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INLEIDING 
 
Voor u ligt de programmarekening 2008. Hierin zijn opgenomen het jaarverslag en de jaarrekening over het 
boekjaar 2008. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af 
aan de raad. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen welke aansluiten bij de opzet van de 
programmabegroting 2008: 
 
Het jaarverslag, bestaande uit: 
• Programmaverantwoording 

In de programmaverantwoording wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat hebben we bereikt, Wat 
hebben we daarvoor gedaan en Wat heeft het gekost. 

• Paragrafen:  - Weerstandsvermogen 
 - Onderhoud kapitaalgoederen 
 - Financiering 
 - Bedrijfsvoering 
 - Grondbeleid 
 - Lokale heffingen 
 - Verbonden partijen 

De paragrafen geven aan wat is bereikt / wat de stand van zaken is op een specifiek onderdeel van de 
gemeentebegroting. 

 
De jaarrekening, bestaande uit: 
• Balans en toelichting op de balans 

De balans en toelichting geven inzicht in de vermogenspositie van de gemeente. 
• Rekening van baten en lasten 

Rekening en toelichting hierop geeft inzicht in de begrote en werkelijke lasten en baten met een 
toelichting op de afwijkingen (de behaalde financiële resultaten). De financiële resultaten per 
programma zijn opgenomen in de programmaverantwoording onder de noemer “Wat heeft het gekost”. 

• Bijlagen, specificaties en diverse onderbouwingen 
 
 
Rechtmatigheid baten, lasten en balansmutaties 
Zoals bekend konden wij uw raad een jaarrekening 2005, 2006 en 2007 aanbieden met een goedkeurende 
accountantsverklaring op zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid.  
Ook voor de jaarrekening 2008 is weer een goedkeurende verklaring op zowel de rechtmatigheid als de 
getrouwheid verkregen.  
 
Normenkader 
Het normenkader voor 2008 is vastgesteld in de raadsvergadering van december 2008. 
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Financieel resultaat   
 

 
 
 
Resultaat werkelijk 2008 
 
Het resultaat voor bestemming (Totaal saldo voor bestemming) bedraagt € 7,4 miljoen positief. 
Van dit resultaat is op basis van raadsbesluiten per saldo (Totaal saldo reserve) € 4,8 miljoen toegevoegd 
aan reserves. Het resultaat na afwikkeling naar reserves (Totaal saldo na bestemming) is € 2,6 miljoen 
positief. 
 
De grootste posten die vanuit het resultaat 2008 verwerkt zijn naar reserves (per saldo € 4,8 miljoen) zijn: 
• Toevoeging van rente aan de algemene reserve van € 1,2 miljoen. 
• Toevoeging van UBM-vrijval (Uitstroom Bevorderende Maatregelen) aan algemene reserve van 

€ 0,6 miljoen. 
• Toevoeging inverdieneffect aan de reserve stadhuis € 0,4 miljoen.  
• Toevoeging van de storting van Zeestad B.V. aan de algemene reserve van € 1,9 miljoen. 
• Vorming van de bestemmingsreserve WMO van € 1 miljoen. 
• Onttrekking aan bestemmingsreserve Stelling Den Helder € 0,4 miljoen. 
 
Resultaten na tussentijdse rapportages 
 
De jaarrekening 2008 sluit met een positief resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging van  
€ 3,2 miljoen. De tussentijdse rapportages in 2008 lieten een voordelig resultaat zien van per saldo  
€ 0,1 miljoen. De verschillen zijn per programma toegelicht in de programmaverantwoording. 
De grootste posten ( > € 500.000) zijn: 
• Programma 1: Algemene uitkering voordeel van € 0,6 miljoen op basis van maartcirculaire in 2009. 
• Programma 3: Ruimtelijke ordening; niet gerealiseerde verkoop Molukkenstraat € 0,9 miljoen nadeel 
• Programma 3: De geraamde bijdrage aan de reconstructie van de N9 bij De Stolpen en/of Schoorldam 

zal naar verwachting in 2010 plaatsvinden, € 0,5 miljoen voordeel. 
• Programma 4: De individuele verstrekkingen in het kader van de WMO waren € 0,5 lager (voordeel). 
• Programma 4: Wet inburgering € 0,5 miljoen nadeel. De werkelijke kosten zullen naar verwachting  

hoger zijn dan de uitkering die hiervoor van het rijk wordt ontvangen.  
• Programma 5: WWB- werkdeel toerekening personeelskosten 0,7 miljoen. Met een goede 

urenverantwoording is het toegestaan personeelskosten uit het werkdeel te bekostigen. 
• Programma 5: Opnemen voorziening in verband met claim Multimetaal € 1,7 miljoen nadeel. 
• Vrijval van voorzieningen van in totaal € 4 miljoen. Het betreft de voorzieningen wegen en kunstwerken 

(€ 1,8 miljoen), onderhoud Mariëndal (€ 0,1 miljoen), bodemsanering (€ 1,1 miljoen), Drooghe Weert 
(€ 0,5 miljoen) en sloop en sanering Nieuwe Diep (€ 0,5 miljoen). 

 
Het overgrote deel van de afwijkingen is ontstaan of definitief bepaald na balansdatum en maakte daarom 
geen onderdeel uit van de tussentijdse rapportages. 
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Resultaatbestemming 
 
De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld. Gebruikelijk is dat het 
rekeningsaldo wordt verrekend met de algemene reserve.  
Over het rekeningresultaat moet nog worden opgemerkt dat een aantal budgetten in tegenstelling tot de 
begroting niet is aangewend in 2008. Het gaat hierbij om een aantal posten met een totaalbedrag van  
€ 1,4 miljoen. De hierbij behorende activiteiten c.q. werkzaamheden zullen in 2009 alsnog worden 
uitgevoerd. De (restant) budgetten worden opnieuw geraamd in 2009. Voor twee posten wordt voorgesteld 
deze in een bestemmingsreserve te storten omdat de besteding van deze posten na 2009 plaats zal vinden 
of dat sprake is van toevoeging aan een bestaande reserve multifunctionele centra (MFC). 
 
In 2008 zijn de voorzieningen doorgelicht. Een aantal voorzieningen zijn onvoldoende onderbouwd en 
vallen daarom vrij in het resultaat van 2008. In totaal gaat het om een bedrag € 4 miljoen. In 2009 zal aan 
uw raad een bestedingsvoorstel worden aangeboden. De dekking hiervan zal de algemene reserve zijn. 
 
Budgetoverheveling 2008 naar 2009 
 
Onderdeel van algemene uitkering                € 
• Maatschappelijke stages  7.000 
• Aanpak kindermishandeling 3.000 
• Armoedebestrijding / participatie jonge kinderen 215.000 
• Electronisch kinddossier 34.000 
• Uitvoeringskosten WABO 47.000 
• Restant amendement Tang Spekman; € 50 voor minima  86.000 
 
Overige budgetoverhevelingen 
• Restant Convenant Wijkaanpak-plus 30.000 
• Rampenbestrijding  6.000 
• Culturele jongerenvoorziening binnen de Linie  60.000 
• Nautische monumenten   101.000 
• Toeristisch promotiefonds 20.000   
• Onderzoeksbudget rekenkamercommissie  4.000 
• Restant sociale vernieuwing 2008 voor sociale component  
 herstructurering Nieuw Den helder  300.000 
 
Vorming bestemmingsreserve of toevoeging aan bestaande reserves 
• Restanten project Nieuw Den Helder plus en ouderenwerk/wijksteunpunt  
 reserveren voor het realiseren van multifunctionele centra   69.000 
• Bijdrage reconstructie N9 bij de Stolpen en/of Schoorldam 450.000 + 
   
Totaal 1.432.000 
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Ontwikkeling resultaat en algemene reserve 
 
Het resultaat is in 2008 positief. De algemene reserve beweegt zicht rond de € 20 miljoen. 

Verloop resultaten en algemene reserve 2004 - 2008
(bedragen x € 1.000)
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Resultaat -422 -1.204 -1.905 -2.810 2.617

Algemene reserve 20.668 24.869 21.902 16.104 18.477
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2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 
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2.1 PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR, BEDRIJFSVOERING EN 
FINANCIËN 
 

2.1.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvo or gedaan ? 
 
Strategisch plan op eigen kracht 
Gebiedsontwikkelingsprogramma’s voor Stadshart en Willemsoord zijn gerealiseerd in 2008.  
Het gebiedsontwikkelingsprogramma voor de haven zal pas zijn definitieve vorm krijgen nadat medio 2009 
de raad een definitieve keuze heeft gemaakt voor een ruimtelijke variant voor de aanleg van een Groene 
Stroom Haven. 
Wij pakken op verschillende beleidsterreinen onze (nieuwe) regierol op. In het Strategisch plan ‘Op eigen 
kracht’ en het plan van aanpak ‘Op eigen kracht naar Resultaat’ van november 2007 komt dat heel concreet 
naar voren. Vooralsnog is verdere uitwerking in een nota niet meer aan de orde. 
 
Vertalen regierol naar organisatieconsequenties (no ta)  
Wij hebben in de Organisatievisie 2007-2012 de keuze voor regiegemeente beschreven en met uw raad 
besproken. De gevolgen voor de organisatie zijn in hoofdlijnen ook in de organisatievisie opgenomen.  
 
In het kader van de ontwikkeling naar een regiegemeente hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden 
naar het mogelijk op afstand zetten van taken en organisatieonderdelen. Uit de rapportage over de 
bestuuropdracht WIZ blijkt dat er bij die afdeling niet meer onderdelen in aanmerking komen om op afstand 
te zetten. Er is de afgelopen jaren al veel uitbesteed en nu wordt bekeken of efficiency behaald kan worden 
en de dienstverlening verder verbeterd kan worden door samenwerking of zelfs samenvoeging met 
Publiekszaken. Het onderzoek naar het op afstand zetten van de afvalinzameling is in een vergevorderd 
stadium. De definitieve resultaten van het gezamenlijke onderzoek met de Huisvuilcentrale (HVC) naar de 
overname van de afvalinzameling worden begin 2009 aan uw raad voorgelegd. De verzelfstandiging van de 
Groene Poolster is onderdeel van het project bezoekerscentrum Mariëndal. De verzelfstandiging van de 
Havendienst is onderdeel van de opdracht die de directeur gebiedsontwikkeling haven medio 2009 heeft 
gekregen. Medio 2009 wordt hier een voorstel voor verwacht. 
 
Doorvertalen havenvisie in organisatorische consequ enties (nota) 
De tijdelijke directeur gebiedsontwikkeling Haven heeft ook de opdracht met een voorstel te komen over de 
oprichting van een Havenbedrijf. Dit voorstel zal voor 1 juli 2009 worden gepresenteerd. 
 
Doelmatigheidsdoorlichtingen  
Er zijn geen doelmatigheidsdoorlichtingen uitgevoerd in 2008. Voor het volgende jaar is wel een 
doelmatigheidsonderzoek opgestart. 
 
Nota risicomanagement 
De Nota Weerstandvermogen en risicomanagement is vastgesteld door uw raad op 3 september 2007. In 
2008 is op basis van de uitkomsten hiervan gewerkt. De verdere implementatie wordt in 2009 opgepakt. 
 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt over de overige bedrijfsvoeringaspecten gerapporteerd. 
 
Prestaties  Beoogde 

prestatie 
2008  

Realisatie 
2008  

Bestuur    
Per kwartaal uitgeven van een raadskrant 4 1 

Algemene middelen, financiering, belastingen en tar ieven    
Jaarrekening 2007 met goedkeurende rechtmatigheidsverklaring  1  1 
Tussentijdse rapportages 2008  2  2 

Voorjaarsnota 2008  1  1 
Begroting 2009 e.v. jaren  1  1 
Nota risicomanagement  1  2009 
 
Ombuigingen  
De in de begroting voorgenomen formatiereductie in 2008 is gerealiseerd. 
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2.1.2 Wat heeft het gekost ? 
 

 
 

2.1.3 Toelichting afwijkingen 
 
Afwijkingen ten opzichte van begroting na wijziging  
 
Deelprogramma 11 Bestuur en bedrijfsvoering Lasten Baten 
 332 V 7  V 
Bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een maandpremie voor 
spaar en risico pensioen van € 8.000 per maand terwijl deze in werkelijkheid  
€ 5.000 per maand bedroeg (€ 32.000). 
 

32 V  

Door een onterechte raming van een uitkering aan een voormalige bestuurder 
waarvoor ook een voorziening was gevormd ontstaat een voordeel (€ 52.000). 
 

52 V  

Het Plan van aanpak op eigen kracht is voordeliger uitgevoerd in 2008 (€ 113.000 
Voordeel). 
Er is minder gebruik gemaakt van de advisering door mevr. R. Bakker dan 
gepland. De directie is inmiddels op sterkte gebracht en één van de directeuren is 
met name belast met de uitvoering van de strategische visie. In nauw overleg met 
de directeuren van Zeestad, Willemsoord en de haven wordt de inzet van mevr. 
R. Bakker afgebouwd. Voor 2009 is zij enkel nog aanwezig bij de strategische 
bijeenkomsten van het college en de Raad. Het hiervoor in de begroting 2009 
opgenomen budget van € 50.000 wordt voldoende geacht. 
 

113 V  

De raad heeft op een totaal beschikbaar budget van € 770.000 minder uitgegeven 
(€ 108.000 Voordeel). Zowel de raadsvergoedingen, de communicatie- en de 
representatiekosten vielen lager uit. 
 

108 V  

Diverse overige voordelen. 27 V 
 

7 V 
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Deelprogramma 12 Dienstverlening Lasten Baten 
 137N 143  V 
Het deelprogramma Dienstverlening geeft aan de lastenkant een nadeel. 
Hier staat voor een (bijna) gelijk bedrag aan voordeel tegenover aan baten. 
Beide worden met name veroorzaakt door een hogere omzet van rijbewijzen bij 
Burgerzaken.  
 

137 N 143 V 

 
Deelprogramma 13 Algemene middelen, Financiering en Belasting Lasten Baten 
 778 V 63 N 
Lokale heffingen: De lasten voor heffing en invordering van de belastingen zijn 
lager door lagere taxatiekosten voor de uitvoering van de wet WOZ en het 
goedkoper uitbesteden van papier en drukwerk. Ook is minder gebruikt gemaakt 
van automatiseringsdiensten.  
 

204 V  

De algemene uitkering laat per saldo een voordeel zien. 
 
Reserveringen van aan het gemeentefonds toegevoegde bedragen voor 
specifieke taken geven een voordeel van € 806.000. Voor een aantal nieuwe 
posten wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2009 zodat deze beschikbaar 
blijven voor het uitvoeren van de bijgehorende taak. 
Het betreft de volgende posten: 
Electronisch kinddossier    €   34.000 
Maatschappelijke stage     €   17.000 
Armoedebestrijding / participatie jonge kinderen  € 215.000 
Aanpak kindermishandeling    €   83.000 
Invoeringskosten wet WABO    €   47.000 
 
Lagere uitkering behoedzaamheidsreserve geeft een nadelig effect (€ 111.000). 
In de begroting is uitgegaan van de veronderstelling dat 50% uitgekeerd wordt.  
Bij de maartcirculaire 2009 is het werkelijk uit te keren bedrag vastgesteld. Deze 
is € 111.000 lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit als 
gevolg van het achterblijven bij de raming van rijksuitgaven met betrekking tot 
rentebetalingen, sociale zekerheid, studiebeurzen en onderuitputting op 
departementale begrotingen. 
 
Als laatste zijn een aantal verdeelmaatstaven aangepast. In de loop van het jaar 
zijn de gewichten van deze verdeelmaatstaven herzien (€ 122.000 Nadeel) 
 

 573 V 

Deelnemingen en beleggingen: 
Dit onderdeel laat in totaal een nadeel zien van € 82.000. Belangrijkste oorzaak is 
het niet uitkeren van winst door Baggerbeheer B.V.. Er is geen Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders geweest waarin de winstbestemming is 
vastgesteld. Een eventuele winstuitkering zal in 2009 worden verwerkt  
(€ 117.000 Nadeel). Tegenover dit nadeel staan voordelen door hogere 
winstuitkeringen van de Gaskop (aandelen NUON) en Airport Den Helder. 
 

12 N 70 N 

Saldo financieringsfunctie: 
Het resultaat op rente is per saldo (zie ook de baten) € 107.000 nadeliger dan 
begroot. 
 

1.801 N 1.694 V 

Stelposten: 
De stelposten is voor het grootste deel de raming van aan projecten toe te 
rekenen kosten. Hier staat voor een gelijk bedrag aan baten tegenover. Per saldo 
is sprake van een voordeel van € 301.000. Het betreft grotendeels 
overheadkosten die hier geraamd zijn maar in werkelijkheid zijn doorbelast naar 
producten. 
 

2.595 V 2.294 N 
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Saldo kostenplaatsen: 
Dit product laat per saldo een nadeel zien. 
Voor het grootste gedeelte betreft dit een BTW naheffingsaanslag over de periode 
2003-2007. 
De hoogte van deze aanslag is € 600.000. Dit is € 300.000 hoger dan ingeschat in 
de tussentijdse rapportage.  
 

358 N 29 V 

Onvoorzien 
De primaire begroting van de post onvoorzien bedraagt € 64.000 (Ruim € 1 per 
inwoner). Op deze post zijn de volgende mutaties verwerkt: 

• Inzet voor afwikkeling betaling convenantsgelden bijzonder onderwijs       
-/- € 20.000. 

• Toevoeging voordelig effect uit 2e programmarapportage 2008 van          
+ € 260.000. 

• Inzet voor nadelig effect rapportage afwijkingen na 2e 
programmarapportage van -/- € 156.000 

Er resteert een bedrag in onvoorzien van € 148.000. 
 

148 V  

Overige afwijkingen 
 

2 V 5 V 

 
 
Toelichting op de reserve mutatie 
 
Er is € 401.000 minder onttrokken aan de algemene reserve. Dit is het gevolg van het niet volledig benutten 
van het beschikbare budget voor de uitwerking van de organisatievisie.  
 
In de 2e bestuursrapportage is de incidentele vrijval vermeld van het budget voor doelmatigheidsonderzoek  
(€ 50.000 Voordeel). Omdat voor doelmatigheidsonderzoeken structureel middelen in de begroting zijn 
opgenomen is de vorming van een reserve niet nodig.  
 
