en Kop Halter Spoorstraat af. Voor
de overige panden die onder de WVG reserve vallen moet de gemeente kijken welke verkocht kunnen worden,
welke geschikt zijn voor herontwikkeling of welke als strategisch bezit behouden moeten blijven. Dit wordt
meegenomen in de evaluatie van de Afstootnota in 2012. Op het moment dat Zeestad aangeeft tot verwerving
over te gaan van de benodigde panden in de Beatrixstraat, zal door de gemeente tot betaling worden overgegaan
van € 1,92 miljoen aan Zeestad. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de gemeentelijke inbreng in de exploitatie
van Zeestad.
Daarnaast is er per 1-1-2011 opgenomen dat gedurende een periode van 5 jaar voor sloop en tijdelijk en
incidenteel beheer een beroep wordt gedaan op de reserve (jaarlijks budget € 84.000). Tevens vallen de
beheerskosten/opbrengsten onder deze reserve.
Verwervingen Stadshart
De boekwaarde van € 2.465.000 betreft de aankoopprijs inclusief financieringskosten van de strategische
aankopen van diverse opstallen in het Stadshart. Dit zijn aankopen waar de gemeente zelf plannen voor moet
gaan ontwikkelen. Het postkantoor valt in de ontwikkeling van Zeestad en zal tegen boekwaarde plus rente
gerekend vanaf 1-1-2012 worden overgenomen. Twee panden staan nu in de verkoop. Daarvan wordt niet
verwacht dat de boekwaarde wordt goedgemaakt. Het te verwachten verlies van € 140.000 is in 2011 afgeboekt.
De overige panden zullen ook in 2012/2013 in verkoop worden gebracht. Over de panden (met uitzondering van
het postkantoor) wordt in 2013 geen rente meer toegerekend aangezien de boekwaarde anders niet meer terug
te verdienen is bij verkoop.
Vinkenterrein
Voor het Vinkenterrein is gezocht naar een andere invulling van het terrein. Op dit moment zijn er geen concrete
plannen om een invulling aan het Vinkenterrein te geven. In 2013 wordt geen rente meer toegerekend. Er is al
eens afgeboekt op dit project en er is in de nabije toekomst geen zicht op ontwikkeling van deze locatie.
De Riepel
Voor het verplaatsen van winkelcentrum De Riepel naar de locatie van het Loopuijtpark (Schoolweg) was een
gemeentelijke bijdrage nodig vanwege extra kosten in de verplaatsing van het winkelcentrum. In 2009 zijn de
restgronden langs de Langevliet aangekocht. De kavel is ca. 3.600 m² groot. Een toekomstige ontwikkeling levert
naar verwachting de bestaande boekwaarde op. De kavel maakte onderdeel uit van een haalbaarheidsonderzoek
naar CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), maar de voorkeur is niet aan deze lokatie gegeven. In
2012 is de kavel in de verkoop gezet. De verkoop wordt echter bemoeilijkt doordat contractueel is vastgelegd dat
er tot en met 2023 geen detailhandel, commerciële dienstverlening en/of horeca zal plaatsvinden. Gezocht zal
moeten worden naar een goede invulling van deze lokatie.

De verzelfstandiging van het Havenbedrijf
Per 1 januari 2013 zal de verzelfstandiging van het Havenbedrijf een feit zijn. Een en ander houdt in de
grondexploitatie Kooypunt en de opbrengsten huren en pachten van de gronden binnen het haventerrein, die
vallen binnen produkt 851, overgeheveld worden naar het verzelfstandigde havenbedrijf.
Voor wat betreft de opbrengsten huren en pachten van de gronden die vallen binnen het voorziene haventerrein
geldt dat de gemeente een jaarlijkse opbrengst van circa € 600.000,- begroot. Deze opbrengsten zullen worden
overgeheveld naar het Havenbedrijf. Daarnaast zal de grondexploitatie Kooypunt en de kavel Ankerpark worden
ingebracht in het verzelfstandigde havenbedrijf. De boekwaarde voor Kooypunt bedraagt circa € 7.000.000 en
voor Ankerpark € 650.000. Het uitgangspunt bij de verzelfstandiging van het havenbedrijf is budgettaire
neutraliteit voor de gemeente. Een en ander houdt in dat de hier genoemde opbrengsten huren en pachten en de
boekwaarde Kooypunt gegarandeerd zullen worden. Voor wat betreft het geprognosticeerde resultaat (van de
grondexploitatie Kooypunt geldt dat dit resultaat ten goede zal vallen aan het verzelfstandigde havenbedrijf.
Met het oog op het hiervoor genoemde uitgangspunt van gemeentelijke budgettaire neutraliteit bij de
verzelfstandiging van het havenbedrijf zullen de boekwaarde van Kooypunt en Ankerpark worden goedgemaakt
door het verstrekken van een kredietfaciliteit aan het verzelfstandigde havenbedrijf. De boekwaarden Kooypunt
en Ankerpark zullen op deze manier door het verzelfstandigde Havenbedrijf worden afgelost. Verder zal er voor
de jaarlijks begrote € 600.000,- aan opbrengsten huren en pachten een oplossing worden gezocht middels een
winstuitkering door het havenbedrijf aan de gemeente. Op basis van de in het eerste kwartaal 2012 opgestelde
business case wordt geconcludeerd dat het financieel perspectief van het verzelfstandigd Havenbedrijf voorziet
in een voldoende winstverwachting om de opbrengsten huren en pachten middels de winstuitkering te voldoen.
De gemeenteraad zal eind 2012 definitief beslissen over de inbreng van de gronden en andere aspecten die
gepaard gaan met de verzelfstandiging.
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Risico’s
Gronden per 1-1-2012 in exploitatie genomen
Aan gebieden die in ontwikkeling worden genomen zijn risico’s verbonden. Voorbeelden van risico’s zijn
tegenvallende grondverkopen waardoor de exploitatieperiode langer wordt, kostenstijgingen die optreden en
noodzakelijke, onverwachte investeringen en de planologische procedures die langer duren en daardoor
vertragend en kostenverhogend werken. Om de gevolgen van risico’s financieel op te kunnen vangen, het
weerstandsvermogen van de gemeente, wordt hiervoor een reservering gemaakt in de algemene reserve. De
gehanteerde risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te maken kosten en een opslag op de nog te
realiseren opbrengsten. Hieronder wordt het risico weergegeven van de per 1-1-2012 in exploitatie zijnde
gronden. Het betreft de gebieden Kooypunt, Julianadorp Oost, Pasteurstraat en Doggerswijk West.
In de onderstaande tabel is voor de locaties ‘in exploitatie genomen gronden’ de risico-opslag en de daaruit
voortvloeiende ontwikkelrisico’s weergeven voor de periode na 1 januari 2012.

