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Onderwerp: Voorjaarsnota 2008 

Gevraagd besluit: 
De Voorjaarsnota 2008 vast stellen. 

Inleiding en aanleiding 
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2008. Op grond van onze financiële beheersverordening biedt het college 
de raad (art. 4: "kaders begroting") een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en 
de drie opvolgende jaren. De raad stelt deze kaders uiterlijk 23 juni 2008 vast. 

De Voorjaarsnota is opgesteld binnen het kader van de Strategische visie 2020. Dit betekent dat wij een focus 
aan brengen op de drie prioritaire gebieden Stadshart, Willemsoord en Haven en die gebieden ontwikkelen met 
de methode van integrale gebiedsontwikkeling. Om intensiveringen mogelijk te maken tbv de Strategische visie 
en de drie gebieden hebben wij keuzes gemaakt en stellen een aantal ruimtescheppende maatregelen voor. 
Deze keuzes zijn soms pijnlijk en ook niet evenredig over alle programma's te verdelen. Voor details verwijzen 
wij u naar de inhoud van de Voorjaarsnota zelf. 

Beoogd resultaat 
Een vastgestelde Voorjaarsnota 2008 die opgesteld is binnen het kader van de Strategische visie 2020 en die 
kaders biedt waarbinnen de begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 wordt opgesteld 

Kader 
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer 
en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Den Helder 2006, Verordening ex artikel 
212 Gemeentewet. 

Argumenten / alternatieven 
De concept Voorjaarsnota biedt een sluitend meerjarenperspectief waarbij middelen zijn vrijgemaakt om te 
kiunnen investeren in de realisatie van de Strategische visie. Om dat mogelijk te maken zijn de keuzes gemaakt 
zoals ze in de Voorjaarsnota beschreven zijn. In de Voorjaarsnota is tevens het proces beschreven hoe wij tot 
onze keuzes gekomen zijn. Wij hebben dat zo zorgvuldig mogelijk gedaan. 

Financiële consequenties 
De concept Voorjaarsnota biedt een sluitend meerjarenperspectief. 

Juridische consequenties 
Na vaststelling van de Voorjaarsnota wordt de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 opgesteld 
binnen die kaders. 
Bij de uitvoering van de Voorjaarsnota dienen de bepalingen van de Wet Algemeen Bestuursrecht gevolgd te 
worden. Er moet daarom richting instellingen ed rekening gehouden worden met een redelijke termijn waarop 
besparingen op subsidies geëffectueerd worden. 
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Communicatie 
Organisaties die als gevolg van keuzes in het kader van de voorjaarsnota in meer of mindere mate financieel 
getroffen worden, worden voordat de VJN openbaar gemaakt wordt onder embargo geïnformeerd over de 
strekking van de relevante beleidskeuzes/bezuinigingen. 
De burger wordt via de pers, internet en de stadsnieuwspagina geïnformeerd. 

Aanpak / uitvoering 
Na vaststelling zal aan de diverse besluitpunten in de Voorjaarsnota uitvoering worden gegeven. 

Den Helder, 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

S. Hulman MSc , burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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