De rentetoevoeging aan de algemene reserve is hoger dan begroot (€ 140.000 Nadeel). 
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2.2 PROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID 
 

2.2.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvo or gedaan ? 
 
Uitvoering projecten Lokaal Integraal Veiligheids P rogramma (LIVP) 
1.Uitvoering LIVP 
Op nagenoeg alle projectonderdelen van het Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma, dat nog doorloopt tot 
eind 2009 zijn de doelstellingen gerealiseerd of liggen we op koers. 
Opmerking: Een grote stap in het kader van de integrale samenwerking is gezet in de afstemming van de 
beleidsplancycli van gemeente, politie en openbaar ministerie. Deze afstemming geeft voor het jaar 2009 
een Uitvoeringsprogramma 2009, waarin de concrete acties van gemeente en politie op de thema's geweld, 
verkeer, hennep, jeugd en mensenhandel zijn vastgelegd. Een dergelijk integraal veiligheidsprogramma is 
het eerste in zijn soort in de regio Noord-Holland Noord. 
 
Met de integrale aanpak van de overlast van zwervers en het hanggedrag van verslaafden is door het 
bieden van een alternatief voor hun gedragingen begin juli 2008 een begin gemaakt. De resultaten van de 
aanpak zijn zeker voor zover het de zwervers op en rond het Julianaplein betreft bemoedigend. In 2009 
zullen de inspanningen worden voorgezet en de problematiek op de hoek Koningstraat/Koningdwarsstraat 
extra aandacht krijgen. 
Overlast hanggedrag jeugdigen wordt op een integrale wijze opgepakt in het Veiligheidshuis met de 
ketenpartners. 
 
De aanpak van de uitgaansproblematiek heeft blijvende aandacht gehad. Er is een nieuw horecaconvenant 
tot stand gekomen. Er is een nota gemaakt waarin de intenties zijn vastgelegd met betrekking tot de 
ontwikkeling van een alcohol matigingsbeleid in onze gemeente. 
Een herziening van de openingstijden voor de horeca maakt hier deel van uit. 
Indien personen aan de daarvoor geldende criteria voldoen geven wij hen een verblijfs- dan wel een 
gebiedsontzegging, op jaarbasis betreft dit een 10 á 15 gevallen. 
 
Programmatisch handhaven 
Naast de geplande controles hebben toezichthouders van de afdeling Veiligheid, Vergunningen & 
Handhaving (VVH) samen met de brandweer ervaring opgedaan met integraal handhaven. Vervolgens is 
een conceptvisie op het integraal handhaven opgesteld. Deze is vastgesteld door het college. 
 
Integrale handhaving prostitutiebedrijven 
De afdeling VVH heeft een concept handhavingsarrangement prostitutiebedrijven gemaakt. Dit stuk is aan 
politie en openbaar ministerie voorgelegd. Met enkele aanpassingen is het stuk vastgesteld en door de 
gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder alsmede de Gewestelijke Gezondheidsdienst en de 
Belastingdienst ondertekend. 
 
Aan de nota Herijking Lokaal Softdrugsbeleid is uitvoering gegeven. Er is een concept ontwikkeld voor de 
uitplaatsing van de coffeeshops. De coffeeshops zijn in 2008 gecontroleerd conform de planning. 
 
De nazorg ex-gedetineerden is vanuit het veiligheidshuis opgepakt in samenwerking met de afdeling 
Onderwijs, Welzijn en Sport (OWS) en de Reclassering. Aan de oplossing van enkele knelpunten in de 
aanpak die betrekking hebben op de 
(her-)huisvesting van de doelgroep en de uitwisseling van gegevens over betrokkenen wordt gewerkt. 
Huisvesting is nog steeds een groot probleem en de ontbrekende schakel in het proces. 
 
Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Binnenstad verloopt, nu de vacature is ingevuld, 
voorspoedig. Er wordt naar gestreefd om in 2009 de tweede ster te verwerven.  
In 2008 is een begin gemaakt met een tweede KVO-project voor industrieterrein Kooypunt. 
Voor het Keurmerk Veilig Wonen hebben wij Zeestad B.V. in het kader van het Ontwikkelingsplan Stadshart 
een handreiking gedaan via het beproefde Keurmerk Veilig Wonen (KVO)-model, waarin richtlijnen zijn 
opgenomen met betrekking tot de (her-) inrichting van de bestaande omgeving in het Stadshart. In 2009 zal 
de afdeling VVH  Zeestad B.V. verdere handreikingen doen. 
 
Het Veiligheidshuis heeft stagnatie opgelopen in 2008. De reden daarvan is dat de functie van 
ketenbeheerder in april vacant kwam en sindsdien op interim basis is ingevuld waarbij een aantal 
wisselingen is geweest. Het is moeilijk een bekwame ketenbeheerder te werven. 
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Op het gebied van de Geïntegreerde aanpak van verslaving en overlast zijn aansprekende resultaten 
geboekt. Elf personen zijn in een traject gezet.  
De integrale aanpak van de hanggroep Grebbestraat/ Peelstraat is vanuit het Veiligheidshuis opgepakt en 
moet begin 2009 leiden tot de vaststelling van een uitvoeringsprogramma. 
 
Toepassing wet bevordering integriteitsbeoordelinge n door het openbaar bestuur (BIBOB) op 
vergunningen, subsidiebeschikkingen en aanbesteding en 
Een lopende procedure, die overigens nog niet is afgerond, heeft een zo grote claim gelegd op de uren van 
medewerkers van de afdeling dat het onmogelijk is gebleken de reikwijdte van de wet uit te breiden met 
aanbestedingen en subsidiebeschikkingen.  
 
Opstarten projecten in het kader van rampenbestrijd ing / fysieke veiligheid 
Wij hebben het rampenbestrijdingsplan Marinevliegkamp De Kooij (MVKK)/ Den Helder Airport opnieuw 
vastgesteld. 
Rampenbestrijdingsplan gasbehandelingsinstallatie Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had geen 
prioriteit Veiligheidsregio, wordt in 2009 uitgevoerd. Bestuurlijke oefeningen hebben plaats gevonden en 
personeel wordt in 2009 aangewezen voor rampenbestrijding. 
 
Uitvoering Wijkveiligheidsprogramma Visbuurt 
Wijkveiligheidsplan loopt nog tot eind 2009. 
De gemeentelijke handhavers openbare ruimte hebben intensief gecontroleerd op parkeerovertredingen, 
het op een juiste wijze aanbieden van afval, en vervuiling van de openbare ruimte. 
De brandweer heeft tweemaal met groot materieel de buurt bezocht om knelpunten in de bereikbaarheid 
van de buurt voor de hulpverleningsdiensten in kaart te brengen en deze knelpunten weg te nemen. De 
belemmeringen werden vooral veroorzaakt door verkeerd parkeren. De handhavers openbare ruimte 
hebben de overtreders hierop gewezen door het uitdelen van “gele kaarten”. Aanpak van huisjesmelkers 
had de aandacht maar die aandacht zal in 2009 verder uitvoering krijgen. Het project gericht op de 
bevordering van het positieve gedrag in het publiek domein is niet van de grond gekomen. In het kader van 
de uitvoering van het wijkveiligheidsplan voor de Visbuurt en mede in het licht van de landelijke 
ontwikkelingen in deze wordt meer verwacht van de bevordering van de sociale cohesie tussen de 
verschillende bewonersgroepen in de diverse wijken van Den Helder. In 2009 zal hiervoor voor de Visbuurt 
een projectopzet worden uitgewerkt. 
 
Ontwikkelen wijkveiligheidsplan Stadshart in samenh ang met uitwerkingsplan Stadshart 
Er is op basis van de landelijke Veiligheidsmonitor die in de tweede helft van 2008 gereed is gekomen en 
naar de gemeenten is gestuurd, een opzet gemaakt voor de inventarisatie van de het veiligheidsbeeld in het 
stadshart (nulmeting). 
Begin 2009 zal deze worden uitgevoerd. Aan de hand van het objectieve en subjectieve veiligheidsbeeld zal 
in samenwerking met de veiligheidspartners een begin worden gemaakt met het opstellen van een concept 
wijkveiligheidsplan. Definitief 1.1.2010. 
 
Deelname Regionaal Programmaniveau Veiligheid (PIV)  
Met het PIV zijn een aantal projecten gestart zoals wet tijdelijk huisverbod, veilig uitgaan, jeugd en alcohol. 
Projecten die door het PIV regionaal worden ingezet daaraan wordt door ons deelgenomen. PIV gaat de 
beleidsplancycli afstemming politie, gemeente en OM zoals wij die vorm geven, als een pilot beschouwen 
voor de regio. 
 
Uitbreiding camerabewakingssysteem 
Eerst dient een evaluatie plaats te vinden voor uitbreiding. In verband met niet kunnen invullen van een 
vacature, die nu wel ingevuld is, vindt evaluatie plaats in 2009 en eventueel uitbreiding op basis van de 
evaluatie. Evaluatie en aanbevelingen functioneren Veiligheidshuis (Justitie in de buurt) 
Uit de evaluatie 2008 komt naar voren dat samenwerking tussen de verschillende partners binnen het 
veiligheidshuis buitengewoon waardevol is. Door de korte communicatielijnen vindt de informatie-
uitwisseling snel en efficiënt plaats. Dat geldt voor informatie-uitwisseling in casussen maar ook voor de 
uitwisseling van kennis/ expertise. Problematische situaties maar ook problematische personen (die bij 
meerdere instanties bekend zijn) worden vanuit het veiligheidshuis goed gemonitord en raken minder snel 
tussen wal en schip.  
Punten van aandacht zijn nog het verbeteren van de bereikbaarheid van de instanties en het sneller 
bewerkstelligen van commitment tussen de partijen.  
De deelnemers van het veiligheidshuis beoordelen de gang van zaken binnen en omtrent het 
veiligheidshuis dan ook (net als in 2007!) met een ruime zeven. 
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Prestaties  Begroot 2008  Werkelijk 2008 

Integrale veiligheid VVH    

Overall controles 
horecabedrijven  30  

11; n.a.v. de controles worden vergunningen 
aangevraagd. Als deze aanvragen verwerkt zijn, 
kan een volgend cluster gecontroleerd worden. De 
capaciteit bij vergunningen was tekort om het 
geplande aantal te halen. 

Controles coffeeshops  16  16 
Controles prostitutiebedrijven  9  2; Er is nog 1 bordeel dit is 2 keer gecontroleerd 
Nota Cannabisbeleid  in uitvoering  Idem 
KVO-ster voor gehele 
binnenstad  gereed  1e ster behaald 

Toepassing KVW op 
objectniveau (woningen -
vrijwillige basis) en op 
omgevingsniveau (her)-
inrichting openbare ruimte)  

2 objecten w.o. 
mogelijk in het 

stadshart  

 

Onderzoeken Wet BIBOB  60  42; Minder aanvragen dan verwacht 
Wijkveiligheidsplan Stadshart  concept gereed   

Aantal veiligheidsconvenanten 
met scholen uitbreiden (met 
minimaal 1)  

3  Geen;  

Controles openbare ruimte  260  
354; Iedere wijk wordt dagelijks gecontroleerd N.a.v. 
verzoeken uit de wijken zijn controles 
geïntensiveerd 

Controles wet op de 
kansspelen  140  

11; n.a.v. controles worden vergunningen 
aangevraagd. Als deze aanvragen verwerkt zijn, 
kan een volgend cluster gecontroleerd worden.  

Aantal begeleide veelplegers 
(GAVO)  10   

Rampenbestrijding    
Rampenbestrijdingsplan 
MVKK/Den Helder Airport 

implementatie  Opnieuw vastgesteld 

Rampenbestrijdingsplan 
Gasbehandelingsinstallatie 
NAM  

vastgesteld  Geen prioriteit voor de Veiligheidsregio 

Bestuurlijke oefeningen  3  2 Planning van de Veiligheidsregio was niet conform 
eigen planning. 

Opleiden functionarissen 
rampenbestrijding  10  Dit zal begin 2009 plaatsvinden.  

Port Security 
Havenbreedbeveiligingsplan 

implementatie 
beveiligingsplan  

Het beveiligingsplan voor de Tall Ships Races is  
opgesteld in 2008. 
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Prestaties  Beoogde 

prestatie 
2008  

Realisatie 
2008  

Brandweer   
Controle op de gegeven brandveiligheidsadviezen.  2000 

controles  
1814 

controles 
Voldoen aan de zorgnorm (Percentage binnen 8 minuten ter plaatse). 90%  

90% 

Uitbreiden van de sterkte van de eerste uitruk om te voldoen aan de landelijke 
richtlijnen.  

bemensing 
is 

voldoende  

Niet 
behaald  

In 2008 moet het traject nazorg volledig geïmplementeerd worden. inbedding 
nazorg 

geborgd  
Behaald 

 
Toelichting op prestaties Brandweer 
In het kader van de controles brandveiligheid zijn afgelopen jaar 1.814 controles gedaan. Het aantal is iets 
minder dan vorig jaar omdat er één fte minder was om eventuele bouwcontroles uit te voeren. Daarnaast 
zijn er het afgelopen jaar veel (101 stuks) aanschrijvingen in het kader van de brandveiligheid gemaakt. Dit 
betekent dat er meer tijd ging zitten in de administratie rond de controles. 
 
Beleidsintensiveringen  
 
Actualisatie Welstandsnota   
Actualisatie is vrijwel afgerond en zal begin 2009 aan de raad worden aangeboden. 
 
Invoering voorbereiding Wet Algemene Bepalingen Omg evingsrecht (WABO) 
Invoering verloopt conform een plan van aanpak. Implementatie loopt door in 2009. Resterend bedrag van  
€ 40.000 is meegenomen naar 2009. (Invoering WABO is nu 1.1.2010) 
 
Uitbreiding piketdiensten  
Niet behaald 
De uitbreiding van de eerste uitruk is in 2008 niet behaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
uitvoeringsproblemen. Het op een verantwoorde wijze van invoeren van een piketdienst voor het 
redvoertuig is moeilijker dan verwacht. Voornaamste struikelblok is de gewenste opkomsttijd van de 
bemanning voor het redvoertuig. De hiermee gepaard gaande budgetverhoging is dus in 2008 niet ingezet. 
De invoering van het piket wordt in het eerste kwartaal van 2009 verwacht. Hiermee wordt overigens wel 
voldaan aan de regionale afspraken met betrekking tot dit onderwerp. 
 
Uitvoering Geïntegreerde Aanpak Verslaving en Overl ast (GAVO)  
Is conform plan van aanpak uitgevoerd en evaluatie is aan de raad gezonden. In 2008 zijn er 11 zeer 
actieve veelplegers in een GAVO-traject geplaatst. In 8 gevallen ging het om een hulpverleningstraject. In 3 
gevallen om een sanctietraject, wat betekent dat de personen in een Inrichting voor Stelselmatige Daders 
zijn geplaatst. Van de 8 personen die in een hulpverleningstrajcten zijn geplaatst hebben 6 personen geen 
recidivegedrag vertoond. 
 
 
Cofinanciering Veiligheidshuis   
In de cofinanciering is voorzien door de inzet van middelen uit het Bestuurlijk Arrangement Risico 
Antillianen, de inzet van uren van de gemeentelijke afdelingen en de gemeentelijke bijdragen aan projecten 
die in het Veiligheidshuis zijn ondergebracht, waaronder bijvoorbeeld het GAVO-project. 
 
Ombuigingen 
 
De taakstellende bezuiniging van € 120.000 bij de Brandweer kon niet worden behaald door samenwerking 
met andere korpsen c.q. effectiever inzetten van vrijwilligers. Deze taakstelling is gehaald door een 
verlaging van het overuren budget van de brandweer en inzet van een deel van de gelden die in de 
begroting opgebracht zijn voor de invoering van het arbeidstijdenbesluit (ATB). 
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2.2.2 Wat heeft het gekost ? 
 

 
 

2.2.3 Toelichting afwijkingen  
 
Afwijkingen ten opzichte van begroting na wijziging 
 
Programma Integrale Veiligheid Lasten Baten 
 243 V 9 N 
Brandpreventie en hulpverlening: 
 
Minder uitrukken en daardoor een lagere vergoeding vrijwilligers geeft incidenteel 
een positief effect van € 45.000. 
Er heeft een definitieve afrekening door de Veiligheidsregio over de jaren 2006 en 
2007 plaatsgevonden waardoor er in 2008 sprake is van een incidenteel positief 
effect van € 69.000. 
Lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen van € 176.000, grootste posten 
hierin zijn de lagere rente- en afschrijvingskosten van investeringen door lagere 
kosten van aanschaf en uitstel van investeringen. 
 

290 V  

Handhaving openbare orde:  
Er zijn meer uren gemaakt dan geraamd (€ 53.000) onder andere vanwege 
intensieve controles hangjongeren, toezicht op hinderlijk gedrag weggebruikers 
(bijvoorbeeld fietsers) en burenruzies. Daarnaast zijn er uren gemaakt voor onder 
andere het Veiligheidshuis, ketenbenadering en leerplicht.   
 

53 N  

Overige afwijkingen 6 V 9 N 
 
Toelichting op de reserve mutatie 
Er is € 123.000 onttrokken aan de reserve “nieuwbouw brandweerkazerne” die daarmee op nul komt. 
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2.3 PROGRAMMA WONEN EN LEEFOMGEVING 
 

2.3.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvo or gedaan ?  

2.3.1.1 Deelprogramma Beheer Openbare Ruimte 
 
Wegen en civiele kunstwerken 
Aanleg duurzame stille deklagen is gerealiseerd in Breewijd, Zuiderhaaks en Zuidwal.  
De voorbereiding van de reconstructie van de Middenweg is gestart. 
 
Openbare verlichting 
Het achterstallig onderhoud openbare verlichting wordt ingelopen. 
In 2008 heeft de overgang plaatsgevonden van curatief onderhoud (vervangen van lampen spotsgewijs) 
naar groepsremplace (vervangen van alle lampen in een bepaald gebied). 
 