Locatie

Status
1-1-2012

Te realiseren
Te realiseren
Risico opslag
kosten € opbrengsten €

Ontwikkelrisico €

Kooypunt fase 2, 3

in exploitatie

15.423.000

-28.534.000

5,00%

2.198.000

Julianadorp Oost

in exploitatie

17.209.000

-42.287.000

5,00%

2.975.000

Doggerswijk West

in exploitatie

6.634.000

-5.958.000

5,00%

630.000

Pasteurstraat

in exploitatie

385.000

0

5,00%

19.000

39.651.000

-76.779.000

Totaal

5.822.000

De gemeente loopt voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is
gerelateerd aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s schuilen aan de opbrengstenkant
van de projecten. De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Daarnaast staat de
woningmarkt onder druk en zijn nieuwbouwwoningen niet snel verkocht. Een groot deel van de investeringen
wordt vooraf gedaan (verwervingen, bouwrijpmaken ed.) om het mogelijk te maken grond te verkopen en
opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de opbrengsten heeft dan
ook een negatief effect op het resultaat van het project.
Per 1-1-2012 wordt het ontwikkelrisico ingeschat voor een bedrag van € 5.822.000. Het totale risico legt een
beslag op de algemene reserve en daarmee op de weerstandscapaciteit van de gemeente.
Op basis van de risicoanalyse voor de complexen Kooypunt en Doggerswijk West is de conclusie getrokken dat
geen van de aanwezige risico’s zodanig concreet en onvermijdbaar zijn dat het noodzakelijk is hiervoor nu een
(aanvullende) voorziening te treffen. Voor de Pasteurstraat is een aanvullende voorziening van € 47.000 getroffen
om het tekort van de grondexploitatie af te dekken. Voor Julianadorp Oost blijkt uit de actualisatie van de
grondexploitatie dat de ontwikkelrisico’s zodanig groot zijn dat dit niet past binnen de getroffen voorziening. Voor
Julianadorp Oost is in 2011 een verlies van € 2.776.000 genomen (50% resultaat grondexploitatie). De risico’s
worden voornamelijk ingegeven door de huidige marktsituatie. In bovengenoemde tabel is het ontwikkelrisico
door het uittreden van Woningstichting meegenomen. Het uittreden betekent dat het ontwikkelrisico toeneemt
doordat de grondexploitatie geheel bij de gemeente zal komen te liggen. In voorgaande jaren was dit
ontwikkelrisico ingeschat op 2,5% (50% ontwikkelrisico). Nu is er 5% ontwikkelrisico gerekend en dit heeft zijn
weerslag op het weerstandsvermogen van de gemeente. Er moet nu een grotere reservering in de algemene
reserve worden gemaakt om de risico’s op te kunnen vangen. De ontwikkeling van Julianadorp Oost vindt wel
over een lange periode plaats (tot en met 2024) waardoor er ook situaties kunnen ontstaan die een positief effect
hebben op het plan.
Gronden per 1-1-2012 niet in exploitatie genomen
De ontwikkeling van het OS&O terrein is nog steeds onzeker aangezien er geen contractvorming heeft
plaatsgevonden. De verwachting is dat de grondopbrengst het nog resterende tekort afdekt naast de reeds
getroffen voorziening van € 1.604.000. Voor het Vinkenterrein zijn op dit moment geen concrete plannen om een
invulling te geven aan het terrein. De boekwaarde is echter ook minimaal dus hier is op dit moment geen sprake
van een financieel risico. De kavel ‘De Riepel’ kan naar verwachting dit jaar in de verkoop worden gezet. De kavel
Ankerpark wordt bij de havenontwikkeling betrokken.
Met betrekking tot de panden Stadshart WVG en de verwervingen Stadshart overig is duidelijk welke panden
concreet bij de (her)ontwikkeling in het stadshart worden betrokken en door Zeestad worden afgenomen. De
overig panden worden meegenomen in de evaluatie van de Afstootnota in 2012 om te kijken welke panden voor
verkoop/herontwikkeling in aanmerking komen.
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Aan het OS&O terrein, het Vinkenterrein en de Overige Verwervingen Stadshart (met uitzondering van het
postkantoor) wordt in 2013 geen rente meer toegerekend om te voorkomen dat er op een later moment een
verlies moet worden genomen doordat de verkoopwaarde de boekwaarde niet meer goedmaakt.
Overige gronden
Er zijn nog een aantal overige ‘nog niet in exploitatie zijnde gronden’ die onder beheer van de gemeente vallen.
De focus ligt met name bij de ‘in exploitatie genomen gronden’ en bij de ‘niet in exploitatie genomen gronden’
waarbij de mogelijkheid bestaat om deze binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling te brengen. Ook ligt de focus van
Grondzaken op het afstoten van het vastgoed. Dit om de boekwaarde niet verder op te laten lopen waardoor er
een verschil ontstaat tussen boekwaarde en verwachte marktwaarde. In deze situatie moet de gemeente een
verlies nemen.
Voor overige gronden geldt een ontwikkeling op langere termijn of wanneer zich een gegadigde aandient. Risico’s
worden gelopen bij de toekomstige ontwikkelgebieden. Zolang de haalbaarheid van deze ontwikkelingen niet is
aangetoond, moet er rekening mee gehouden worden dat de ontwikkelingen geen positief resultaat genereren.
Daarom wordt in het eerste kwartaal 2013 de “afstootnota gronden” aan de gemeenteraad voorlgelegd. De
bedoeling is dat de huidige grondeigendommen van de gemeente die niet vallen binnen de plannen als
omschreven in de gemeentelijke structuurvisie verkocht zullen worden.
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§ 4.7 Lokale heffingen
Algemeen
De gemeente heft gemeentelijke belastingen op grond van diverse bepalingen in de Gemeentewet. De raad stelt
de heffingsverordeningen vast op grond waarvan het college de belastingen, heffingen en rechten oplegt.
De gemeente Den Helder legt onderstaande belastingen en heffingen op aan de desbetreffende
belastingplichtigen:
1. Onroerende-zaakbelastingen
2. Afvalstoffenheffing
3. Rioolheffing
4. Hondenbelasting
5. Forensenbelasting
6. Toeristenbelasting
7. Haven- en kadegelden
8. Leges
9. Marktgelden
10. Lijkbezorgingsrechten
11. Parkeerbelastingen
12. Precariobelasting
Kwijtschelding
Belastingplichtigen kunnen kwijtschelding aanvragen voor onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en
hondenbelasting. Dit gemeentelijke beleid ligt vast in een verordening op de kwijtschelding.
1. Onroerende-zaakbelastingen
De OZB is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak. Die waarde stellen wij jaarlijks vast bij WOZbeschikking. In 2013 hanteren wij hiervoor de waardepeildatum van 1 januari 2012.
Wij ramen de opbrengst aan OZB in 2013 op € 11.377.000,-- (inclusief de gewenste verhoging van 1,625%).
Sinds 2009 worden de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen vastgesteld op een percentage van de WOZwaarde. Omdat de taxatiewaarden op dit moment (augustus 2012) nog niet bekend zijn, kunnen de tarieven 2013
nog niet worden berekend.
Tarieven OZB
2011