Wijkgericht werken 
De ontwikkeling van wijkactieplan voor Stad Binnen de Linie zit in de eindfase van ontwikkeling (concept 
gereed begin 2e kwartaal 2009). 
De voortgang van wijkactieplan De Schooten/Boatex wordt bijgehouden en bewaakt door het wijkplatform 
De Schooten/ Boatex. De leden zijn bezig met een inventarisatie van de al dan niet gerealiseerde acties 
(monitoring).    
Het eerste deel van het wijkactieplan Julianadorp is nu in ontwikkeling. Rond de zomervakantie zal het 
proces in een stroomversnelling komen.  
In Nieuw Den Helder is een buurtactieplan Jeruzalembuurt in ontwikkeling gezien de temporisering van het 
wijkactieplan Nieuw Den Helder. 
 
Riolering 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 wordt in mei 2009 aangeboden aan de Raad. 
 
Bomen 
Het beheerplan bomen wordt begin 2009 vastgesteld door B&W.  
 
Verkeersborden en Straatmeubilair 
Het beheerplan verkeersborden/ straatmeubilair wordt februari 2009 aangeboden aan B&W. 
 
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen in beleid en beheer 
van de openbare buitenruimte. 
 
Beleidsintensiveringen  
Als gevolg van de afgesloten overeenkomst met het Hoogheemraadschap is de gemeente verplicht zorg te 
dragen voor de afvoer van vuil dat vrijkomt bij het onderhoud van de sloten. In 2008 is het 
hoogheemraadschap gestart met het onderhoud van de stedelijke wateren. In verband met een 
noodzakelijk onderzoek naar Niet Geëxplodeerde Explosieven is de afronding tot 2009 uitgesteld. In 2009 
wordt de opgelopen achterstand gelijktijding met het programma 2009 ingelopen.  
 
Als gevolg van de opheffing van het Gewest Kop van Noord-Holland heeft de gemeente het parkeerterrein 
Zanddijk overgenomen. Hiermee komen alle parkeerterreinen in het Duinzoomgebied in onderhoud bij de 
gemeente.  
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2.3.1.2 Deelprogramma Stedelijke Vernieuwing 

 
Integraal uitwerkingsplan Stadshart  
Het uitwerkingsplan Stadshart is in september 2008 vastgesteld. 
 
Bestemmingsplan Stadshart  
In 2008 is gestart met het opstellen van twee bestemmingsplannen: Kop Beatrixstraat/ Californiestraat en 
Stadshart Centrum. De vaststelling vindt plaats in 2009. 
 
Studiegebied uitbreiding vernieuwing Nieuw Den Held er (NDH)  
Het college heeft geconstateerd dat in de in opdracht van Zeestad CV gemaakte rapportage de 
gemeentelijke regie en de van daaruit ingezette acties onderbelicht zijn gebleven. Uitbreiding werkgebied 
Zeestad CV/BV in Nieuw Den Helder is vooralsnog niet aan de orde. 
 
Masterplan Stelling Den Helder  
De beperkte beschikbaarheid van middelen voor dit project vergde herbezinning op de aanpak. Er is 
afgezien van het maken van een Masterplan, prioriteit is gelegd bij de realisering van concrete onderdelen 
van de Stelling en het bekend maken van de Stelling bij lokale, regionale en landelijke organisaties. 
Als eerste is gestart met de 1e fase van de restauratie van de Stelling van Den Helder. Deze fase omvat de 
aanleg van een ecologische zone, het terugbrengen van het historische profiel van de liniedijk, het 
aanbrengen van nieuwe beplanting en het aanleggen van wandel- en fietspaden. Daarnaast worden 
gemetselde omlijstingen op de koppen van de liniedijk aangebracht om het ‘stellinggevoel’ te versterken. 
 

2.3.1.3 Deelprogramma Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting 
 
Actualisering bestemmingsplannen 
 
Prestaties  Geraamd 2008  Werkelijk 2008 

Vaststelling 
bestemmingsplannen 

Julianadorp Zuid Bloemen- 
en Geleerdenbuurt;  
Nieuw Den Helder Noord;  
Noorderhaven;  
Julianadorp-Oost. 

Haven Den Helder 2007; 
UP Bedrijfsterrein Luchthaven (Luchthavenweg); 
WP Rijksweg 109. 

Bestemmingsplannen 
in 2008 in concept 
gereed:  

Stadshart Noord;  
Stadshart Centrum;  
Stadshart Zuid;  
Stadshart West;  
Nieuw Den Helder Midden;  
Oude Rijkswerf.  

Julianadorp Zuid 2008; 
Geleerden- en bloemenbuurt; 
Stadshart Centrum 2009 Kop Beatrixstraat / 
Californiestraat; 
Van Galenbuurt; 
1e Partiele herziening Haven Den Helder. 

 
Duurzame ruimtelijke structuur met kwaliteit 
Met de opstelling van de Structuurvisie is in 2008 begonnen. De visie wordt medio 2009 aan de Raad ter 
vaststelling aangeboden. 
 
Actualiseren Nota Wonen Den Helder 
Gelijktijdig met het regionaal woningmarktonderzoek heeft een woningmarktonderzoek sec voor Den Helder 
plaatsgevonden. Het resultaat ervan is als rapport op 9 januari 2009 beschikbaar gekomen. Aangezien de 
inhoud van dit rapport de input voor de te actualiseren Nota Wonen vormt, brengt dat een vertraagde 
actualisering met zich mee. Wij streven thans naar aanbieding aan de Raad ter vaststelling in het tweede 
kwartaal 2009. 
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Regionaal woningmarktonderzoek 
In plaats van in 2008 is het onderzoek afgerond bij eindrapport d.d. 9 januari 2009. 
Het woningmarktonderzoek geeft aan, dat een forse bijstelling naar beneden van de woningbehoefte 
gewenst is. Dit betekent: 
Tot 2010: 500 - 750 woningen slopen  
Mede door gedane sloop in de Falga-buurt lijkt dit aantal in de periode tot 2010 te worden gehaald. 
Tot 2010: 2.500 sociale huurwoningen in een of andere vorm “te koop” aanbieden in de verwachting dat 
daarvan 500 – 1.000 woningen daadwerkelijk worden verkocht.  
Waarschijnlijk mede als gevolg van de in 2008 ingezette kredietcrisis is sprake van een behoorlijke 
stagnatie op de algehele woningmarkt in Den Helder, w.o. de verkoop van sociale huurwoningen. Mede op 
basis van het rapport woningmarkt onderzoek Den Helder van 9 januari 2009 beraden wij ons op bijstelling 
van deze ambitie. 
 
Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties  
Vanwege de door de gemeente gesteunde actie van Woningstichting Den Helder (WSDH) tegen de door de 
ministers van Financiën en VROM opgelegde vennootschapsbelasting werd de ondertekening van de 
prestatieafspraken in november 2007 uitgesteld. Op 20 maart 2008 werden de prestatieafspraken door 
gemeente en WSDH ondertekend. Daardoor is de in 2008 geplande monitoring naar 2009 verschoven. 
 
Verkoop woonwagenstandplaatsen 
In 2008 zijn aan de Korvetstraat 4 standplaatsen verkocht. Daardoor resteren er nog 4 te verkopen 
standplaatsen. Van de 14 standplaatsen aan de G.P. Blank-manstraat is er slechts 1 standplaats verkocht. 
De opleveringstermijn heeft langer geduurd dan verwacht. De bewoners hebben actie gevoerd tegen de 
ingangsdatum van de eerste huurbetaling. Die actie werd in 2008 in hun voordeel beslist. In 2009 doen wij 
hen een nieuw voorstel tot het kopen van hun standplaats. Van 2 standplaatsen lijkt verkoop aan de 
zittende huurders bij voorbaat niet mogelijk wegens onvoldoende financiële middelen. 
 
 

Prestaties  Begroot 
2008  Werkelijk 2008 

Controles bouw- en 
woningtoezicht  400  458; Door extra ureninzet meer controles uit kunnen voeren 

 
Intensiveringen 
Het woningmarktonderzoek en de welstandsnota zijn uitgevoerd. 
 

2.3.1.4 Deelprogramma Verkeer en Vervoer 
 
 
Prestaties   Geraamd 2008  Werkelijk 2008 

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 
(GVVP)  

Besluitvorming 
GVVP  

Een eerste inventarisatieheeft 
plaatsgevonden. Nadere uitwerking 
en vaststelling in 2009. 

Parkeervisie/ parkeernota  

 De Parkeervisie is behandeld, maar 
niet vastgesteld. Besloten is de nota 
op een aantal punten aan te passen 
en in 2009 vast te stellen. 

Blauwe zones op 3 parkeerterreinen  3 terreinen 

Continuering van Blauwe zones 
waarbij in 2009 het Polderplein zal 
worden opgeheven vanwege aanleg 
stadspark. 

Besluit over invoeren parkeerregulerende 
maatregelen in het havengebied; te 
beginnen rondom de TESO (na overleg 
met belanghebbenden).  

Handhaving  Overleg met Teso en Texel is gestart 
en zal in 2009 met overige 
belanghebbenden worden voortgezet. 
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Prestaties   Geraamd 2008  Werkelijk 2008 

Besluit over invoeren parkeerregulerende 
maatregelen Van Galenbuurt (Lidwina) na 
overleg met bewoners.  

Handhaving  In plaats van Van Galenbuurt is 
gekozen voor bewonersoverleg met 
Sluisdijkbuurt. In 2009 volgt Van 
Galenbuurt. 

Schoolweg inrichten als 30 km/ uur-weg  - Gereed. 
Kruising Fazantenstraat – Schootenweg – 
Kievitstraat  

uitvoering  Vertraagd in afwachting van 
standpunt Railinfra. 

Onderzoeken mogelijkheden herinrichting 
Nieuweweg – Langevliet als 
gebiedsontsluitingsweg  

 Besloten is op deze weg een max. 
snelheid van 70 km/u in te stellen in 
combinatie met flitskasten. 

Onderzoeken mogelijkheden herinrichting 
Middenweg  

voorbereiding  De voorbereiding is gestart. 

Aanleg rotonde N250-Ravelijnweg  - Gereed. 

Verlengen fietspad Kooypunt – 
Doggersvaart  voorbereiding  

In 2009 zal GDU-subsidie worden 
aangevraagd voor dit plan waarna 
eventueel uitvoering kan plaatsvinden 
in 2010. 

Nieuw tracé Luchthavenweg   voorbereiding/ 
uitvoering 

Voorbereiding/ uitvoering. 

Langevliet afslag De Riepel  voorbereiding/ 
uitvoering  

Aanleg brug is in uitvoering. 

Kustbus    De kustbus is als normale buslijn 
opgenomen in de dienstregeling 
openbaar busvervoer. 

 
 
Intensiveringen 
De combinatie van het aanbieden van gratis parkeren (blauwe zones) en een stevige verhoging van de 
parkeertarieven heeft geleid tot een meer dan verwachte verschuiving van parkeerders, waardoor de 
inkomsten met € 160.000 zijn achtergebleven bij de begroting. 
Uit het onderzoek naar beheer en exploitatie van parkeergarages bleek dat de gedachte plannen een te 
groot negatief resultaat laten zien. Opdracht is gegeven om te onderzoeken op welke wijze de kosten 
kunnen worden teruggedrongen en de inkomsten kunnen worden geoptimaliseerd 
 

2.3.1.5 Deelprogramma Milieu  
 
Nota geluidbeleid 
De opgave hooggeluidbelaste woningen langs wegen als onderdeel van de Nota Geluidbeleid is uitgevoerd. 
In verband met de discussie wonen op Willemsoord is vaststelling van de nota Geluidbeleid aangehouden 
tot hierover meer duidelijkheid is verkregen. 
 
Jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit   
Omdat uit de rapportage over 2006 is gebleken dat geen overschrijdingen plaatsvinden van de 
luchtkwaliteitsnormen hoeft Den Helder pas in 2010 over 2009 te rapporteren. In 2008 heeft daarom geen 
rapportage plaats gevonden. 
 
Opstellen van energievisies voor (grotere) bouwproj ecten.   
In 2008 zijn met betrekking tot de projecten Noorderhaven (eventueel in combinatie met Julianadorp-Oost) 
en Stadshart gestart met het opstellen van een energievisie. Hoewel de projectontwikkelaars zijn 
gestimuleerd vanuit de afdeling RWO zijn er nog geen energievisies opgesteld. 
In het kader van de op te stellen Nota Duurzaamheid wordt dit aspect organisatorisch binnen de gemeente 
ingebed. 
 
Vervanging bovengrondse door ondergrondse container s 
Wegens capaciteitsproblemen heeft de voorbereiding van het afsluitende perceel 3 van de vervanging van 
bovengrondse door ondergrondse containers vertraging opgelopen. Voorbereiding vindt plaats in 
samenhang met de besluitvorming over het uitplaatsen van de afvalinzameling naar de Huisvuilcentrale 
(HVC). 
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Opstellen integraal milieubeleid  
Gestart is met het opstellen van een beleidsnota Duurzaam Den Helder. Hierin worden voor alle aspecten 
van duurzaamheid de kansen voor Den Helder aangegeven met zoveel mogelijk concrete 
uitvoeringsmaatregelen. De nota wordt begin 2009 afgerond. Wegens capaciteitsproblemen zijn het 
verplichte milieujaarprogramma 2009 en milieujaarverslag over 2007 niet opgesteld. 
 
Prestaties  Begroot 2008  Werkelijk 2008  

Uitvoering gemeentelijk 
rioleringsplan  

Ondertekening 
Afwalwateraccoord met 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK)  

Ondertekening heeft plaatsgevonden op 29 
sept. 2008 

 Voorbereiding engineering 
berg-bezinkbassin locatie 
Oostoever- optimalisatie studie.  

Werkzaamheden zijn gestart in 
samenwerking met Hoogheemraadschap. 

Milieu    
Controles Wet 
milieubeheer  249 controles. Door integrale aanpak meer controles (322) 

uitgevoerd. 

 

2.3.2 Wat heeft het gekost ? 
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2.3.3 Toelichting afwijkingen 
 
Afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging  

 (bedragen x € 1.000) 
Deelprogramma 31 Beheer openbare buitenruimte Lasten Baten 
 174 N 1.952 V 
Binnen het deelprogramma is aan personeelskosten € 7,1 miljoen begroot. De 
werkelijke personeelskosten vallen 3% lager uit. 
 

221 V  

De inhaalslag op onderhoud aan civiele kunstwerken is in 2008 gestart. Omdat 
een aantal werken wel voorbereid maar nog niet financieel afgerond zijn is van de 
extra beschikbare middelen is € 80.000 niet uitgegeven. 
 

80 V  

Op openbare verlichting is meer uitgegeven als gevolg van het wijzigen van 
onderhoud van curatief onderhoud (vervangen van lampen spotsgewijs) in 
groepsremplace (vervangen van alle lampen in een bepaald gebied).  
 

79 N  

Als gevolg van het gedurende de weekenden paraat staan voor storingen aan 
straatverlichting zijn extra kosten gemaakt. 
 

93 N  

De energielasten voor openbare verlichting zijn in 2008 hoger door ontvangen 
afrekeningen over het jaar 2007. 
 

40 N  

Voor herbestraten is meer uitgegeven. De oorzaak is dat een toename aan 
klachten extra herstelwerkzaamheden tot gevolg heeft. 
 

67 N  

De geraamde bijdrage aan de reconstructie van de N9 bij De Stolpen en/of 
Schoorldam zal naar verwachting in 2010 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het 
ontstane voordeel in 2008 in een bestemmingsreserve te storten. 
 

450 V  

Het onderhoud van wegen is € 446.000 hoger dan begroot, dit wordt 
gecompenseerd door een onttrekking aan de voorziening groot onderhoud. 
De voorziening wegen en kunstwerken is opgeheven. De vrijval is € 1.729.000. 

446 N 2.175 V 

Hogere stortkosten voor groenafval en hogere kosten voor het bestrijden van de 
iepziekte zorgen voor een nadeel op kosten voor groenonderhoud. 
 

96 N  

De inkooptaakstelling is niet gehaald. De aanbestedingen op wegen en 
kunstwerken in 2008 hebben niet geleid tot voordelige resultaten. 
 

 314 N 

Leges en overige rechten begraven blijven achter bij de raming. Er is een dalende 
trend van het aantal begrafenissen en een stijging van het aantal crematies. Ook 
zijn minder grafrechten verlengd. 
 

 119 N 

Uitvoering van taken voor NUON en meer ontvangsten uit baggerslibverwerking 
dan geraamd geven een voordeel. 
 

 91 V 

Ontvangen bijdrage Hoogheemraadschap voor ontvangstplicht bagger. De niet 
bestede middelen zijn opgenomen in de overlopende passiva. 
 

65 N 65 V 

Overige afwijkingen. 
 

39 N 54 V 

 
 
Deelprogramma 32 Stedelijke Vernieuwing Lasten Baten 
 331 N 2.603 V 
In 2008 is minder besteed aan stedelijke vernieuwing. Voorgesteld wordt om dit 
voordeel door te schuiven naar 2009 via een voorstel tot resultaatbestemming. 
Het betreft middelen die bestemd waren als dekking van voorbereidingskosten 
van stedelijke vernieuwingsprojecten die niet in de exploitatie van projecten 
kunnen worden meegenomen. Zeestad CV/BV heeft in 2008 bij de gemeente 
geen verzoek tot een bijdrage gedaan. Oorzaak hiervan is dat de nadruk in de 
werkzaamheden van Zeestad CV/BV in 2008 heeft gelegen bij de totstandkoming 

309 V  
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van het uitvoeringsprogramma. De kosten daarvan worden meegenomen in de 
planexploitatie van het Stadshart. 
 
De voor 2008 ontvangen subsidies ISV zijn toen in voorzieningen met 
terugbetalingsverplichting gestort. In verband met een wijziging van de BBV-
richtlijnen zijn deze bedragen opgenomen onder de overlopende passiva. 
 

640 N 683 V 

De verwerving van panden door Zeestad loopt vertraging op. Daarom is er door 
Zeestad CV/BV een deel (€ 1,92 miljoen) van de in 2007 door de gemeente Den 
Helder verstrekte bijdrage van € 6,9 miljoen terug gestort.  
Op basis van het raadsbesluit van 8 maart 2007 wordt deze storting toegevoegd 
aan de algemene reserve. 
 

 1.920 V 

 
 
Deelprogramma 33 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Lasten Baten 
 0 N 93 N 
Lokaal RO beleid (€ 486.000 Nadeel) 
De invoering van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft 
ook tot piek in bouwaanvragen onder de oude wet geleid. 
Met name voor het Stadshart en door Woningstichting Den Helder zijn grote 
plannen ingediend, die veel aandacht van de organisatie gevraagd hebben. Ook 
de implementatie van de structuurvisie Julianadorp-Oost heeft extra inzet 
gevergd. Dit heeft geleid tot zowel extra inzet van interne als externe capaciteit. 
Daarnaast kon de integratie van het K-team (kwaliteitsteam) in de 
Welstandscommissie niet eerder plaatsvinden dan per januari 2009, waardoor 
sprake is van meer externe inzet. 
Resumé: 

• Hogere lasten inhuur van stedenbouwkundige en juridisch/planologisch 
medewerker ten behoeve van RO-procedures € 173.000 

• Meer benodigde interne capaciteit ca. € 247.000 
• Kosten Kwaliteitsteam Stadshart (€ 51.000) en juridische procedure 

winkelcentrum Nieuw Den Helder/ Marsdiepstraat (€ 15.000) 
 

486 N  

Bouwvergunningen (€ 259.000 Nadeel) 
Meer lasten door inhuur en inzet eigen personeel voor afhandeling van 
vrijstellingen en projectbesluiten behorende bij bouwaanvragen. De grotere 
hoeveelheid aanvragen had onder andere te maken met de wijziging van de wet 
ruimtelijke ordening. Hier staan deels hogere legesopbrengsten tegenover omdat 
in het najaar meerdere grote bouwplannen met procedure zijn afgerond.  
 

259 N 145 V 

Woningwet 
Meer inzet van personeel.  
 

43 N  

Bouwgrondexploitatie  
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende: 
Er is sprake van een netto hoger resultaat op vastgoedverkopen van € 336.000. 
Vertraging in de verkoop van het pand Molukkenstraat 1 leidt tot een nadeel van  
€ 900.000. 
 

315 V 
 

683 N 
 
 
 

Vrijval voorziening Drooghe Weert. 
 

 469 V 

Vrijval voorziening sloop en sanering Nieuwe Diep. 
 

488 V  

Overig afwijkingen. 
 

 15 N 26 N 
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Deelprogramma 34 Verkeer en Vervoer Lasten Baten 
 23 V  148 N 
De parkeeropbrengsten zijn lager dan begroot. De inschatting van de 
opbrengsten is te optimistisch geweest. 
 

 164 N 

Binnen het deelprogramma is aan personeelskosten € 0,8 miljoen begroot. De 
werkelijke personeelskosten vallen 12% hoger uit (€ 95.000 Nadeel). Er is onder 
meer extra inzet gepleegd op aanleg bushaltes.  
 

95 N  

Het beschikbare budget voor onderhoud aan verkeersborden en belijning is in 
2008 niet volledig besteed. Onderhoud van verkeerstekens heeft terughoudend 
plaatsgevonden in afwachting van het vaststellen beheersplan verkeerstekens en 
straatmeubilair. 
 

31 V  

Aanleg van nieuwe bushaltes is minder besteed (€ 105.000 Voordeel). De 
werkzaamheden (lijnaanpassing Connexxion) zijn eind 2008 gestart. Hier staat 
tegenover hetzelfde bedrag aan lagere provinciale subsidie. Het project wordt in 
2009 afgerond. 
 

105 V 105 N 

In verband met de BBV-richtlijnen is deze voorziening groot onderhoud wegen en 
kunstwerken vrijgevallen. 
 

 93 V 

Overige afwijkingen 
 

18 N 28 V 

 
 
Deelprogramma 35 Milieu Lasten Baten 
 484 V 651 N 
De lasten en baten bedrijfsafval zijn lager door minder afvalaanbod. De 
verwerkingskosten zijn lager (€ 105.000 Voordeel). Ook is de inzet van personeel 
voor deze taak tot het minimum beperkt, mede als gevolg van de geplande 
uitbesteding (€ 81.000 Voordeel). De baten zijn lager doordat door het lagere 
afvalaanbod ook minder in rekening kon worden gebracht. 
 

186 V 80 N 

Op het huishoudelijk afval zijn grote voordelen ontstaan ten opzichte van de 
begroting. De kosten voor afvalverwerking zijn € 240.000 lager door een lager 
aanbod van afval en een lagere verwerkingsprijs.  
De inzet van personeel voor deze taak is tot het minimum beperkt, mede als 
gevolg van de geplande uitbesteding. Ook zijn veel vacatures ontstaan, die zijn 
opgevuld met tijdelijk personeel. Samen goed voor € 380.000 lagere kosten. De 
voordelen zijn toegevoegd aan de egalisatievoorziening huishoudelijk afval. In 
totaal is € 817.000 aan de egalisatievoorziening toegevoegd terwijl een 
onttrekking van € 110.000 was geraamd.  
 

271 N  

Binnen het product rioleringen zijn diverse opbrengsten geraamd die niet zijn 
binnengekomen omdat de werkzaamheden hiervoor zijn uitgevoerd. Het gaat om 
het aanleggen van huis- en bedrijfsaansluitingen.  
 

 107 N 

De toegerekende personeelskosten aan het product bodemonderzoek en –
sanering zijn lager. Er heeft een verschuiving van de inzet van personeel 
plaatsgevonden naar het product Lokaal RO beleid. 
 

138 V  

Ook aan milieuhygiëne zijn minder personeelskosten doorberekend. Hier is de 
inzet verschoven naar controles op de horeca en kon er door ziekte minder uren 
worden toegerekend. 
 

232 V  

Vrijval voorziening bodemsanering; In verband met het ontbreken van een 
voldoende onderbouwing is de voorziening conform de richtlijnen van het BBV 
opgeheven. 
 

 1.059 V 

Correcties BBV die per saldo geen financieel effect hebben 
 

200 V 200 N 

Overige afwijkingen 1 N 21 N 
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Toelichting op de reserve mutatie. 
 
De onttrekkingen aan reserves lopen in de pas met de begroting (afwijking € 15.000 Voordeel). 
 
De toevoeging van € 1,92 miljoen aan de algemene reserve is niet in de raming 2008 opgenomen. Op basis 
van het raadsbesluit van 8 maart 2007 en de vaststelling van de jaarrekening 2007 is de toevoeging in de 
jaarrekening 2008 verwerkt. (€ 1.920.000 Nadeel) 
De winst op het bedrijfsafval is toegevoegd aan de egalisatiereserve die hiervoor is gevormd (€ 131.000 
Nadeel). De reserve bedraagt ultimo 2008 € 271.000. Het bedrijfsafval is per 1 januari 2009 afgestoten naar 
het bedrijfsleven. De reserve zal daarom in 2009 vrijvallen. 
 



Programmarekening  2008 (versie college B&W 14 mei 2009)      33                                

  

 

2.4 PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN (inclusief Wet Maatsc happelijke 
Ondersteuning) 
 

2.4.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvo or gedaan ? 

2.4.1.1 Deelprogramma Onderwijs en Jeugd 
 
Educatieve agenda van gemeente, schoolbesturen en b etrokken instellingen 
Thema’s die op de lokale educatieve agenda staan worden structureel behandeld in de Vergadering voor 
Bevoegde Gezagen (VBG). Onder andere het taalbeleid heeft een structurele plaats op de VBG agenda. 
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
Het stimuleren van deelname van kinderen aan peuterspeelzaalvoorzieningen in het kader van voorkomen 
en bestrijden van onderwijsachterstanden heeft prioriteit. Het deelnamepercentage van doelgroepkinderen 
in de voorschoolse educatie in de periode 2006-2010 moet met tenminste 20% ten opzichte van 1 augustus 
2006 worden verhoogd. 
Ten opzichte van 2006 is het aantal doelgroepkinderen dat wordt bereikt in het kader van de Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) zelfs verdubbeld. Door middel van toeleidingsactiviteiten en het uitbreiden 
van het aantal VVE-programma’s in voorschoolse voorzieningen wordt de deelname gestimuleerd. 
 
Het tot stand brengen en (laten) uitvoeren van schakelklassen in het basisonderwijs in het kader van 
onderwijsachterstandenbeleid om taalachterstanden op jonge leeftijd te bestrijden loopt. 
Centrale Opvangklas (COK) functioneert vanaf 2006 en heeft zijn nut bewezen. In 2008 is COK met één 
groep gestart. 
De Kopklas-variant schakelklas is in het schooljaar 2008-2009 in het Lyceum aan Zee gestart. 
De 0-variant schakelklas is in 2008 voortgezet op 2 basisscholen en uitgebreid met een voorziening op een 
derde basisschool. 
 
Natuur- en milieueducatie en het Bezoekerscentrum ( BZC) Duinen-Noordkop 
De overgang naar het bezoekerscentrum krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is een Stichting opgericht en is 
de voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd. Sinds 1 september is een interim directeur aangesteld 
die kwartier gaat maken voor het nieuwe BZC. Met ingang van 1 april 2009 is door de Stichting 
Bezoekerscentrum Duinen Noordkop een directeur aangesteld die kwartier gaat maken voor de nieuwe 
organisatie. De verwachting is dat in november 2009 het nieuwe bezoekerscentrum wordt opgeleverd. 
 
Ontwikkelen en vaststellen van een beleidsnotitie b rede school 
Deze ontwikkeling loopt door in 2009 met als doel de resultaten van het project wijkarrangement te 
integreren in de impuls brede scholen en combinatiefuncties. 
 
Terugdringen van het aantal voortijdige schoolverla ters met 40% ten opzichte van 2005 
De 40% reductie op voortijdig schoolverlaten dient te worden gerealiseerd in 2011. In 2009 zijn de eerste 
resultaten bekend van schooljaar 2007-08, waarbij 10% reductie gerealiseerd moet zijn. Ten opzichte van 
2006 is in het jaar 2007 het voortijdig schoolverzuim in onze regio teruggebracht van 649 naar 515, een 
percentage van 20%. Hiermee behoort de regio Kop van Noord-Holland tot de meest succesvolle regio's in 
Nederland met betrekking tot het terugdringen van het voortijdig schoolverzuim. Samen met het onderwijs 
worden extra instrumenten ingezet om het voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Deze instrumenten 
worden gefinancierd vanuit de Programmagelden Voortijdig Schoolverlaten (VTV), die hun oorsprong 
vinden in het convenant VTV.  
 
Onderwijs en arbeidsmarkt 
In 2008 hebben 201 deelnemers uit Den Helder deelgenomen aan het aanbod educatie van het Regionaal 
Opleidingscentrum (ROC) Kop van Noord-Holland. Hierdoor wordt het kennis- en vaardighedenniveau van 
volwassen inwoners beter en kunnen ze beter participeren in de samenleving en aansluiting verkrijgen met 
onderwijs en arbeidsmarkt. 
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Uitvoering kadernota Onderwijs- en Welzijnsaccommod aties 2006 – 2020 “Samen voor Kwaliteit” 
Het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs (Pijler) groeit sterker dan verwacht. In overleg met het 
schoolbestuur wordt bezien hoe dit in de onderwijshuisvesting kan worden opgevangen. 
 
De invoering Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) huisvestingsgelden onderwijs wordt met ingang 
van 2009 uitgevoerd, met terugwerkende kracht tot 2008 
 
Tot 2007 werd de voorziening overschrijdingsuitkering jaarlijks gevoed met € 500.000 per jaar. Met ingang 
van 2007 is de voorziening niet meer gevoed. Uitgangspunt daarbij was dat de voorziening voldoende was 
voor de overschrijdingsuitkering over de periode 2001-2006. Tevens is er vanuit gegaan dat er over de 
jaren 2007 en 2008 geen sprake meer zou zijn van een overschrijding. 
De overschrijding tot en met 2008 blijkt € 734.000 hoger dan voorzien.  
Dit is in de laatste tussentijdse rapportages aan de raad gerapporteerd. 
 
Verzelfstandiging Openbaar Basisonderwijs 
Het openbaar basisonderwijs is met ingang van 1 januari 2009 verzelfstandigd in de Stichting Meerwerf 
basisscholen. 
 
Preventief jeugdbeleid 
In 2008 is uitwerking gegeven aan het preventief jeugdbeleid (informatie en advies, signalering, toeleiding 
naar het hulpaanbod, het bieden van licht pedagogische hulp, coördinatie van zorg). 
De wettelijke taken met betrekking tot het preventief jeugdbeleid (WMO-prestatieveld 2) zijn uitgewerkt in de 
nota Integraal Jeugdbeleid die op 1 december 2008 door de Raad is vastgesteld.  
 
Opvoedondersteuning 
De provincie heeft in 2008 een bijdrage geleverd aan de uitvoering van Jeugdzorgadviesteams (JATs).Op 
drie locaties in de stad opvoedondersteuning aangeboden door Bureau Opvoedingsvragen. Daartoe zijn 
rijksmiddelen uit de Brede Doeluitkering (BDU)-Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingezet. 
Er is een toename van professionals en ouders/ opvoeders die van deze voorziening gebruik maken. 
 
Project wijkarrangement 
Het tot stand brengen van het project wijkarrangement (Wijk en dagarrangementen: doeluitkering) in een 
sluitende keten van samenwerking tussen onderwijs, welzijn- en jeugdinstellingen in de wijken Nieuw Den 
Helder, De Schooten en Tuindorp om zo de kinderen uit deze wijken optimale ontplooiingskansen te bieden 
is eind 2008 afgesloten. De beschikbare subsidie van de doeluitkering voor wijk- en dagarrangementen zal 
voor een deel worden teruggestort. In het kader van het project zijn weinig uitgaven gedaan, gelet op de 
strenge voorwaarden waaraan de verantwoording moet voldoen. Door nauwe samenwerking zijn er 
verschillende naschoolse activiteiten voor kinderen ontwikkeld, die aansluiten op het onderwijsaanbod. In 
2009 zal deze ontwikkeling worden voortgezet door de inzet van zogenoemde combinatiefunctionarissen.  
 
Jongerenparticipatie 
In 2008 is in de tienercentra op beperkte schaal vorm gegeven aan jongerenparticipatie. Streven is 
jongerenparticipatie te integreren in het stedelijk cultureel jongerencentrum; de realisatie daarvan wordt in 
2009 verwacht. 
 
Realisatie van een stedelijk cultureel jongerencent rum 
Het college heeft een Plan van Aanpak geaccordeerd; onderzoek en opzet van plannen om culturele 
jongerenvoorzieningen te realiseren vindt in eerste kwartaal 2009 plaats, verdere uitwerking lopende 2009.  
 
Het realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Nieuw Den Helder 
Eind 2008 zijn een intentieverklaring, een visiedocument en een plan van aanpak in concept aangeleverd. 
De ondertekening van de intentieverklaring wordt in het voorjaar van 2009 verwacht. 
Voor 1 juli 2009 dient de GGD een handboek CJG gereed te hebben met daarin een beschrijving van het 
primaire proces, de organisatie en bedrijfsvoering, huisvesting en financiën. 
 
Realiseren van een opvangvoorziening voor zwerfjong eren 
Er is subsidie bij de provincie aangevraagd voor het realiseren van een ketenaanpak ten aanzien van 
zwerfjongeren in Den Helder en omgeving. De provincie heeft inmiddels een positieve subsidiebeschikking 
afgegeven. Deze ontwikkeling loopt door in 2009. 
 
Kindermishandeling 
Regionaal wordt een sluitende aanpak van Kindermishandeling (RAAK) ontwikkeld in samenhang met 
reeds bestaande structuren en het CJG. De Rijksoverheid heeft hiervoor via het gemeentefonds € 250.000, 
- beschikbaar gesteld voor 2008-2010. Deze ontwikkeling loopt door in 2009. 



Programmarekening  2008 (versie college B&W 14 mei 2009)      35                                

  

Participatie arme kinderen 
Voor de ontwikkeling van beleid ten aanzien van sport- en cultuurparticipatie van arme kinderen stelt de 
rijksoverheid in 2008 € 215.000 en in 2009 € 232.369 beschikbaar. De ontwikkeling van beleid loopt door in 
2009. 
 
Prestaties  Beoogde 

prestatie 
2008  

Realisatie 
2008  

Lokaal onderwijsbeleid    
Structureel overleg met schoolbesturen en instellingen op lokaal en 
regionaal niveau aan de hand van de educatieve agenda.  6/+  6 x VBG 

2 x Bo-JOZ 
Uitbreiding van het aantal peuterspeelzalen waar een programma Voor- en 
vroegschoolse educatie kan worden uitgevoerd.  
Aantal doelgroepkinderen  

7 8 
 

115 
Uitbreiding mentorproject voor Antilliaanse risicojongeren naar autochtone 
en allochtone risicojongeren. 

20 8 

 
Ombuigingen 
 
De ombuigingen op de subsidieverlening zijn gerealiseerd. 

 
2.4.1.2 Deelprogramma Cultuur 
 
Cultuurbeleid 2008 
Uitvoeren Hoofdlijnen Cultuurbeleid 2008, waaronder de voorbereiding van een breed Cultuurcentrum in het 
stadshart en de mogelijkheden om periodiek een groot, nationaal cultuurevenement in en om Den Helder te 
houden is voorbereid in 2008; uitvoering in 2009 
 
Start basisbibliotheek Kop van Noord-Holland 
De basisbibliotheek Kopgroep Bibliotheken is in 2008 van start gegaan. In Den Helder is begonnen met de 
nieuwbouw van een nevenvestiging in de wijk Nieuw Den Helder. 
 
Cultuurhistorisch beleid  
Wegens wijzigingen in de directie bij Willemsoord B.V. is de oprichting van een nieuwe koepelstichting 
vertraagd. In afwachting daarvan wordt in overleg met de huidige Stichting Nautische Monumenten gewerkt 
aan een voorstel voor nieuw beleid nautische monumenten. Het voorstel wordt 1e kwartaal 2009 verwacht. 
Na oprichting van de nieuwe koepel wordt een voorstel t.l.v. de gelden 2009 verwacht. 
 
Voorbereiding/uitvoering Cultuurfonds 
De nieuw te vormen ‘Brede Kunstraad’ (werktitel voor de opvolger van de voormalige Adviescommissie 
Beeldende Kunst) neemt de inwerkingtreding van het cultuurfonds in 2009 onder haar hoede. 
 
Voorstel omzetting adviescie beeldende kunst in Kun straad 
In de loop van 2009 wordt de ‘Brede Kunstraad’ (werktitel) gerealiseerd. 
 