2012

2013

Eigenaren woningen

0,1160%

0,1200%

nnb

Eigenaren niet-woningen

0,2742%

0,2963%

nnb

Gebruikers niet-woningen

0,2210%

0,2388%

0%

2. Afvalstoffenheffing
De gemeente is verplicht de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te organiseren op grond van de Wet
Milieubeheer. De aanslagen van de heffing zijn gebaseerd op de gezinssamenstelling. Sinds 2010 voert de HVC
de afvalinzameling uit. Wij hebben de kosten die de HVC doorberekent verwerkt in de tarieven. Voor 2013 wordt
ook een verhoging van 1,625% voorgesteld. De bedragen zijn zodanig gekozen dat zij deelbaar zijn door twaalf in
verband met de berekening per maand.
Tarieven afvalstoffenheffing
2011

2012

2013

Eenpersoonshuishouden

€ 205,20

€ 209,16

€ 212,56

Meerpersoonshuishouden

€ 297,60

€ 303,00

€ 307,93

Wij begroten de opbrengst in 2013 op € 7.481.000.
3. Rioolheffing
De brede Rioolheffing op grond van artikel 228 a Gemeentewet die wij in 2010 hebben ingevoerd, maakt het
mogelijk onder de naam rioolheffing een belasting te heffen voor de kosten die de gemeente maakt aan:

de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk
afvalwater;

de inzameling en de verwerking van het afvloeiende hemelwater en;

het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of
te beperken.
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De eigenaar van een onroerende zaak die is aangesloten op het rioolnet is belastingplichtig. In ons
rioolbeheersplan staan onder andere de tarieven berekend tot 2040. Elke vijf jaar wordt het plan geactualiseerd.
Wij hebben in de loop van 2009 het rioolplan aangepast. In dit plan staat onder andere dat de jaarlijkse stijging
van het tarief beperkt blijft tot 2,5% naast de reguliere compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Voor 2013 is dit
dus 1,625% + 2,5%= 4,125%.
Tarieven rioolheffing

Rioolheffing

2011

2012

2013

€ 171,65

€ 179,20

€ 186,60

Wij ramen de opbrengst in 2013 op € 5.524.000 (inclusief de verhoging cf. het rioolbeheersplan).
4. Hondenbelasting
Wie een hond heeft, moet daarvoor hondenbelasting betalen.
Tarieven hondenbelasting
2011

2012

2013

1e hond

€ 86,20

€ 87,80

€ 89,20

2e hond

€ 116,90

€ 119,10

€ 121,05

Op basis van ongeveer 4.000 honden ramen wij de opbrengst in 2013 met de reguliere verhoging van 1,625% op
€ 346.500.
5. Forensenbelasting
De gemeente heft forensenbelasting van personen die niet in de gemeente staan ingeschreven en wel
beschikken over een gemeubileerde woning in de gemeente. De tarieven zijn afhankelijk van de WOZ-waarde
van de woning. Bij de kadernota 2013-2016 heeft de raad besloten de tarieven met € 137.000 te laten stijgen ter
dekking van de lagere OZB-opbrengsten.
Tarieven forensenbelasting
De belasting bij een WOZ-waarde van:

2011

2012

2013

minder dan € 30.000,--

€ 256,60

€ 261,50

€ 338,05

€ 30.000,- doch minder dan € 50.000,-

€ 486,50

€ 495,75

€ 640,90

€ 50.000,- doch minder dan € 75.000,-

€ 549,30

€ 559,75

€ 723,60

€ 75.000,- doch minder dan € 100.000,-

€ 575,10

€ 586,00

€ 757,55

€ 100.000,- doch minder dan € 125.000,-

€ 603,65

€ 615,00

€ 795,05

€ 125.000,- doch minder dan € 160.000,-

€ 633,50

€ 645,50

€ 824,45

€ 160.000,- en meer

€ 658,00

€ 670,50

€ 866,80

Wij ramen de opbrengst forensenbelasting 2013, inclusief de tariefverhoging van 1,625% geraamd en de stijging
van het tarief ter dekking van de lagere ozb-opbrengsten van 27,65%, op € 640.500,-.
6. Toeristenbelasting
De gemeente heft toeristenbelasting voor het verblijf met overnachting door personen die niet in de gemeente
staan ingeschreven. De verhuurder van de accommodatie is belastingplichtig.
Tarieven toeristenbelasting
Tarieven per persoon per nacht

2011

2012

2013

€ 1,12

€ 1,20

€ 1,22

We ramen de opbrengst toeristenbelasting, inclusief de tariefverhoging van 1,625%, op € 778.200.
Bij de kadernota 2013-2016 heeft u besloten dat de extra opbrengst toeristenbelasting (€ 163.000) voor het jaar
2013 a.g.v. de lagere ozb-opbrengsten te dekken uit de reserve prioriteiten coalititeprgramma 2011-2014,
waardoor voor het jaar 2013 de tarieven niet verder zullen stijgen.
7. Haven- en kadegelden
Voor het invaren en afmeren van vaartuigen in havens en kades van de gemeente Den Helder is een vergoeding
verschuldigd Deze vergoeding is geregeld in de verordening op de heffing en invordering van haven- en
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kadegeld. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het soort vaartuig, waarbij de bruto-inhoud, het aantal
tonnen laadvermogen of de ingenomen wateroppervlakte van belang is.
Wij ramen de opbrengst in 2013 inclusief de voorgestelde verhoging met 1,5% op € 4.536.000,-. Dit bedrag is
inclusief de heffing van de ISPS-gelden ad € 1.098.100,- en de vletterwerkzaamheden ten bedrage van €
747.500,-.
8. Leges
De gemeente heft leges voor verschillende diensten die wij verstrekken. Wij doen dit op grond van artikel 229 van
de Gemeentewet en op grond van de legesverordening.
Wij ramen de opbrengst aan diverse leges, inclusief de voorgestelde verhogingen 1,625% in 2013, op
€ 2.340.000. Specificatie:

Bouwleges, wet WABO e.a. (sloop, gebruiksvergunningen e.d.) € 1.317.000,-.

Burgerzaken € 957.000,
Leges bijzondere wetten € 66.000,-.
9. Marktgelden
Wij heffen marktgelden van de marktkooplieden die op de diverse weekmarkten staan.
Wij ramen de opbrengst in 2013 op € 97.500 bij een verhoging van de tarieven met 1,5%.
10. Lijkbezorgingsrechten
De heffing is een vergoeding voor diensten van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en de
huur en verlenging van de termijn van graven en urnennissen. Ook in 2012 heeft de trend zicht voortgezet dat de
opbrengsten minder zijn dan aanvankelijk geraamd vanwege het groot aantal personen dat de grafhuur niet
verlengd. De opbrengst voor 2013 wordt daarom inclusief de voorgestelde verhoging met 1,5% geraamd op
€ 468.000.
11. Parkeerbelastingen
Mensen die hun voertuig parkeren op plaatsen die voor betaald parkeren zijn aangewezen moeten parkeergeld
betalen. Doen zij dit niet, dan kunnen wij hen een naheffingsaanslag opleggen.
Daarnaast werken wij met vergunningen voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Als gevolg van de
vermindering van het centrumbezoek lopen de opbrengsten terug.
Wij ramen daarom de opbrengst 2013 inclusief een verhoging met 1,625% op € 1.021.500.
12. Precariobelasting
Precariobelasting is een vergoeding voor voorwerpen van derden die onder, op, of boven gemeentegrond staan.
Wij ramen de fiscale opbrengst in 2013 inclusief de voorgestelde verhoging van 1,625 % op € 34.400.
Samenvattend:
Overzicht geraamde opbrengsten lokale heffingen 2013
Belasting/heffing
Onroerende-zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Hondenbelasting
Forensenbelasting
Toeristenbelasting
Haven- en kadegelden
Leges
Marktgelden
Lijkbezorgingsrechten
Parkeerbelastingen
Precariobelasting
Totaal

Geraamde opbrengst 2013
€ 11.377.000
€ 7.481.000
€ 5.524.000
€
346.500
€
640.500
€
615.200
€ 4.536.000
€ 2.340.000
€
97.500
€
468.000
€ 1.021.500
€
34.400
€ 34.481.600,00