Beleidsintensiveringen 
 
Het project ‘Kunst voor je kiezen’ is conform projectplan uitgevoerd. 
 
Ombuigingen  
 
Met het Postkantoor en het Pompstation heeft de gemeente haar eerste culturele broedplaatsen. 
Besluitvorming inzake vastlegging van een broedplaatsenbeleid is begin 2009 in gang gezet. De uitvoering 
van het nieuwe beleid wordt aansluitend opgepakt in 2009.  
 
 



Programmarekening  2008 (versie college B&W 14 mei 2009)      36                                

  

 

2.4.1.3 Deelprogramma Sport en Vrije Tijd 
 
Realisatie van een nieuw stedelijk zwembad 
De Europese aanbesteding rond de nieuwbouw van het zwembad is in december 2008 afgerond. 
In verband met het resultaat van de Europese aanbesteding wordt de nieuwbouw van het zwembad 
vertraagd. Het ontwikkelproces wordt geherstructureerd. 
De aanbesteding was gericht op een Design Built Finance Maintain en Operate-ontwikkeling van het 
zwembad (DBFMO). Na sluiting van de aanbestedingtermijn is vastgesteld dat de markt geen partijen heeft 
opgeleverd voor het onderdeel Finance. De fysieke en financiële ontwikkeling van de realisatie van het 
zwembad wordt daarom geherstructureerd. 
 
Onderzoek naar- en besluitvorming over een nieuw sp ortcomplex in Julianadorp 
Inventarisatie/ projecties hebben een scenario-indicatie over de toekomst van sportcomplex Julianadorp 
opgeleverd, afstemming met partijen volgt. De besluitvorming wordt verwacht in eerste kwartaal 2009. 
 
Afronding plan van aanpak “Toekomst Sportparken 200 7 – 2020” 
Onderdeel herziening sporttarieven- en subsidies.  
De opzet van nieuw kostdekkend tarievensysteem voor de verhuur van buitensportcomplexen kost meer tijd 
onder andere door overleg met clubs en de uitwerking van een compensatiesysteem. Resultaat verwacht in 
maart 2009. 
De opzet van nieuw subsidiesysteem voor sportverenigingen gebaseerd op de gemeentelijke doelen voor 
sport, kost meer tijd onder andere door inventarisatie bij de clubs. Resultaat verwacht in begin 2009. 
Meerjarig onderhoudsschema en investeringsvolgorde in sportcomplexen loopt synchroon met 
bovenstaande punten. 
 
Sportparken 
Fusie WGW/ FC Den Helder en concentratie club op Streepjesberg begin 2009 gerealiseerd. 
Verplaatsing HCSC naar de Linie staat in relatie tot de komst van het ziekenhuis. 
Herinrichting sportpark de Linie is onderdeel van de verplaatsing van het Gemini ziekenhuis naar De 
Dogger. Project voltrekt zich volgens het voorgenomen tijdschema. 
 
Nota Recreatie en Toerisme 
Nota is op 9 juni 2008 door de Raad vastgesteld.  
 
Implementeren professionalisering Reddingsbrigade 
In 2008 is het traject verbreed naar een totale verzelfstandiging van de strandexploitatie. Een nieuwe 
stichting neemt het beheer, de veiligheid en de strandreiniging over. De relatie met en werkzaamheden van 
de Reddingsbrigade worden hierin betrokken. Het jaar 2009 wordt een pilotjaar, waarna een budgetcontract 
gesloten wordt voor 2010 – 2013. 
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2.4.1.4 Deelprogramma Zorg en Maatschappelijke dien stverlening 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
De implementatie van de wet richt zich vooral op het overnemen en realiseren van de nieuwe taken van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en zorgverzekeraars. Voor 2008 en volgende jaren moeten we in 
regioverband keuzes maken voor de besteding van de voormalige AWBZ- middelen. Eind 2007 is, in nauwe 
samenspraak met maatschappelijke organisaties en cliënten, een eerste WMO-uitvoeringsprogramma 
vastgesteld. In 2008 is hard gewerkt aan de voltooiing, uitwerking en implementatie van dit programma. 
Op het product WMO is in 2008 een voordeel behaald. Dit voordeel betreft een inkoopvoordeel op grond 
van een gunstige Europese aanbesteding Hulp bij het Huishouden.  
 
Kengetallen WMO 
Betreft 2008 2007 
Aantal cliënten huishoudelijke zorg op 31 december 1.300 1.380 
Aantal zorguren 
HV I 
HV II 
Totaal 
 

 
74.800 

129.800 
204.600 

 
46.500 

175.000 
221.500 

Vervoersvoorzieningen-aantal cliënten 1.986 2.007 
Rolstoelvoorzieningen-aantal cliënten 640 641 
Woonvoorzieningen-aantal cliënten 91 83 
 
De daling van het aantal zorguren hangt mede samen met het verhogen van de grens voor de eigen 
bijdrage in 2008.  
 
Maatschappelijke opvang 
Als beleidsprioriteiten met betrekking tot de maatschappelijke opvang heeft de rijksoverheid aangegeven de 
leefsituatie van dak- en thuislozen (of mensen die dat dreigen te worden) te willen verbeteren en daardoor 
criminaliteit en overlast te verminderen. De centrumgemeenten dienen een eigen plan van aanpak (ook wel 
stedelijk kompas genoemd) te maken.  
 
Het Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland is (inclusief startnotitie Openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ)) is in mei 2008 door het college vastgesteld. In 2008 zijn vervolgstappen Stedelijk 
Kompas gezet. 
Aan de hand van een evaluatie is besloten het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld te continueren. 
Voorbereidingen zijn getroffen voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod vanaf 2009. 
 
Verslavingszorg 
Kernbegrippen in het lokale beleid ten aanzien van verslavingszorg zijn preventie, middelenverstrekking, 
opvang en overlastbestrijding. Als er ondanks de preventieve aandacht toch verslavingsgerelateerde 
problemen ontstaan (schulden, vervuiling, overlast) dan wordt hulp geboden vanuit het netwerk aan 
voorzieningen dat erop gericht is om de aansluiting met de maatschappij terug te vinden 
 
Nieuwe ontwikkelingen in 2008 zijn het starten met een veegploeg in het stadshart door Actief Talent.  
Voorbereidingen zijn getroffen voor extra activiteiten in het kader van dagopvang/ sociale activering ter 
vermindering van de overlast in het Stadshart vanaf 2009. 
 
Visie ondersteuning Mantelzorg 
Afronding project ”Op weg naar een basispakket mantelzorg ondersteuning in Den Helder”. Voorstel voor 
besteding middelen “mantelzorgcompliment” aansluitend bij resultaten project, volgt in februari 2009. 
 
Maatschappelijke stages 
Gestart met ontwikkeling en uitvoering makelaarsfunctie ten behoeve van de maatschappelijke stages 
leerlingen voortgezet onderwijs.  
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Afwikkeling faillissement Triton 
Van de curator is het bericht ontvangen dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. 
Alle ingediende vorderingen blijven zonder uitbetaling. Dit is overigens conform de verwachting. 
 
De nota ‘Lokaal volksgezondheidsbeleid 2007 – 2010’   
Regionale speerpunten in de komende jaren zijn het aanpakken van:  

• Schadelijk alcoholgebruik door de jeugd 
• Psychische problemen, met name van jongeren en hun ouders, mensen met een lage SES en 

ouderen 
• Kwetsbare groepen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving.  

De nota is herschreven, de speerpunten zijn gehandhaafd. In 2008 is geen dekking gevonden voor de 
speerpunten in deze nota. Er is in 2008 daarom geen uitvoering aan gegeven. 
 
Beleidsintensiveringen 
 
In de periode 2005 – 2008 is het Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse risicojongeren uitgevoerd. Dit loopt 
eind 2008 af. In afwachting van nieuw beleid is 2009 door het rijk benoemd tot overgangsjaar, waarin de 
gemeente het huidige beleid kan inpassen in de nieuwe beleidsvoornemens. 
De onderbesteding in 2008 is in een bestemmingsreserve ondergebracht ten behoeve van de co-
financiering van het Bestuurlijk Arrangement en het Veiligheidshuis in de periode 2009 – 2010. 
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2.4.2 Wat heeft het gekost ? 
  

 
 

2.4.3 Toelichting afwijkingen  
 
Afwijkingen ten opzichte van begroting na wijziging  
 
Deelprogramma 41 Onderwijs en Jeugd Lasten Baten 
 2.186 V 1.692 N 
De bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs (OPO) wordt geconsolideerd 
binnen de jaarrekening van de gemeente. Hogere salarislasten, energiekosten en 
een hogere dotatie aan voorzieningen zorgen voor hogere lasten in 2008 dan 
begroot (€ 476.000 Nadeel).  
Hier staan hogere rentebaten en hogere rijksbijdragen tegenover. Het saldo van 
lasten en baten is toegevoegd aan de reserve “Resultaat Bestuurscommissie 
OPO” (zie reserves).  
 

476 N 759 V 

Uitstel van nieuwbouw Pasteurstraat tot 2010 leidt tot voor- en nadelen op de 
onderwijshuisvesting. In de begroting waren hiervoor lasten en baten tot een 
bedrag van € 1,2 miljoen opgenomen. 
De begrote subsidie brede school voor de Julianaschool/ Comenius van 
€ 670.000 wordt niet ontvangen en ingezet in verband met uitstel (€ 1.870.000 
voordeel op de lasten; zie ook baten en reserves). 
Voor- en nadelen op de onderwijshuisvesting worden op basis van de 
uitgangspunten in de nota “Samen voor Kwaliteit” verwerkt in de egalisatiereserve 
onderwijshuisvesting. 
 

1.870 V 1.981N 

Een afname van het leerlingenvervoer leidt tot lagere kosten (€ 81.000 Voordeel). 
Hier staat tegenover dat de kosten voor het schoolzwemmen hoger zijn (€ 32.000 
Nadeel). 
 

49 V  

De rijksregeling schoolgaande asielzoekers is eind 2007 opgeheven. Er zijn geen 
uitgaven/ inkomsten in 2008 op de regeling verantwoord. 
 

100 V 100 N 

Op de rijksregeling RMC (Regionaal coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) is 
meer uitgegeven. Hiervoor zijn ook rijksmiddelen ontvangen (€ 145.000 Nadeel; 
zie ook de baten). 
 

145 N 145 V 
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Op het onderwijsachterstandenbeleid en Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 
zijn niet alle middelen ingezet omdat nog niet op alle locaties VVE is ingezet 
(€ 270.000 Voordeel; zie ook de baten, deze middelen zijn voor volgende jaren 
gereserveerd) 
Minder inzet van ambtelijke capaciteit (€ 150.000 Voordeel) 
 

270 V 
 
 
 

150 V 

270 N 

Het uitstel van de realisatie van het bezoekerscentrum leidt tot een nadeel van 
€ 70.000, voornamelijk door het niet ontvangen van geraamde huurinkomsten. 
 

 70 N 

Voor jeugd- en jongerenwerk was de subsidie voor het project Home Start 
opgenomen in de begroting. Dit project was al afgerond en liep niet door in 2008. 
(€ 165.000 Voordeel; hier staan niet ontvangen rijksmiddelen als nadeel 
tegenover). 
 

165 V 165 N 

Aan overige jeugdsubsidies is € 62.000 minder uitgegeven dan begroot. 
 

62 V  

Heeft betrekking op de nog niet ingezette middelen mantelzorgondersteuning  
(€ 120.000). Voor deze niet ingezette middelen is een voorstel tot 
resultaatbestemming ingediend. Daarnaast zijn de begrote uitgaven in het kader 
van OGGZ niet volledig ingezet.   
 

189 V  

Overige afwijkingen  48 N 10 N 
 
 
Deelprogramma 42 Cultuur Lasten Baten 
 4 V 68 N 
Met ingang van 2008 is de regeling kunstenaars voor gebruik atelierruimte 
afgebouwd. De verhuuropbrengsten zijn hierdoor afgenomen. 
 

 68 N 
 

Overige afwijkingen. 4 V  
 
Deelprogramma 43 Sport en Vrije tijd Lasten Baten 
 113 V 179 N 
Op de producten sport zijn minder uren besteed aan beleid, beheer en onderhoud 
(€ 200.000 Voordeel). 
De energiekosten van De Drooghe Bol zijn ten onrechte in de begroting 
opgenomen (€ 60.000 Voordeel). 
Op diverse sportaccommodaties komt minder huur binnen dan begroot. De 
accommodaties Heiligham en Korvestraat zijn al gesloopt maar stonden nog wel 
begroot. De verhuurinkomsten van accommodatie Statenhoff is binnen de 
grondexploitaties verantwoord en van de accommodaties Drooghe Bol en 
Vogelzand is minder gebruik gemaakt (€ 227.000 Nadeel). 
De verhuurinkomsten op sportparken De Dogger en De Linie zijn lager door 
minder gebruik en niet realistisch begroten (€ 58.000 Nadeel). 
 

200 V 
 

60 V 

 
 
 
 

227 N 
 
 
 
 

58 N 

Er zijn voorbereidingskosten gemaakt voor het nieuwe zwembad (€ 100.000 
Nadeel). De dekking hiervan heeft plaatsgevonden door een onttrekking aan 
bestemmingsreserve De Nollen. 
 

100 N  

Op het sociaal cultureel vlak zijn minder activiteiten dan begroot binnen het 
project Nieuw Den Helder plus uitgevoerd (€ 50.000 Voordeel). 
 

50 V  

De post evenementen laat een nadeel zien. Dit betreft de inzet extra interne uren 
voor de Tall Ships Race (TSR). Dit effect wordt opgevangen binnen andere 
producten. 
Met raadsinformatiebrief 20 in 2009 bent u geïnformeerd over de financiële 
resultaten van de TSR. In totaliteit waren de uitgaven € 2.000 hoger dan de 
begroting van € 491.000. 
 

124 N  

Voordeel door opheffen voorziening onderhoud Mariëndal. De voorziening is 
opgeheven in verband met het ontbreken van een beheerplan volgens de 
richtlijnen van het BBV. 

 118 V 

Overige afwijkingen. 37 V 11 N 
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Deelprogramma 44 Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening Lasten Baten 
  1.098 N 1.190 V 
De individuele verstrekkingen WMO/ hulp bij het huishouden zijn nog voordeliger 
dan aangegeven in de 2e bestuursrapportage (€ 554.000 Voordeel). 
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een inkooptaakstelling van 
€ 317.000 Nadelig. 
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van indicaties met een hoog tarief naar 
een indicatie met een laag tarief. Inmiddels wordt circa 40% van de indicaties op 
het lage tarief afgegeven: 
verstrekkingen HVI  66.529 uur 
verstrekkingen HVII 120.208 uur 
Het aantal cliënten dat recht had op een verstrekking huishoudelijke hulp is 
gedaald; mede wegens het verhogen van de grens van de eigen bijdrage van 
ongeveer 1.380 aan het begin van het jaar naar ruim 1.300 cliënten aan het einde 
van het jaar.  
Het aantal personen dat zorg ontvangt, heeft een licht dalende tendens. De vraag 
of dit incidenteel dan wel structureel is hangt samen met de ontwikkeling van het 
aantal ouderen in de stad. Daardoor is ook het aantal betaalde zorguren 
verminderd.  
Voor 2009 is een hogere inkoopprijs van toepassing op grond van de nieuwe 
aanbesteding. Daardoor is de gerealiseerde besparing slechts gedeeltelijk 
structureel. 
 

554 V 317 N 

WMO hulp bij het huishouden  
Ten opzichte van de begroting komt er € 112.000 meer binnen aan eigen bijdrage 
WMO.  
De door het CAK, die de eigen bijdragen voor de gemeenten int, verstrekte 
informatie is ontoereikend om de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid 
van de eigen bijdragen als geheel vast te kunnen stellen. Dit leidt tot een 
onzekerheid in de jaarrekening van de eigen bijdragen die in 2008 € 1.081.000 
bedroegen. 
 

  
       112 V 

De verstekkingen voor vervoersvoorzieningen zijn lager door de aanpassing van 
de inkomensgrens per 1 januari 2008 (€ 343.000 Voordeel).  
 

343 V  

De verstrekkingen woonvoorzieningen zijn hoger. Deze post is minder stabiel en 
kan van jaar tot jaar verschillen. Ook kunnen dure woningaanpassingen sinds 
2008 niet meer afzonderlijk gedeclareerd worden (€ 235.000 Nadeel). 
 

235 N  

De rijksbijdrage Jeugdgezondheidszorg van de regiogemeenten wordt via de 
gemeente Den Helder doorgesluisd naar instellingen. Hier staat voor een gelijk 
bedrag aan baten tegenover. 
 

1.800 N 1.800 V 

De beschikbaar gestelde middelen van de regeling waardering mantelzorgers 
zullen in 2009 worden ingezet (€ 120.000 Voordeel). Deze middelen blijven 
opgenomen in de reserve ‘resultaatbestemming 2007’. 
 

120 V  

Nog niet het gehele subsidiebedrag voor OGGZ is uitgegeven, omdat de 
beleidsontwikkeling nog gaande is. Het gaat om specifieke uitkering, (€ 82.000 
Voordeel), die vervolgens in voorziening is opgenomen. 
 

82 V 82 N 

Schuldhulpverlening  
Tegenover dit nadeel staat een voordeel in de algemene uitkering van de 
gemeente. De raad heeft in december 2007 besloten het bedrag dat aanvullend in 
de algemene uitkering is gevoegd ter grootte van € 87.000 bij het budget voor 
schuldhulpverlening te voegen.  
 

89 N  

De verstrekte subsidie Peuteropvang is lager dan begroot. De volumedaling van 
het aantal kleuters is hiervan een oorzaak (€ 94.000 Voordeel). 
 

94 V  

Het blijkt dat de gemaakte kosten voor inburgering hoger zijn dan de rijksbijdrage 
die hier tegenover staat. Alleen de kosten voor de te volgen trajecten door 
inburgeraars zijn al hoger (€ 273.000 Nadeel). 

273 N  
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Nadeel door dat onderdelen van de ingekochte trajecten niet ten laste van de 
regeling kunnen worden gebracht.  
 
De afrekening van de Wet Inburgering Nieuwkomers 2007 levert een voordeel op 
(€ 161.000 Voordeel). Het overschot op de rijksuitkering hoeft niet te worden 
terugbetaald en valt vrij. 
 

466 N 
 
 

161 V 

Op het product Nieuwkomers zijn baten geraamd voor de pardonregeling. Deze 
baten zijn verantwoord op het product bijstandsverlening onder programma 5 / 
deelprogramma werk en inkomen (€ 150.000 Nadeel). 
 

 150 N 

Er is een nabetaling ontvangen vanuit de voormalige regeling dure 
woningaanpassingen (€ 46.000 Voordeel). 
 

 46 V 

Het restant van de afwijking (€ 117.000 Voordeel) betreft een lagere inzet van 
ambtelijk personeel op diverse product binnen dit deelprogramma. 
 

117 V  

De nog niet bestede middelen (€ 95.000) van de door het rijk ontvangen 
specifieke uitkering OGGZ zijn gereserveerd voor komende jaren 
(vooruitontvangen bedragen). 
Overige afwijkingen. 
 

 95 N 
  

 
23 V 

Voordeel door opheffen voorzieningen WIN (€ 88.000) en Oudkomers (€ 73.000). 
Na vaststelling van einddeclaraties bleken deze saldi in de voorzieningen te 
resteren.  
 

 161 V 

 
 
Toelichting op de reserve mutatie  
 
Onttrekkingen 
Doordat de nieuwbouw Pasteurstraat is uitgesteld tot 2010 hoeven de noodlokalen van de Windwijzer nog 
niet te worden verplaatst en is geen dekking noodzakelijk voor projecturen RWO (€ 185.000 minder 
onttrekking reserve onderwijshuisvesting). 
 
Er is € 100.000 onttrokken aan reserve Winst De Nollen om de voorbereidingskosten van het nieuwe 
zwembad af te dekken. 
 
Toevoegingen 
Toevoeging van het resultaat (verschil lasten en baten) van de bestuurscommissie OPO aan de 
egalisatiereserve (€ 274.000 Nadeel). 
 
Doordat de verkoop van de Windwijzer is uitgesteld vindt er ook geen dotatie plaats aan de reserve 
Onderwijscluster Pasteurstraat (€ 830.000 Voordeel). 
Meer toevoegingen als afwikkeling van de producten onderwijshuisvesting naar de egalisatiereserve 
onderwijshuisvesting (€ 264.000 Nadeel). 
Toevoeging bespaarde rente aan reserves onderwijshuisvesting (€ 91.000 Nadeel). 
 
Bestuurlijke Arrangementen Antillianen: Vanuit de resultaatbestemming bij jaarrekening 2007 is € 198.000 
naar 2008 overgeheveld. Deze middelen zijn in 2008 niet besteed en zijn bij de 2e programmarapportage 
2008 in een de bestemmingsreserve bestuurlijke arrangementen gestort. Het vrijvallen van deze middelen 
in 2008 was niet geraamd en levert een incidenteel voordeel op.  
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2.5 PROGRAMMA ECONOMISCHE WEERBAARHEID 
 

2.5.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvo or gedaan ? 

2.5.1.1 Deelprogramma economische ontwikkeling 
 
Stimuleren van kennisclustervorming  
In 2008 is gestart met de uitwerking van het M3 kenniscluster. Hierin wordt een unieke relatie gelegd tussen 
Onderzoek, Onderwijs en Ondernemerschap. Een groot aantal publieke en private partijen werken dit 
verder uit in een stichtingsvorm. Een europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) subsidieverzoek 
is inmiddels ingediend. 
 
Uitwerken kadernota detailhandel 
Het retailplatform en de winkelplanningscommissie (WPC) zijn opgericht en ingericht. Het 
centrummanagement dient in 2009 uitgewerkt te worden. De versterking van de winkelgebieden is in volle 
gang. 
 
Realisatie van het Regionaal Havengebonden Bedrijve nterrein stimuleren  
Samen met de gemeente Anna Paulowna, de provincie Noord-Holland en de private partners wordt gewerkt 
aan de spoedige realisatie van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein. De planning is gericht op 
start uitgifte van kavels in 2010. 
 
Concrete voorbereidingen treffen voor de ontwikkeli ng van Businesspark Heldair  
In december 2008 is de startnotitie vastgesteld door het college van B&W. De uitgangspunten hieruit 
worden gebruikt bij de uitwerking van de visie. De gebiedsvisie wordt in het 3e  kwartaal van 2009 ter 
vaststelling aan de raad aangeboden. 
 
Ontwikkeling van doelgericht startersbeleid  
Medio 2008 is met alle betrokken partijen (onder andere ROC, Scholen aan Zee, Kamer van Koophandel, 
Ontwikkelingsbedrijf NH Noord, BViT, ondernemers) gewerkt aan de nota Ondernemen in de Kop. Deze 
nota gaat verder dan alleen startersbeleid. Vaststelling vindt plaats in het 1e kwartaal 2009. 
 
Een strategische oriëntatie op het aanbod van en vr aag naar ICT-infrastructuur   
In het eerste kwartaal van 2009 nemen wij een besluit over deelname aan het project Breedband. Dit 
project geeft toegang tot het snelle glasvezelnetwerk. 
 
TESO-haven  
Ter optimalisering van de verkeersdoorstroming zijn door het Groene Golfteam van Rijkswaterstaat de 
knelpunten onderzocht op de N250. Deze zijn opgelost of worden nader uitgewerkt. Met de provincie wordt 
constructief samengewerkt. Vanuit de gebiedsontwikkeling Haven vindt hierop terugkoppeling plaats. 
  
Voor de middellange termijn (oplevering 2014) wordt de ontwikkeling van Fort Harssens ingezet voor 
offshore activiteiten. Hierover vindt intensief overleg plaats met gebruikers, Defensie, Haven en 
Scheepvaartvereniging (HSV) en Provincie. 
 
Beleidsintensiveringen  
 
Kustbus 
De kustbus is als normale buslijn opgenomen in de dienstregeling openbaar busvervoer.  
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2.5.1.2 Deelprogramma Werk & Inkomen 
 
Uitvoering schuldhulpverlening 
Het aantal ingediende aanvragen Schuldhulpverlening komt overeen met de raming voor 2008 en is 
hiermee conform het benchmark-gemiddelde.  
 
Inburgering 
Aangeboden zijn 391 trajecten. Daarvan lopen er per 1 januari 2009 in totaal 139. Niet iedereen maakt 
gebruik van een aanbod. 
 
Tegengaan niet gebruik van voorzieningen bijzondere  bijstand 
In het kader van het bevorderen van maatschappelijke participatie zijn in 2008 de folders Bijzondere 
Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Schuldhulpverlening verschenen. Tevens is 
gestart met een periodieke Nieuwsbrief Werk, Inkomen en Zorg (WIZ). In december 2008 is er een 
Eindejaarsuitkering aan de minima verstrekt.   
 
Uitvoering Wet werk en bijstand (WWB) 
In 2008 is het aantal WWB-uitkeringen gedaald van 1.442 naar 1.394. Een daling van 3,3%. 
 
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 
Op 1 januari 2008 is de nieuwe in werking getreden. In dit kader is een begrotingswijziging doorgevoerd, is 
de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland aangepast 
en zijn twee verordeningen vastgesteld, te weten de Verordening Cliëntenparticipatie en de Verordening 
Persoons Gebonden Budget (PGB). 
 
Per 1 januari 2009 het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) van rechtswege overgegaan in het UWV-
Werkbedrijf. In het kader van de geïntegreerde dienstverlening is de gemeente een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK-
bedrijven) te Alkmaar. 
 
Introductie Wet participatiebudget 
Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. De budgetten ten behoeve 
van participatie (re-integratie, inburgering en volwassenen– educatie) zijn bij wet gebundeld.  
 

2.5.2 Wat heeft het gekost ? 
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2.5.3 Toelichting afwijkingen  
 
Afwijkingen ten opzichte van begroting na wijziging  
 
Deelprogramma 51 Economische Ontwikkeling Lasten Baten 
 1.881 N 415 V 
De kosten voor de markt zijn hoger dan begroot terwijl de inkomsten teruglopen. 
 

49 N 21 N 

Er is in 2008 geen beroep gedaan op het Toeristisch Promotiefonds en de 
bijdrage aan de kustbus is in 2008 vervallen. 
 

45 V  

Meer ontvangsten haven- en kade gelden en nabetaling huur voorgaande jaren. 
 

 265 V 

De niet bestede ISPS middelen in de haven zijn in een voorziening opgenomen. 
 

203 N 203 V 

Voor afwikkeling van het dossier Multimetaal is een voorziening getroffen. 
 

1.650 N  

Overige afwijkingen 
 

24 N 32 N 

 
 
Deelprogramma 52 Werk en Inkomen Lasten Baten 
 478 V 186 V 
Op het product bijstandsverlening is een voordeel gerealiseerd, doordat het aantal 
WWB-uitkeringen in 2008 is gedaald (van 1.442 naar 1.394) door een grote inzet 
op preventie in combinatie met nog positieve economische ontwikkelingen in de 
eerste helft van 2008. Daarbij valt op dat een verlaging van het aantal moeilijk 
bemiddelbare cliënten is gerealiseerd, namelijk een daling van 677 naar 590 
cliënten. De uitvoeringskosten zijn daarom hoger dan begroot.   
In 2008 is veel capaciteit ingezet op de bijstandsverlening. Vooral het wegwerken 
van achterstanden bij de inning van debiteuren vroeg veel extra tijd. 
 

386 V 
 
 
 
 

615 N 

323 V 

Op de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) is een overschrijding te zien wegens 
de doorbetaling van een hogere rijksbijdrage. Deze hogere bijdrage hangt samen 
met een intensivering om de wachtlijsten weg te werken. 
 

890 N 890 V 

Werkgelegenheidsprojecten  
Er zijn minder reïntegratietrajecten uitgevoerd dan begroot. Dit leidt tot een 
voordeel van € 1.604.000. Hier staat voor een bedrag van € 944.000 tegenover 
wat minder is onttrokken aan de voorziening. Het positief saldo van € 660.000 is 
het grotendeels het gevolg van het toerekenen van directe personeelskosten en 
overhead. Deze waren in 2008 € 451.000. De kosten zijn gedeclareerd ten laste 
van de rijksuitkering die hiervoor wordt ontvangen (het WWB-werkdeel). 
 

1.604 V 944 N 

Het restant van de taakstelling minimabeleid staat onder de baten begroot  
(€ 87.000).  
Aan minimabeleid is per saldo € 44.000 minder besteed. Dit saldo bestaat uit de 
volgende componenten: 
* Minder kwijtschelding belastingen (het grootste gedeelte hiervan, de 
afvalstoffenheffing, wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening huishoudelijk 
afval). 
* Niet bestede deel van de uitkering in het gemeentefonds voor een éénmalige 
uitkering aan de minima. Voorgesteld wordt dit bedrag te bestemmen voor de 
minima in 2009. 
* Hogere uitvoeringskosten voor de uitvoering van het minimabeleid door meer 
aanvragen en het wegwerken van achterstanden in 2008. 
* Meer verstrekkingen bijzondere bijstand, onder andere voor kinderopvang. 
* Minder te betalen premie ziektekostenverzekeringen. 
 

 
 
 
 

165 V 
 
 

85 V 
 
 

166 N 
 

151 N 
106 V 

87 N 

Overige afwijkingen. 
 

46 N 4 V 
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Toelichting op de reserve mutatie 
Betreft toevoeging van € 488.000 aan reserve cofinanciering strategische projecten.  
Het betreft terugstorting van gelden die in het kader van het project Nieuwe Diep eerder aan de reserve 
waren onttrokken. 
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3.1 WEERSTANDSVERMOGEN 
 

3.1.1 Inleiding 
 
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente Den Helder om risico’s op te kunnen vangen, 
zodat de gemeente haar 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.  
De nota ‘weerstandsvermogen en risicomanagement’1 bevat naast de definities van het 
weerstandsvermogen en risicomanagement de beleidslijnen voor Den Helder. De paragraaf 
Weerstandsvermogen, als verplicht onderdeel van de programmarekening, is opgesteld conform deze 
uitgangspunten.  

3.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit Den Helder 
  
Incidentele weerstandscapaciteit  
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de aanwendbare stille reserves.  
  
De algemene reserve heeft per 31 december 2008 een niveau van € 18,5 miljoen. 
 
Een stille reserve kan betrekking hebben op deelnemingen in het aandelenkapitaal van bijvoorbeeld de 
Gaskop NH of de Bank Nederlandse Gemeenten. Maar ook activa die een boekwaarde hebben die lager is 
dan de marktwaarde, vormen een stille reserve. Een stille reserve is pas aanwendbaar als zij direct liquide 
gemaakt kan worden. Bij het bepalen van de omvang van een stille reserve dient ook nadrukkelijk rekening 
te worden gehouden met de consequenties voor de exploitatie. Bij deelnemingen in het aandelenkapitaal 
houden we bijvoorbeeld rekening met een jaarlijks te ontvangen dividend. 
Het Zweedse staatsbedrijf Vattenfal heeft een bod uitgebracht op 49% van de aandelen NUON. De 
gemeente heeft in NUON een indirect belang via de Aandelen N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-
Holland (de Gaskop NH). Voor Den Helder betekent dit een opbrengst van circa € 30 miljoen. 
In de begroting vanaf 2009 is rekening gehouden met een structurele dividenduitkering van € 1 miljoen. 
Er bestaat het voornemen een deel van het vastgoed van de gemeente af te stoten. De opbrengst hiervan 
is geraamd op € 3,3 miljoen in de periode 2009 – 2012. Hierop moet een eventuele boekwaarde in 
mindering worden gebracht. De gevolgen voor de exploitatie (wegvallende lasten en baten met betrekking 
tot het vastgoed) zijn nog niet bekend.  
 
Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien.  
 
De rioolheffingen zijn op dit moment niet kostendekkend. Daarom wordt jaarlijks een extra verhoging van 
4,2% toegepast op de rioolheffing, bovenop de verhoging als gevolg van loon- en prijsontwikkeling. Bij de 
afvalstoffenheffing blijft volledige kostendekking het uitgangspunt. Bij de VJN 2007 is het tarief van de 
afvalstoffenheffing tot en met 2009 bevroren op het niveau van 2007. 
De post onvoorzien is in de begroting 2008 opgenomen voor een bedrag van € 64.000 ofwel € 1,10 per 
inwoner.  
 

3.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit 
 
Hieronder treft u toelichting op de belangrijkste risico’s. Per programma zijn de risico’s geïnventariseerd en 
is aangegeven wat de kans is dat het risico zich voordoet en wat het financiële gevolg van het risico is. Het 
betreft een actualisatie van het overzicht vanuit de begroting 2009. 
Dit overzicht dient als eerste indicatie voor het benodigde weerstandsvermogen dat nog verder verfijnd 
moet worden. De risico’s die nu afgedekt zijn door maatregelen, verzekeringen en/of voorzieningen vormen 
geen onderdeel van dit overzicht. Hieronder is een aantal risicogebieden uitgelicht op grond van een risico 
inschatting ‘gemiddeld’ of ‘hoog’ en/of een hoog financieel gevolg (> € 250.000).  
 
 

                                                
1 Vaststelling raad 27 augustus 2007 
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Deelnemingen  
Als gemeente bezitten wij aandelen in onder andere Oude Rijkswerf Willemsoord (ORW), Baggerbeheer en 
Luchthaven. De waarde ontwikkeling van onze deelneming zijn onder andere afhankelijk van markt en 
externe factoren. Op dit moment is de inschatting van het risico van Baggerbeheer en Luchthaven “laag”.  
De risicoinschatting rondom ORW hebben wij als “gemiddeld” gekwantificeerd. Door de directeur van 
Willemsoord B.V. is op basis van de bestaande situatie begin 2009 een bedrijfsplan opgesteld. Dit plan 
voorziet op basis van de huidige structuur en taken vooralsnog een negatieve ontwikkeling van de 
Algemene Reserve/ winstreserve. De deelneming in Willemsoord B.V. bedraagt € 6,1 miljoen. Daarnaast is 
een lening verstrekt van € 2 miljoen. Van belang hierbij is ook nog de huidige rekening courant verhouding 
tussen de gemeente en ORW. Deze bedraagt per 31 december 2008 circa € 7,4 miljoen. 
Aan de andere kant probeert de gemeente het risico rondom ORW ook te beheersen.  
Een bestemmingsplan Willemsoord wordt voorbereid waarin de ontwikkelingsmogelijkheden op het complex 
worden uitgewerkt (functies van gebouwen en open ruimte). Bij het bestemmingsplan behoort een 
exploitatieplan waarin wordt aangegeven hoe de ontwikkeling wordt gefinancierd. Daarnaast heeft de 
algemene vergadering van aandeelhouders van Willemsoord B.V. een plan van aanpak gevraagd voor de 
ontvlechting van Willemsoord. Deze ontvlechting houdt in het transparant maken van taken en de daarbij 
behorende kosten en opbrengsten. In het verlengde daarvan moet worden afgewogen of taken van 
Willemsoord B.V. niet moeten worden weggezet bij andere instanties: gemeente of Zeestad (maar extern 
kan ook). Dit vanuit de gedachte dat Willemsoord B.V. een pure beheersorganisatie moet worden. 
Onderdeel van de opdracht is om uit te werken op welke wijze deze beheersorganisatie een 
kostendekkende exploitatie van het complex c.q. de gebouwen kan voeren. 
Voorlopig hebben wij het risicobedrag ingeschat op € 5 miljoen waarmee rekening is gehouden in het totaal 
van de benodigde weerstandscapaciteit.  
 
Schadeclaims 
Er lopen diverse schadeclaims bij de gemeente, ingediend als gevolg van vertragingsschade, maar ook 
planschades. De bandbreedte van de schadeclaims varieert.  
Ten aanzien van de renovatie/ uitbreiding van de Kade Nieuwediep (voormalig onderzeedienstkade) loopt 
een geschil met de aannemer.  
 
Grondexploitatie 
Gemeente Den Helder opereert overwegend actief in de ontwikkeling van gronden. Voorbeelden zijn de 
ontwikkelingen Kooijpunt fase 1,2,3, Meester Tigchelaar en Julianadorp-Oost. Daarnaast heeft de 
gemeente ook een voorwaardenscheppende rol (passief) in bijvoorbeeld de toekomstige ontwikkeling van 
Noorderhaven. De risicoanalyse richt zich op zowel de ‘in exploitatie genomen gebieden’ als de ‘niet in 
exploitatie genomen gebieden’. Het risico is bij de ‘in exploitatie genomen gebieden’ berekend aan de hand 
van de nog te realiseren opbrengsten en kosten en een risico opslag van 2,5% of 5%. Het risico van de ‘niet 
in exploitatie genomen gebieden’ is bepaald aan de hand van het verschil tussen indicatieve marktwaarde 
en boekwaarde. Het totale risico bedraagt € 4,7 miljoen.  
 