Voor de opbrengsten marktgelden en lijkbezorgingsrechten heeft u bij de kadernota 2013-2016 besloten dat deze
producten kostendekkend moeten zijn. Hiervoor is binnen de begroting 2013 een stelpost opgenomen. Echter is
op dit moment nog niet bekend welke maatregelen –verlaging lasten en/of verhoging inkomsten) genomen
kunnen worden om dit te realiseren.
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§ 4.8 Subsidies
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§ 4.9 Demografische ontwikkelingen
1. Inleiding
Bij de introductie van de krimpmaatstaf in 2010 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten die geld via de krimpmaatstaf gaan ontvangen (gemeenten in de
provincies Groningen, Zeeland en Limburg), gevraagd om in hun begroting en jaarrekening een paragraaf
demografische ontwikkeling op te nemen. Er wordt voorgesteld om in de paragraaf in te gaan op de ontwikkeling
van de bevolking in de gemeente, het beleid dat de gemeente gelet op die ontwikkeling voert en de financiële
gevolgen daarvan. Met name dat laatste onderdeel zal bij de evaluatie van de krimpmaatstaf gebruikt worden.
Ook gemeenten die binnen afzienbare tijd verwachten in inwoneraantal terug te gaan, of die nu nog maar heel
licht krimpen, of die buiten de drie genoemde provincies liggen, maken nu al zo’n paragraaf. Voor een deel zijn dit
de zogenaamde anticipeergemeenten zoals Den Helder. Ook wij hebben in de begroting 2012 voor het eerst
deze paragraaf opgenomen. Deze was nog wat algemeen van aard, dit jaar wordt wat verder ingegaan op de
gevolgen.
2. Analyse van de demografische ontwikkelingen
Hoewel voor Nederland als geheel het bevolkingsaantal nog toeneemt tot rond 2040 (van 16,5 mln. tot 17,5 mln.
inwoners) neemt het groeitempo duidelijk af. Hierna zal het totaal aantal inwoners in heel Nederland
daadwerkelijk gaan dalen. Binnen Nederland verloopt de bevolkingsontwikkeling ruimtelijk zeer verschillend.
Den Helder behoort tot de groep gemeenten waar al sprake is van een bevolkingsdaling.
Bevolkingsontwikkeling Den Helder vanaf 1960
66000
64000
62000
60000
58000
56000
54000
52000
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48000
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Er is, zoals is te zien in bovenstaande grafiek, vanaf de jaren tachtig maar zeker sinds 2002 sprake van een
structurele bevolkingsdaling. Ook de samenstelling van de bevolking verandert: de gemiddelde
huishoudensgrootte daalt (door het toegenomen aantal echtscheidingen en het groter wordende aandeel
alleenstaande ouderen), het aantal ouderen neemt toe (vergrijzing) en het aantal jongeren neemt af
(ontgroening). Jongeren trekken vaak weg om elders te studeren en blijven daar vaak wonen en werken, de
achterblijvende bevolking is hierdoor gemiddeld ouder. Het sterftecijfer ligt in Den Helder dan ook relatief hoog.
Over een paar jaar zal de natuurlijke aanwas negatief worden (meer sterfgevallen dan geboorten), terwijl het
migratiesaldo al jarenlang negatief is.

Programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014-2016

118

Prognoses bevolkingsaantal
Er zijn door verschillende instanties/bureaus prognoses opgesteld voor Den Helder:
 de ‘prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving (CBS/PBL)
2011-2040’;
 de Primosprognose van het Ministerie van VROM/Bureau ABF (2011);
 de (voorlopige) bevolkingsprognose van de provincie Noord-Holland (2010);
 prognose door Pronexus in opdracht van de gemeente Den Helder (hoge en lage variant).
In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de prognoses op drie tijdstippen weergegeven.
Resultaten bevolkingsprognoses 2010-2030
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Het geprognosticeerde bevolkingsaantal in 2030 loopt uiteen van 53.188 (Provincie N-H) tot 57.700 (CBS/PBL en
Pronexus). De verschillen tussen de uitkomsten worden veroorzaakt door andere aannames over een aantal
aspecten van het prognosemodel, maar vooral door verschillen op het gebied van migratie. Ontwikkelingen hierin
zijn het lastigst te voorspellen, terwijl (met name de binnenlandse) migratie wel het grootste effect heeft op het
bevolkingsaantal.
4
Uit een onderzoek naar vertrekmotieven is gebleken dat veel mensen vanuit Den Helder zijn verhuisd (naar een
andere gemeente) vanwege studie of werk elders. Mensen kunnen elders een baan vinden en niet in Den Helder,
of denken daar betere perspectieven op gepaste arbeid te hebben. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het
uitbreiden van de werkgelegenheid in Den Helder om mensen meer/betere banen te kunnen bieden. Op langere
termijn zal er echter ook rekening gehouden moeten worden met een toenemende landelijke concurrentie op de
arbeidsmarkt.
Er komt op korte termijn een einde aan de groei van de potentiële beroepsbevolking (de bevolking van 20-64 jaar)
in Nederland. In de komende jaren ontstaat een structurele daling van het aantal werkenden in ons land. Dit is
van invloed op de werkloosheid en de concurrentie op de arbeidsmarkt, maar ook op ruimtelijke aspecten als de
behoefte aan kantoren en bedrijventerreinen en de omvang van het woon-werkverkeer. De potentiële
beroepsbevolking in Den Helder is al sinds 2002 aan het dalen en ook in de regio is deze trend al eerder ingezet
(2005).
Huishoudensprognoses
De komende decennia zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen en het aantal paren zal afnemen. Door
de vergrijzing zal het aantal alleenstaande ouderen toenemen. Hierdoor neemt het aantal huishoudens in
Den Helder, in tegenstelling tot het aantal inwoners, de komende jaren waarschijnlijk niet af. De prognoses
hierover lopen wel uiteen: van een lichte daling van het aantal huishoudens tot een stijging van 6% in 2030 ten
opzichte van 2010.
Vergelijking huishoudensprognoses Den Helder 2010-2030

4

Groei 2010-2030
aantal
percentage

Prognose

2010

2020

2030

CBS/PBL

26.700

27.700

28.300

1.600

6,0

Provincie NH

26.690

27.053

26.440

-250

-0,9

Primos

26.690

27.244

26.864

170

0,6

Onderzoek verhuismotieven 2011, Gemeente Den Helder/Onderzoek & Statistiek
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Gevolgen
De daling van het bevolkingsaantal en de verandering van de bevolkingssamenstelling, veranderingen in het
aantal en de grootte van huishoudens hebben onder andere gevolgen voor de woningbouw en de kwaliteit van de
leefomgeving, de leefbaarheid, de zorgvoorzieningen, het onderwijs en de arbeidsmarkt.
Als de ontwikkeling van de totale bevolking wordt afgezet tegen de afname van de beroepsbevolking, dan dringt
zich de vraag op hoe de werkenden straks de niet-werkenden nog kunnen bedienen/verzorgen. Het aantal
ouderen dat zorg nodig heeft neemt tussen 2010 en 2030 met 70% toe, de categorie werkenden, die de zorg
moeten gaan bieden (25-67-jarigen) neemt gemiddeld met 16% af.
Daar komt nog eens bij dat in dezelfde periode ook het aantal kinderen in de leeftijd van basis- en voortgezet
onderwijs afneemt, zodat er voor later ook geen nieuwe aanwas is voor de beroepsbevolking uit Den Helder zelf.
Het meer en meer uiteenlopen van de omvang van de groepen werkenden en niet-werkenden speelt ook op
andere terreinen (voorzieningenniveau, beheer openbare ruimte e.d.). Deze ontwikkelingen zijn grotendeels
autonoom en met lokaal beleid slechts in beperkte mate te beïnvloeden. Dat betekent ten eerste dat alle zeilen
bijgezet moeten worden om ook de jongere bevolking aan de gemeente/regio te binden. Jonge mensen moeten
meer kansen krijgen om te studeren, te werken en ook om te wonen in Den Helder, en zij moeten gewezen
worden op de toekomstige werkgelegenheid die Den Helder en de regio bieden. Het vraagt om:
1. een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor jongeren en gezinnen. Met aandacht voor nieuwe behoeften
op het gebied van wonen, recreëren, winkelen, cultuur etcetera. Het vereist ook dat Den Helder aantrekkelijk
genoeg moet zijn voor mensen van buiten om hier te komen wonen, met een aantrekkelijk aanbod aan
voorzieningen. Het vraagt om gemakkelijker toegang tot de woningmarkt (toewijzing goedkope
huurwoningen, starterswoningen), en om de (kwalitatieve) programmering van woningtypen waar behoefte
aan is;
2. aanbod van goed onderwijs met doorgaande leerlijnen (voortgezet onderwijs - MBO-HBO), opleiden naar
behoefte;
3. bevorderen van goede economische omstandigheden in Den Helder en de regio, zodat we een aantrekkelijk
perspectief kunnen bieden aan bedrijven en werkenden; daar zijn onder meer een onderscheidende
infrastructuur voor de maritieme en toeristische sector voor nodig en goede, moderne vestigingslocaties
voor bedrijven.
Ten tweede moet tijdig worden ingespeeld op de behoeften van de oudere bevolking: een vernieuwd aanbod op
de terreinen van wonen en zorg en de bereikbaarheid daarvan. In regionaal verband is de opgave om te zorgen
voor voldoende aanbod aan nultredenwoningen. Den Helder zal haar aandeel hierin moeten leveren. Naast het
aanbieden van passende huisvesting en zorg is het, juist bij een ouder wordende bevolking, van belang om de
zelfredzaamheid van bewoners te vergroten als het gaat om wonen, woonomgeving en vervoer.
Het teruglopende bevolkingsaantal betekent voor Den Helder dat woningbouwplannen meer dan ooit gefaseerd
en gedoseerd zullen worden. Grootschalige uitbreidingen ineens zullen gelet op de demografische en
economische ontwikkelingen niet haalbaar zijn. Waar, wat en wanneer er gebouwd wordt is meer en meer
afhankelijk van de marktsituatie.
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Bijlage 1. Projecten
Projectenlijst juli 2013
Projectnaam

Projectwethouder

Concernprojecten
Nieuwbouw stadhuis
*Pilot 40+ wijk, aanpak sociale pijler Nieuw Den Helder

P. Bruin
P. Bruin

Afdelingsprojecten
Ontwikkeling de Dogger nieuw ziekenhuis
Nieuw stedelijk zwembad
Huisduinerkwartier
Nieuwbouw Julianadorp Oost
Kooypunt fase 3

P. Bruin
P. Bruin
P. Bruin
P. Bruin
P. Bruin

Gebiedsontwikkeling Haven
Korte termijn
e
Verbreding Visserijkade 2 fase
Middelange termijn
RHB (privaat initiatief)
Medegebruik Defensie
e
1 en 2e fase gele route
Lange termijn
Noordoosthaven
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Concernprojecten
Projectnaam: Nieuwbouw Stadhuis (en ontwikkeling Stationslocatie)
Omschrijving
Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat
Doelstelling:
Een nieuw stadhuis op de stationslocatie, in 2015 te betrekken.
De raad heeft in juli 2012 het college in een motie (nr. 13.3. d.d. 9 juli 2012)
opgedragen om in overleg met de raad een onafhankelijk deskundige aan te stellen
die antwoord geeft op vragen over aanbesteding, financiële consequenties en
varianten parkeerbehoefte.
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen
Budget
Risico’s
Programma

2010-2014
P.N. Bruin
Besluitvorming over de aanbesteding van het stadhuis in 2012.
Voorbereidingskrediet (nov. 2009) groot 1,5 miljoen
Plan blijkt niet realiseerbaar binnen het financiële kader (gemiddeld 2,1 miljoen/jaar)
Ontwikkeling van de stationslocatie en het stadhuisplan wordt belemmerd door
andere partijen
Algemeen bestuur en middelen