Bouwleges 
Woningstichting betwist de heffing van bouwleges als gevolg van realisatie van nieuwbouw en/of 
verbetering van sociale huurwoningen. Er vinden onderhandelingen plaats over een schikking. Tevens 
wraakt de woningstichting de verbindbaarheid van de legesverordening. 
Recent heeft de rechter inzake deze vordering een uitspraak gedaan op basis waarvan de gemeente mag 
verwachten dat deze vordering geheel zal kunnen worden geïnd. 
 
Subsidieverstrekking aan instellingen 
Gesubsidieerde instellingen kunnen leiden tot extra lasten voor de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld 
betrekking hebben op faillissementen, aansprakelijkheid van schulden en/of alsnog laten uitvoeren van 
taken. Er vindt overleg met het Rijk plaats over de terugbetaling subsidies rond Bon Komienso. De 
kansinschatting is ‘laag’, het financieel gevolg hoog (totaal risicobedrag subsidieverstrekking € 490.000). 
 
Haven 
In de haven loopt een aantal grote projecten in het kader van de subsidieregeling ‘water als economische 
drager’ van de provincie NOORD-HOLLAND. In totaal is hiermee een bedrag van € 13,3 miljoen gemoeid 
(50% gemeente en 50% provincie. Het risico wordt ‘gemiddeld’ ingeschat (risicobedrag € 1,7 miljoen) 
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Stedelijke vernieuwing 
Er is besloten tot het inbrengen van € 6,9 miljoen bij Zeestad CV/BV, die de stedelijke vernieuwing ter hand 
neemt. Daarnaast ontvangt de gemeente ISV-2 middelen voor de uitvoering van stedelijke vernieuwing. De 
verantwoording ligt bij de gemeente. Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van de subsidie is 
dat uiterlijk 2009 met de realisatie is gestart. Het risico is ‘laag’ ingeschat (risicobedrag € 480.000) 
 
Het totaaloverzicht per programma aan geïnventariseerde en waar mogelijk gekwantificeerde risico’s geeft 
het volgende beeld: 
 
(Deel) programma Risicobedrag (x € 1.000) 
 
Programma algemeen bestuur en middelen €   4.201  
Deelprogramma Stedelijke vernieuwing €      480  
Deelprogramma Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting €   5.142 
Deelprogramma Zorg en Maatschappelijke dienstverlening €      648 
Deelprogramma Economische ontwikkeling €   1.691 
Deelprogramma Werk en Inkomen €      225 + 
Totaal   € 12.386  
Onzekerheid (factor 1,25) €   3.097 +  
Totaal benodigde weerstandscapaciteit € 15.483 
 
In het totale overzicht is nog een aantal onzekerheden opgenomen. Deze hangen samen met het niet 
volledig in beeld hebben van onze onderhoudssituatie en de beschikbare middelen hiervoor (onder andere 
haven, beheer openbare ruimte, bedrijfsgebouwen). Er is ook onzekerheid in hoeverre de afgesloten 
verzekeringen voldoende dekking bieden bij schade e.d. Als laatste geeft de huidige kredietcrisis meer 
onzekerheden. Daarom wordt de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van de 
geïnventariseerde en gekwantificeerde risico’s vermenigvuldigd met een factor 1,25.  
 
Weerstandsvermogen Den Helder 
Het weerstandsvermogen is een confrontatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. 
Dat wil zeggen het totaalbedrag aan risico’s afgezet tegen onze beschikbare weerstandscapaciteit.  
 
Weerstandsvermogen Den Helder 
Het weerstandsvermogen kan dan als volgt berekend worden: 
 
   beschikbare weerstandscapaciteit   € 18.5 miljoen 

Ratio weerstandsvermogen =            = 
 (risicoprofiel)  benodigde weerstandscapaciteit   € 15.5 miljoen  
 
 
De berekening van het ratio weerstandsvermogen is dan 1,19. We gaan hierbij vanuit dat 100% genoeg 
moet zijn om de risico’s op te vangen. Het uitgangspunt is het hanteren van een ratio tussen 1 en 1, 4 als 
‘voldoende’. 
 
De ratio is ten opzichte van vorig jaar licht verbeterd. De beschikbare weerstandscapaciteit is met 
€ 2,3 miljoen gestegen en de benodigde weerstandscapaciteit is gedaald met € 1,6 miljoen.  
  
Deze eerste berekening van het weerstandsvermogen laat dus zien dat er op dit moment een minimaal 
toereikend beschikbare weerstandscapaciteit is.  
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3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 

3.2.1 Inleiding 
 
Algemeen 
Onze gemeente kent een totale oppervlakte van 4.538 ha land en 307 ha water. Voor een belangrijk deel 
bestaat deze oppervlakte uit openbare ruimte. Om deze openbare ruimte goed te kunnen onderhouden, zijn 
er voor de diverse sectoren zoals wegen, riolering etc. sectorale beheerplannen opgesteld en aan de raad 
voorgelegd. Deze sectorale beheerplannen worden periodiek geactualiseerd (gemiddeld een maal per vier 
jaar), zodat tijdens elke raadsperiode de raad daarin keuzes kan bijstellen en actualiseren op basis van 
relevante ontwikkelingen. 
Op grond van deze sectorale plannen wordt bepaald welke budgetten noodzakelijk zijn om een bepaald 
gekozen kwaliteitsniveau te kunnen realiseren c.q. te handhaven. 
 
Strategische visie en keuzes op de korte termijn 
Onze gemeente heeft een strategische visie vastgesteld op de ontwikkeling tot het jaar 2020. In deze visie 
is ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte wegens de samenhang van deze kwaliteit 
met de leefbaarheid en duurzaamheid van de gemeente. Deze visie kiest voor een bepaald kwaliteitsniveau 
voor de openbare ruimte. Hiervoor is een instrument ontwikkeld met de naam: “Beeldkwaliteitskiezer”. Met 
dit instrument kan voor de verschillende sectoren het gewenste kwaliteitsniveau worden gekozen.  
 
De raad heeft aangegeven het kwaliteitsniveau van status quo (dit houdt in: laag) naar basis te willen 
verhogen. Hiervoor zijn voor de periode 2006 – 2010 extra middelen vrijgemaakt in etappes oplopend van 
€ 300.000 voor 2006 tot € 1.200.000 in 2010. Deze middelen zijn niet toereikend voor het kunnen realiseren 
van het niveau ‘basis’, maar geven wel ruimte om goede stappen in die richting te zetten. Met de 
vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 “Door keuze op koers” is door de raad verder invulling gegeven aan 
het stellen van prioriteiten bij het behalen van het niveau ‘basis’. Besloten is om de beeldkwaliteit van de 
openbare ruimte in het gebied Stadshart als eerste te verhogen van “status quo” (laag) naar “basis” waarbij 
aansluiting wordt gezocht met de uitvoeringsplannen van Zeestad, de samenwerkings-B.V. van de 
gemeente, provincie Noord-Holland en het Rijk. Daarvoor is met ingang van 2010 aanvullend € 40.000 
oplopend naar € 416.000 in 2016 nodig. De beeldkwaliteit van de openbare ruimte in de overige delen van 
Den Helder blijft voorlopig gehandhaafd op “status quo” (laag). 
 
De beheerplannen voor wegen en civiele kunstwerken, gecombineerd met de beheerplannen voor 
openbare verlichting, stedelijk groen en spelen zijn op 21 april 2008 besproken in de Commissie 
Stadsontwikkeling en –Beheer. In een presentatie is onder meer ingegaan op de financiële consequenties 
van de verschillende beheerplannen, gerelateerd aan de gewenste beeldkwaliteit ”basis” en het 
geconstateerde achterstallig onderhoud. 
 
De diverse sectorale beheerplannen vormen gezamenlijk het kader voor het beheer van de investeringen 
door de gemeente. Zij worden hierna vervolgens toegelicht waarbij met name, gelet op de financiële 
beheersverordening van onze gemeente, specifieke aandacht zal worden geschonken aan het 
geconstateerde achterstallig onderhoud. 
  
Beheerplan civiele kunstwerken (product 201) 
Onze gemeente heeft 119 vaste kunstwerken (bruggen, duikers, tunnels en viaducten) in beheer. De 
objecten vertegenwoordigen een vervangingswaarde van ruim € 61 miljoen, exclusief de Oostoeverbrug.  
 
Voor de uitvoering van onderhoudswerken aan de civiele kunstwerken was in 2008 een budget beschikbaar 
van € 397.000. In 2008 is aan regulier onderhoud en voor het inlopen van achterstallig onderhoud een 
bedrag uitgegeven van € 259.000. De onderschrijding van het beschikbare budget van € 138.000 wordt 
veroorzaakt door de noodzakelijke doorlooptijd van voorbereiding en procedures voordat een 
onderhoudsmaatregel kan worden gerealiseerd. Hierdoor zijn nog niet alle werken in 2008 uitgevoerd. 
 
In 2008 zijn onder andere de volgende renovatiewerken voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd: 
- renovatie van de brug in de Huisduinerweg; 
- herstel van de aanbruggen en de klep van de Oostoeverbrug; 
- vervangen van brugdek nabij de Korvetstraat; 
-  vervangen van leuningen en herstel brugdek brug nabij Texelstroomlaan; 
- 8 tal bruggen voorzien van een nieuwe coating. 
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Beheerplan straatverlichting 
In 2007 heeft de raad kennis genomen van het Beheerplan Openbare Verlichting 2006 – 2010 en 
onderschreven dat het beheer en onderhoud van de openbare verlichting zich onder de beeldkwaliteit “laag” 
bevindt. Voor het uitvoeren van regulier onderhoud alsmede voor het inlopen van achterstallig onderhoud 
was in 2008 een budget beschikbaar van € 1.087.000. In 2008 is voor de genoemde werkzaamheden een 
bedrag uitgegeven van € 1.291.000. De overschrijding van het beschikbare budget van € 204.000 wordt in 
hoofdzaak veroorzaakt door de éénmalige kosten als gevolg van het wijzigen van onderhoud van curatief 
onderhoud (vervangen van lampen spotsgewijs) in groepsremplace (vervangen van alle lampen in een 
bepaald gebied). Dit vergroot de kwaliteit en veiligheid van de openbare verlichting; op die manier is een 
stap gezet om onder het niveau laag uit te komen.  
 
Beheerplan Wegen  
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 totale aandeel verharding binnen de openbare ruimte 
van onze gemeente bedraagt circa 3 miljoen m2. Voor 186.000 m2 van het asfaltareaal en voor 851.000 m2 
van de elementenverharding was er een onderhoudsachterstand geconstateerd. Voor het wegwerken van 
het geconstateerde achterstallig onderhoud voor de korte termijn en de middellange termijn is in 2007 
berekend dat een bedrag van € 5.467.000 extra benodigd zou zijn. Uitgespreid over een vijftal jaarschijven 
vergt dit een extra financiële impuls van € 1.093.402 per jaarschijf. 
     
In 2008 was voor het beheer en onderhoud van wegen een bedrag beschikbaar van € 3.213.000 inclusief 
een bedrag voor de rente- en afschrijvingslasten van de investeringen uit voorgaande jaren verantwoord 
van € 722.000. In 2008 is daadwerkelijk aan onderhoud € 3.065.000 uitgegeven. Dit is exclusief een budget 
voor een bijdrage aan de provincie van € 450.000, waarvoor toezeggingen zijn gedaan door de gemeente. 
Dit werk is echter in 2008 nog niet gestart; daarom is een voorstel voor resultaatbestemming hiervoor 
gedaan. Rekening houdend daarmee is er sprake van een overschrijding van het budget van op het product 
wegen van € 302.000.  
 
In de begroting van het product is een algemene taakstelling inkoop opgenomen van € 221.000. De 
taakstelling is niet gehaald. De oorzaak hiervan dient gezocht te worden in het verschil tussen loon- en 
prijsontwikkelingen in de markt (onder andere materialen) en de door de gemeente gehanteerde 
prijscorrectie in de begroting. In het kader van veiligheid van de openbare ruimte was in het 2008 
noodzakelijk meer kleinschalig onderhoud uit te voeren dan was voorzien. Dit geldt ook voor het herstel van 
verhardingen ten gevolge van de wortelopdruk van bomen. De projecten in het kader van groot onderhoud 
zijn conform de planning zoals vermeld in notitie “Onderhoud Openbare Ruimte 2008 “ op enige onderdelen 
na allemaal voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. 
 
Riolering  
In 2008 is het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2009 – 2013 opgesteld. In het 
geactualiseerde GRP wordt tevens ingegaan op de per 1 januari 2008 van kracht zijnde Wet verankering en 
bekostiging van gemeentelijke watertaken.  
De samenwerking met het Hoogheemraadschap is in 2008 bestuurlijk bekrachtigd door onder meer het 
sluiten van een “Afvalwaterakkoord” met daarbij behorende separate modules evenals een 
optimalisatieovereenkomst betreffende de Afvalwaterketen Den Helder. Het Hoogheemraadschap is en blijft 
een belangrijke partner voor de gemeente waar het gaat om de verbetering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater (wettelijke milieumaatregelen). Onderzoek naar Optimalisatie van het totale 
Afvalwatersysteem (OAS) heeft uitgewezen dat efficiencyvoordelen zijn te behalen. De effectuering van de 
daarvoor te nemen maatregelen zal in de komende jaren plaatsvinden. 
 
Voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioleringstelsel was in 2008 een budget beschikbaar 
van € 3.774.000. In 2008 is voor genoemde werkzaamheden een bedrag uitgegeven van € 3.953.000; een 
overschrijding van € 179.000 dus. Het saldo van de rioleringswerkzaamheden is verrekend met de daarvoor 
beschikbare voorziening.  
 
Tussentijds is al gemeld dat voor het reinigen van straatkolken extra inzet noodzakelijk was om 
wateroverlast in de openbare ruimte te verminderen. Deze extra werkzaamheden zijn door middel van een 
aanbesteding opgedragen aan een marktpartij. Verder kan worden geconstateerd dat de in de notitie 
“Onderhoud openbare Ruimte 2008” vermelde gecombineerde renovatiewerkzaamheden (wegen en 
rioleringen) conform de planning zonder grote wijzigingen zijn uitgevoerd.  
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De hoogte van de rioolheffing op de middellange termijn is sterk afhankelijk van maatregelen, die in het 
kader van de verbreding van de zorgtaken op de lange termijn aan de orde zijn. Wat die effecten zijn, is op 
dit moment niet goed in te schatten. De Stichting RIONED heeft becijferd, dat landelijke gemiddeld op een 
verdubbeling van de rioolheffing in de komende 10 jaar moet worden gerekend. Het lijkt er vooralsnog niet 
op, dat die verdubbeling in Den Helder zich zal voordoen, zelfs niet op lange termijn.  
 
Uit het financiële overzicht dat onderdeel uitmaakt van het geactualiseerde GRP blijkt dat in 2021 sprake zal 
zijn van een kostendekkend niveau van heffing, rekening houdend met de noodzakelijke investering- en 
onderhoudswerkzaamheden. 
 
Groen 
In 2008 is de nota Groen vastgesteld. Deze nota geeft de visie van de gemeente weer op de gewenste 
ontwikkeling en beheer van haar groene structuur in het stedelijk gebied en in het landelijk gebied. Tevens 
worden de groene kaders gesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen, beleidsplannen, projecten en plannen 
voor inrichting en beheer van groengebieden. 
 
In het beheerplan is als doel opgenomen het onderhoud van het openbaar groen in Den Helder 
beheer(s)baar te houden met behulp van een nieuwe planmatige werkwijze voor het duurzaam 
onderhouden van het openbaar groen. Deze werkwijze heeft een directe relatie met de beeldkwaliteitkiezer 
van het Beheerplan Openbare Ruimte. Visuele inspecties worden gecombineerd met informatie uit de 
dagelijkse praktijk en de beheerprogrammatuur om deze beeldkwaliteit te bewaken.  
 
In 2008 was er voor natuurgroen en buurt- en represtatief groen € 4.594.000 beschikbaar. Daarvan is  
€ 4.333.000 besteed voor het reguliere onderhoud op basis van het beeldkwaliteitsplan. In sommige wijken 
is extra energie gestopt in de zogeheten ‘optuindagen’, waarbij de wijk gestimuleerd wordt meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen omgeving.  
 
Het beheerplan Bomen is in 2008 opgesteld. Het beheerplan Bomen geeft een goed inzicht in de 
knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van achterstallig onderhoud en de soortkeuze van 
bomen, en daarenboven de mogelijkheden tot standplaatsverbetering en verbetering van 
groeiomstandigheden van bomen. Opvallend is in 2008 de toename van de kosten voor de bestrijding van 
de iepenziekte (budget € 72.000; werkelijk € 126.000). Ondanks het aanplanten van meer resistente bomen 
blijft dit een hardnekkig probleem. 
 
Beheerplan Spelen 
In het vastgestelde Beheerplan Spelen wordt uiteengezet op welke wijze en met welke middelen het beheer 
en onderhoud aan de speelplekken wordt uitgevoerd opdat kwalitatief goede speelvoorzieningen kunnen 
worden aangeboden die daarenboven duurzaam in stand kunnen worden gehouden. De speeltoestellen 
vertegenwoordigen een vervangingswaarde van circa € 1 miljoen. Het huidige budget is toereikend om de 
benodigde inspecties en het reguliere onderhoud aan de speeltoestellen uit te voeren. Er is onvoldoende 
budget om afgeschreven speeltoestellen en veiligheidsvloeren te vervangen. In het kader van de beoogde 
prioritering wordt gebruik gemaakt van een tweetal scenario’s, te weten vermindering van het aantal 
speeltoestellen en verwerving van extra fondsen. De budgetten voor spelen zijn opgenomen in de 
budgetten voor ‘Groen’. 
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3.2.2 Samenvattend financieel overzicht 
 
De financiële kaders voor het beheer kapitaalgoederen geven het volgende beeld over 2008: 
 
Categorie Beheer-

plan 
Onderhouds-

budget 2008 (in €) 
Werkelijke 

onderhoudslasten 
2008 (in €) 

Voorziening (in €) 

Wegen JA 3.213.000 a) 3.065.000 b) Opgeheven 
Openbare 
Verlichting 

JA 1.086.600 1.310.000 N.v.t. 