Projectnaam: Sociaal programma activering, aanpak probleem huishoudens, verbetering leefbaarheid
woonomgeving uit Programma sociale aanpak Nieuw Den Helder
Omschrijving
Oorspronkelijke uitgangspunten
50 % van de niet actieven doet mee.
Resultaat
Methodiek integrale aanpak probleemhuishoudens. De wijk stijgt van slecht/matig
naar goed op de leefbaarometer.nl
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen

Budget
Risico’s
Programma

2011-2014
P.N. Bruin
2012, opstellen analyse cliëntenbestand Nieuw Den helder, start pilot aanpak één
gezin, één plan.
Start gesprekken met bewoners (twee buurten), ondernemers en organisaties.
(nieuwe initiatieven, eigen inbreng enz. )
€ 1.000.000
Betrokkenheid buurt en niveau van integraliteit gemeente
Werk en Inkomen, maatschappelijke dienstverlening, beheer openbare ruimte,
integrale veiligheid.
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Afdelingsprojecten
Omschrijving
Resultaat
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder

Budget
Risico’s
Programma

Omschrijving
Resultaat

Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen

Ontwikkeling De Dogger nieuw ziekenhuis
Faciliteren verplaatsing ziekenhuis naar de locatie De Dogger
2010-2014
P. Bruin
Naar verwachting zal het Gemini eind 2012 een definitief besluit nemen over de
nieuwbouw.
De grondexploitatie voor dit gebied is 26 april 2010 met een voordelig resultaat van
€300.000,- (NCW per 1-1-2010) door de raad vastgesteld. De voortgang wordt
meegenomen in de paragraaf Grondbeleid.
Volledige zekerheid dat het Geminiziekenhuis ook een bouwaanvraag zal indienen is
er nog niet.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Nieuw Stedelijk Zwembad
Hoofddoelstelling:
Nieuw zwembad dat open gaat in 2013
Subdoelstellingen:
Definitieve overeenkomsten met nieuwe exploitant.
Bevredigende afwikkeling van zaken met Stichting
Zweminrichting Den Helder
Definitieve overeenkomst met CZSK
2010-2014
P. Bruin
e

Voorlopig ontwerp: 2 kwartaal 2010
e
Definitief ontwerp: 4 kwartaal 2010
e
Europese aanbesteding bouw 1 kw. 2011
e
Start bouw: 1 kwartaal 2012
Plaatsing duiktank: september 2012
Eerste steenlegging: december 2012
Oplevering gebouw/terrein: juli 2013

Budget

Voorbereidingskrediet: 1.500.000,Realisatiekrediet: 15.091.178,-

Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Programma

Sport en vrije tijd

Omschrijving
Resultaat
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen

Huisduinerkwartier
Het ontwikkelen van het OS&O-terrein
2010-2014
P. Bruin

Budget
Risico’s
Programma

De beoogd ontwikkelaar heeft medio 2012 aangegeven af te zien van ontwikkeling.
Eind 2012 zal duidelijk zijn op welke wijze de ontwikkeling van het OS&O-terrein in
samenhang met het Casino mogelijk is..
Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.
.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
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Omschrijving
Resultaat
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen
Budget
Risico’s
Programma

Omschrijving
Resultaat
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen
Budget

Julianadorp Oost
Gefaseerde ontwikkeling van het gebied Julianadorp Oost
2010-2014
P. Bruin
Nu de grondexploitatie is vastgesteld kan met de ontwikkelaar een overeenkomst
worden gesloten. De verwachting is dat in de tweede helft van 2012 de
overeenkomst kan worden gesloten.
De grondexploitatie voor dit gebied is op 15 november 2010 door de gemeenteraad
vastgesteld. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.
Benodigde verdere fasering in de tijd in verband met de marktontwikkeling. De
grondexploitatie gaat uit van realisatie in de periode 2012-2022.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Kooypunt fase 3
Ontwikkeling fase 3 Kooypunt
2010-2014
K. Visser

Risico’s

De bestemmingsplanprocedure loopt in 2012/2013, evenals de plan/projectm.e.r.procedure.
De grondexploitatie Kooypunt fase 3 is door de gemeenteraad op 4 juli 2011
vastgesteld. De exploitatie wordt in 2013 overgenomen door het verzelfstandigd
havenbedrijf.
Vertraging in de ruimtelijke procedures.

Programma

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
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Gebiedsontwikkeling haven
e

2 fase Verbreding Visserijkade
Omschrijving
Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat
Invullen van korte termijn projecten voor behouden van werkgelegenheid en
faciliteren bedrijven.
Verbreding van de Visserijkade tot aan de Moormanbrug voor het creëren van ruimte
voor offshore en visserij
Treffen van ISPS maatregelen om aan de ISPS-code van de kade te Voldoen
Baggeren/ op diepte brengen van water voor de kade ter vergroting van
bruikbaarheid.
Collegeperiode
2010 – 2014
Portefeuillehouder/project- K. Visser
wethouder
Planning belangrijke
Start uitvoering zomer 2012
mijlpalen
Oplevering voor 20 juni 2013, voor Sail 2013

Budget

Risico’s
Programma

Beschikbaar raadskrediet voor realisatiefase.
ISPS, n.t.b.
Baggeren, n.t.b.
Vislossteigers, in subsidie aanvraag Provincie
Vertraging in de bouwfase kan ervoor zorgen dat oplevering voor Sail niet haalbaar
is.
Economische ontwikkeling

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Hollands Kroon
Omschrijving
Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat
Invullen van middellange termijn projecten voor her creëren van werkgelegenheid en
faciliteren bedrijven.
Aanleg bedrijventerrein aan een binnenhaven. Voor het creëren ruimte voor water/kadegebonden activiteiten:
Primair ter ondersteuning van cluster in de zeehaven
Secundair bieden van expansieruimte voor bestaande regionale bedrijven
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen

Budget
Risico’s

Programma

Medegebruik Defensie
Omschrijving
Resultaat

Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke

2010 – 2014
K. Visser
2012, haalbaarheidsonderzoek door nieuw consortium en positioneren Port of Den
Helder N.V.
2012, herijking MER en afronden bestemmingsplan
2013, ontwikkeling terrein en start uitgifte
Beschikbare bestemmingsreserve voor ondersteuning van het project
1000129.6299.300 € 50.000,- (proceskosten)
- Laatste kans om met een nieuw consortium deze ontwikkeling vlot te trekken.
- Terugtrekkende beweging van bedrijven potentieel.
- Weerstand omwonenden en gemeenteraad Hollands Kroon.
- Discussie over het feit dat privaat initiatief evengoed aanbesteed moet worden.
Economische ontwikkeling

Oorspronkelijke uitgangspunten
Invullen van middellange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en
faciliteren bedrijven.
Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het creëren van ruimte voor water/kadegebonden activiteiten ter ondersteuning van het cluster in de zeehaven
(offshore en Defensie-gerelateerde industrie, kennis en opleiding).
2010 – 2014
K. Visser
2012, uitwerking drie locaties (Buitenveld, locatie RWS en locatie Berghaven/JSS),
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Medegebruik Defensie
Omschrijving
mijlpalen

Budget
Risico’s

Oorspronkelijke uitgangspunten
businesscase, marktbehoefte, positionering Port of Den Helder N.V. en planologische
procedures
2013, Planvorming
2014 en verder, Aanbesteding en realisatie
1000129.6299.310 € 90.000,- (proceskosten)
Uitblijven van een sluitende businesscase
Heroverweging door Defensie.
Economische ontwikkeling

Programma
e

e

Gele route (1 en 2 fase)
Omschrijving
Resultaat

Oorspronkelijke uitgangspunten
Uitwerking van infrastructurele projecten voor het vergroten leefbaarheid door
aanpassing infrastructuur
e
1 fase, MT < 2016. Oplossen grootste verkeersknelpunten (o.a. reconstructie
Molenplein)
e
2 fase, LT > 2020. Permanent scheiden van verkeersstromen (haven – Texel – stad)

Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen

2010 – 2014
K. Visser

Budget

1000129.6299.330 € 10.000,- (proceskosten)

Risico’s

Hoge investering, nautisch lastig inpasbaar en onvoldoende flexibele
verkeersoplossing.
Medewerking Defensie is noodzakelijk waar het gaat om duidelijkheid rondom de
waarde van de risicozones. Relatie opslag munitie en uitgangspunten nota Van
Houwelingen.
Economische ontwikkeling

Programma

2012 afronding verkenning Noordoosthaven, van daaruit is de verkeersbelasting te
herleiden en de oplossing voor de ontsluiting van Haven en Texelverkeer.

Noordoosthaven (uitbreiding in Waddenzee)
Omschrijving
Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat
Invullen van lange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en
faciliteren bedrijven.
Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het creëren van ruimte voor water/kadegebonden activiteiten ter ondersteuning van het cluster in de zeehaven
(offshore en Defensie-gerelateerde industrie, kennis en opleiding).
Realisatie van natuurdoelen als compensatie voor natuurverlies door economische
ontwikkeling
Collegeperiode
Portefeuillehouder/projectwethouder
Planning belangrijke
mijlpalen

2010 – 2014
K. Visser

Budget

1000129.6299.320 € 80.000,- (proceskosten)

Risico’s

Grote afhankelijkheid van medewerking partners (Rijk, regio, provincie,
natuurorganisatie, bedrijfsleven, Defensie en TESO)
Financiële haalbaarheid (o.a. beschikbaarheid Waddenfonds)
Economische ontwikkeling

Programma

2012, afronding Verkenningenrapport met één scenario op basis waarvan
planstudiefase gestart kan worden (incl. ontwerp, natuurontwikkeling, juridische
procedure, financiering, maatschappelijke kosten-baten en maatschappelijke
alliantie)
2013, planstudiefase
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Bijlage 2. Meerjaren investeringplan 2013 – 2016 (vervanging investeringen)
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Bijlage 3. Specificatie toedeling producten aan programma’s en productenraming
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Bijlage 4. Overzicht formatie en salarisraming

Organisatieonderdeel

fte's inclusief

vacatures

Bezetting

bovenformatie
Gemeenteraad

Salaris inclusief
werkgever kosten

31,00

518.507,66

5,00

5,00

616.278,13

40,00

40,00

282.897,56

Griffie

6,06

6,06

459.372,59

Werkmeesters

2,00

2,00

124.061,92

84,06

2.001.117,86

College van B &W
Vrijwillige brandweer

totaal fte's in programma's

31,00

-

84,06

-

Directie

3,00

3,00

390.112,64

Niet organiek

8,67

8,67

668.292,72

Concernstaf

36,82

3,62

33,20

2.800.030,44

Facilitair bedrijf

88,39

0,20

88,19

5.035.573,39

Stadsbeheer

73,96

2,00

71,96

3.808.044,44

R.W.O.

49,22

6,00

43,22

3.546.602,88

O.W.S.

24,19

0,11

24,08

1.672.434,11

P.B.Z.

99,72

2,00

97,72

5.714.485,92

V.V.H.

51,19

8,06

43,13

3.085.462,82

Brandweer
totaal fte's in
bedrijfsvoering

32,11

2,28

29,83

1.610.224,36

467,27

24,27

443,00

28.331.263,73
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Bijlage 5. Staat van reserves en voorzieningen
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