Riolering JA 3.774.400 3.953.000 4.527.000 
Stedelijk Groen incl. 
bomen en spelen  

JA 4.594.000 4.333.000 N.v.t. 

Civiele Kunstwerken JA 397.000 259.000 N.v.t. 
 
 

a) verlaagd met een inkooptaakstelling van € 221.000,00.  
 

b) € 450.000 als bijdrage aan de provincie voor aanpassing N9 is niet uitgegeven. Hiervoor is een 
voorstel resultaatbestemming ingediend. 

 
 

3.2.3 Onderhoud gebouwen 
 
De vastgestelde Nota Vastgoed is de leidraad voor het beheer en de exploitatie. Er is een totaaloverzicht 
van alle gemeentelijke gebouwen en objecten met de status en toekomstverwachting. Alle gebouwen en 
objecten zijn opgenomen in de verschillende exploitaties. De ontwikkeling van de bestaande 
egalisatievoorziening is aan de hand van een meerjarenonderhoudsoverzicht in beeld gebracht. Nu wordt 
bezien waneer welke objecten, waarvan de maatschappelijke functie niet kan worden aangegeven, kunnen 
worden afgestoten. 
Aan de hand van deze verkenning en de meerjarenonderhoudsplannen wordt het planmatig onderhoud 
voorbereid en uitgevoerd. 
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3.3 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 twee 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. 
 
Bij het prudent uitzetten van middelen zijn twee aspecten van belang: 
- de tegenpartij moet voldoende kredietwaardig zijn; 
- de waarde van een geldlening moet zo min mogelijk gevoelig zijn voor marktbewegingen. De hoofdsom 

daarvan moet in beginsel in tact blijven. 
 
Met deze randvoorwaarden wordt het bankieren verboden. Door het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet 
en de renterisiconorm worden de renterisico’s van schulden begrensd. 
 
Het geactualiseerd Treasurystatuut is op 14 augustus 2007 door het College van Burgemeester en 
Wethouders vastgesteld. 
In de Treasuryparagraaf wordt de naleving van het treasurystatuut verantwoord. 
 
 

3.3.1 Kasgeldlimiet (kortlopende schuld) 
 
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 nagenoeg altijd lager dan op langlopende leningen. 
- een grotere flexibiliteit.  
In onderstaande tabel wordt voor 2008 de kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van de 
netto vlottende schuld.  
  
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) 

 
1e kw 

 
2e kw 

 
3e kw  

 
4e kw  

      
1) Toegestane kasgeldlimiet      
 
Gemiddeld per kwartaal 13.175 13.175 13.175 13.175 

      
2) Omvang vlottende korte schuld    

 
 

Gemiddeld per kwartaal 0 0 0 0 
      

3) Vlottende middelen    
 
 

Gemiddeld per kwartaal 241 -5.326 -9.341 -9.196 
      

4) Toets kasgeldlimiet    
 
  

Totaal netto vlottende schuld (3-2) 241 -5.326 -9.341 -9.196 
 
Toegestane kasgeldlimiet (1) 13.175 13.175 13.175 13.175 

      
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1) - (4) 12.934 18.501 22.516 22.371 
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3.3.2 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 deze portefeuille, 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 de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille. 
 
In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie in 2008. Duidelijk komt daaruit naar 
voren dat de gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet. 
 
Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld (bedragen x € 1.000) 
  

 
 

2008  
Renterisico op vaste schuld 

 
Budget  

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 
 

0  
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 

 
4.356  

  2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b) 
 

-4.356  
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 

 
0  

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 
 

0  
  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 

 
0  

  5. Betaalde aflossingen 
 

8.108  
  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 

 
0  

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 
 

-4.356  
 

 
  

Renterisiconorm 
 
  

  8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 
 

195.218  
  9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde 
      percentage 

 
20% 

 
10. Renterisiconorm 39.044 
 
 

 
  

Toets Renterisiconorm 
 
  

10. Renterisiconorm 
 

39.044  
  7. Renterisico op vaste schuld 

 
-4.356  

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 
 

43.400 
 

3.3.3 Opgenomen langlopende geldleningen 
 
In 2008 zijn geen rentepercentages herzien. Er zijn ook geen leningen in zijn geheel afgelost. 
  

3.3.4 Verstrekte langlopende geldleningen 
 
De gemeente heeft per 31 december 2008 voor circa € 123 miljoen aan verstrekte langlopende 
geldleningen uitstaan. Het overgrote deel hiervan, bijna € 104,5 miljoen, betrof de leningverstrekking aan 
Woningstichting Den Helder en € 9,9 miljoen aan het Gemini Ziekenhuis. 
 
In 2008 zijn geen nieuwe leningen verstrekt. Er zijn twee leningen in zijn geheel afgelost; dit betreft de 
lening aan het ROC en de lening aan Scholen aan Zee.  
In 2008 is het rentepercentage van één lopende verstrekte geldleningen herzien. Dit is de lening aan 
Scholen aan Zee, die later in dat jaar in zijn geheel is afgelost. 
 
 



Programmarekening  2008 (versie college B&W 14 mei 2009)      58                                

  

3.3.5 Gegarandeerde langlopende geldleningen 
 
De gemeente heeft aan een aantal partijen een garantie voor het betalen van de rente en de aflossing op 
geldleningen verleend. 
 
   Bedragen x € 1.000 

Gewaarborgde geldleningen.     
     
Instelling Oorspr. Geborgd Schuld per Schuld per  

 bedrag percentage 1-1-2008 31-12-2008 
     
Woningstichting Den Helder 9.518 100 %  9.049 6.331 
N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland 463.572 4,34 % 20.119 18.485 
ROC Kop van Noord-Holland 5.445 100 % 4.356 4.175 
Gemini ziekenhuis 4.000 100 % 3.429 2.857 
Zweminrichting De Schots 1.815 35 % 416 325 
St. Dierentehuis Den Helder 113 100 % 65 60 
Voetbalvereniging WGW 50 100 % 31 26 
 484.513  37.465 32.259 
Achtervang via WSW     
Alg. Woningbouwver. Nieuwediep 44.685 50 % 38.167 37.031 
Woningstichting Den Helder 50.000 50 % 25.000 50.000 
St. Woonzorg Nederland 6.484 50 % 4.505 4.241 
St. Geref. Bouwcoöp voor bejaarden 4.674 50 % 4.455 4.393 
 105.843  72.127 95.665 
     
 
 
Daarnaast heeft de gemeente een achtervang positie voor leningen bij het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. Er zijn in 2008 twee nieuwe leningen aangegaan door de Woningstichting. 
De Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep (AWN) en de Woningstichting Den Helder zijn 
aangesloten bij het Waarborgfonds, waardoor bij eventuele problemen de gemeente pas wordt 
aangesproken als het garantievermogen van het WSW niet meer toereikend is. Dit verklaart de benaming 
achtervangpositie. 
 
 
Er is geen aanleiding om te verwachten dat de betrokken instellingen niet aan hun verplichtingen zouden 
kunnen voldoen. 
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3.4 BEDRIJFSVOERING 

3.4.1 Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling 
 
Inleiding Organisatieontwikkeling 
De basis voor de huidige organisatieontwikkeling ligt in het plan van aanpak Organisatieontwikkeling (2007) 
dat zich richt op de verbetering van de financiële situatie en de bedrijfsvoering. In het bijbehorende 
projectplan zijn diverse deelopdrachten geformuleerd. De doelstelling van het project is te komen tot een 
efficiënte en flexibele organisatie die past bij een regisserende gemeente.  
 
In 2008 zijn vrijwel alle activiteiten uit het plan van aanpak en het projectplan afgerond. De 
projectorganisatie is opgeheven per 1 april 2008.  
 
Organisatieontwikkeling 
Een van de resultaten van het project is de Organisatievisie 2007 – 2012 die begin 2008 met een wensen- 
en bedenkingenprocedure aan uw raad is voorgelegd. De Organisatievisie beoogt zowel extern als intern 
gerichte doelen te behalen. Wij hebben een organisatie voor ogen die: 
• vraaggericht is in plaats van aanbodgericht: de klant staat centraal; 
• inspeelt op de maatschappelijke tendensen zoals een grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers, 

een kleinere transparante overheid en minder regelzucht; 
• voldoet aan de verwachtingen van de burgers in Den Helder: meer, betere en flexibelere 

dienstverlening van hoge kwaliteit; 
• werkt volgens de regiewerkwijze; 
• de bedrijfsvoering op orde heeft en in control is; 
• kleiner en flexibeler is. 
 
Daarnaast hebben wij een organisatie voor ogen waarin de medewerkers: 
• taakvolwassen, ondernemende professionals zijn met verantwoordelijkheidsgevoel; 
• de ambassadeurs zijn van de gemeente. 
 
De organisatie moet toegerust zijn om de ambitie van de stad, vastgelegd in de Strategische visie 2020, te 
realiseren. 
 
Om bovenstaande doelen te bereiken, onderscheiden we bij de organisatieontwikkeling enkele sporen te 
weten de versterking van de Planning & Control en bedrijfsvoering en het spoor gericht op meer flexibiliteit, 
regie en resultaatgerichtheid. Naast het ontwikkelen van instrumenten en beperkte structuurwijzigingen om 
de resultaten te bereiken, is ook de cultuurverandering in de organisatie een belangrijk aandachtspunt. 
Leiderschapsontwikkeling is een belangrijke sleutel daarbij en hiervoor is een Management Development-
traject in gang gezet. 
  
In 2008 hebben we ter versterking van de bedrijfsvoering de directie voor drie jaar uitgebreid. De nieuw 
aangetrokken directeur heeft de portefeuille bedrijfsvoering. Tevens is de Concernstaf gevormd en de 
afdelingsmanager daarvan heeft de gecombineerde functie afdelingsmanager/ concerncontroller. Om de 
resultaten van de grote projecten beter te beheersen is gestart met het implementeren van de 
werkmethodiek projectmatig werken, is gestart met het inrichten van de projectadministraties en wordt de 
projectcontrol vorm gegeven. 
 
Het HRM-beleid is in 2008 verder ontwikkeld door de implementatie van de gesprekscyclus die beoogd 
heldere resultaatsafspraken te maken tussen medewerker en leidinggevenden. Er zijn diverse initiatieven 
ontwikkeld rondom mobiliteit waaronder de inrichting van het gezamenlijke mobiliteitspunt met Hoorn, 
Alkmaar en Heerhugowaard. Hiermee bieden wij medewerkers de kans zich te ontplooien wat de kwaliteit 
ten goede komt waar uiteindelijk de burger baat bij heeft. 
 
Klanttevredenheid 
Dat de klanttevredenheid over de dienstverlening aan de burger nog steeds goed is, is dit jaar wederom 
gebleken uit de landelijke benchmark Publiekszaken waarbij wij voor het totaal oordeel klanttevredenheid 
een cijfer 7,8 (landelijk 7,6 ) behaalden. De meeste waardering hebben bezoekers voor de vriendelijkheid 
van de medewerkers, een 8,1 (vorig jaar 8,0). Ook telefonisch doen we het goed, het totaal oordeel voor de 
wijze waarop de beller werd geholpen is een 7,5 (vorig jaar 7,2).  
Aan de verbetering van de dienstverlening wordt verder gewerkt door onder andere de inzet van het 
afsprakensysteem en de wijziging van de openingstijden. Intern wordt nu onderzocht of een samenwerking 
van Publiekzaken met de afdeling WIZ verdere voordelen kan bieden.  
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Bedrijven die te maken hebben met milieuhandhaving blijken in 2008 ook tevreden te zijn over de 
gemeente. Uit het ‘Klanttevredenheidsonderzoek milieuhandhaving 2006 en 2007’ blijkt dat bedrijven 
gemiddeld een 7,6 geven voor het bezoek van de handhaver en een 7,5 voor de gevoerde correspondentie.  
 
Verzelfstandigingen 
In het kader van de ontwikkeling naar een regiegemeente hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden 
naar het mogelijk op afstand zetten van taken en organisatieonderdelen. Uit de rapportage over de 
bestuuropdracht WIZ blijkt dat er bij die afdeling niet meer onderdelen in aanmerking komen om op afstand 
te zetten. Er is de afgelopen jaren al veel uitbesteed en nu wordt bekeken of efficiency behaald kan worden 
en de dienstverlening verder verbeterd kan worden door samenwerking of zelfs samenvoeging met 
Publiekszaken. 
 
Het onderzoek naar het op afstand zetten van de afvalinzameling is in een vergevorderd stadium. De 
definitieve resultaten van het gezamenlijke onderzoek met HVC naar de overname van de afvalinzameling 
worden begin 2009 aan uw raad voorgelegd. De verzelfstandiging van de Groene Poolster is onderdeel van 
het project bezoekerscentrum Mariendal. De verzelfstandiging van de Havendienst is onderdeel van de 
opdracht die de directeur gebiedsontwikkeling haven medio 2008 heeft gekregen. Medio 2009 wordt hier 
een voorstel voor verwacht. 
 
Samenwerking met H2A 
Ook samenwerking kan leiden tot efficiency. In H2A-verband wordt een aantal onderwerpen onderzocht, te 
weten WOZ/ belastingen, Inkoop, onderzoek en statistiek, beleidsontwikkeling personeelszaken, juridische 
personeelszaken en salarisadministratie.  

3.4.2 Automatisering 
De gemeentelijke informatievoorziening, te weten de inrichting van de gemeentelijke werkprocessen, de 
beschikbare basisinformatie ter ondersteuning van de processen en de geautomatiseerde hulpmiddelen 
waarmee de functies/ taken worden uitgevoerd, worden voor een groot deel bepaald door deelname aan 
een groot aantal rijksprogramma’s.  
 
Digitaliseren van diverse workflows en werkprocesse n 

- het subsidievolgsysteem als proces is operationeel. In 2009 zullen de eerste ervaringen van 
een totaalaanpak bekend worden. De vooruitzichten zijn positief. 

- het proces van de bestuurlijke besluitvorming is voor wat betreft de inrichting van de workflow 
afgerond. OWS is aangewezen als pilot. De resultaten zijn bemoedigend. Medio 2009 zal het 
proces ‘bestuurlijke besluitvorming’ gemeentebreed zijn geïmplementeerd. 

- De werkprocessen bij de afdeling WIZ zijn vrijwel alle ingericht binnen het  
workflowmanagementsysteem. Documenten zijn alle tijdens het werkproces te zien. Het 
geautomatiseerd ‘lezen’ en routeren van formulieren is in 2008 getest en zal in 2009 volop 
worden ingezet. 

- De werkprocessen binnen de keten van de omgevingsvergunning, gekoppeld aan de 
beheerprocesssen van de basisregistraties zijn voorbereid en in een globaal functioneel 
ontwerp vastgelegd. In 2009 zal het werkproces (de vele werkprocessen) worden 
geïmplementeerd. Verwacht wordt dat de inrichting van het totale werkproces in 2010 gereed 
zal komen. 

 
Inrichten Basisregistraties 
Binnen het informatiesysteem GeoWeb worden alle objecten zoals deze binnen de basisregistraties zijn 
beschreven beheerd en ingericht. Voor de gemeente zijn de basisregistraties Gebouwen en Adressen 
(BAG) alsmede de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) het meest relevant. De 
gemeente beheert deze objectgegevens en stelt de publieke beperkingen vast. De implementatie van de 
BAG vordert gestaag. Het ziet er naar uit dat Den Helder één van de eerste Noord-Hollandse gemeenten is 
die haar informatie op orde heeft. Het koppelen van de zogeheten brondocumenten is gerealiseerd en kan 
via GeoWeb worden opgevraagd. In 2009 zal deze vernieuwde functionaliteit beschikbaar komen binnen 
GeoWeb. Het bestemmingsplan als publieke beperking maakt deel uit van alle door de overheid op te 
leggen beperkingen op de eigendommen. Ook hier geldt dat de aansluiting op de landelijke databank van 
het Kadaster is gerealiseerd. Het beschrijven van de interne processen is nog niet gerealiseerd. 
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Raadsinformatiesysteem RIS 
Het publiceren en ontsluiten van raadsvoorstellen, raadsbrieven en allerhande zaken die worden behandeld 
in de gemeenteraad worden thans via de website gepubliceerd. De technische structuur is nog niet geheel 
volmaakt: medio 2009 zal het proces volledig geautomatiseerd zijn. 
 
Herinrichting tekenproces RWO 
Het betreft het maken van bestemmingsplannen, het voorschrift en de toelichting op een integrale wijze. I&T 
ondersteunt dit proces via de GIS-expert bij het Geo-onderdeel. In 2009 is het -als gevolg van de invoering 
WRO (wet ruimtelijke ordening) verplicht volgens de nieuwe werkwijze te leveren. 
 
Managementinformatie 
In 2008 zijn de gebruiksrechten Cognos samengevoegd waardoor er centraal een hulpmiddel beschikbaar 
is gekomen voor de managementrapportages/ -informatie. Gekocht zijn een beperkt aantal rapportages van 
verschillende informatiesystemen, die integraal benaderd kunnen worden.  
 
Dataopslag en informatiebeveiliging 
De hardware en besturingssystemen voor de dataopslag (onder andere de back-up) zijn in 2008 
operationeel geworden. Gelijktijdig is de uitwijklocatie heringericht om als back-up voor alle gemeentelijke 
functies te kunnen fungeren. In 2009 zal dit proces worden afgerond. 

3.4.3 Administratieve organisatie 
 
Interne controle/rechtmatigheid 
De verbijzonderde interne controle is in 2008 conform het Plan van aanpak Interne Controle 2008 – 2010 
uitgevoerd. De omvang van de controles van de processen is in overleg met en met instemming van de 
accountant bepaald. In februari 2009 heeft de accountant, vooruitlopend op de jaarrekeningcontrole 2008, 
de interne controle en de rapportages hierover getoetst. De accountant trekt hierbij dezelfde conclusie als 
de adviseur interne controle, er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.  
In 2008 is Den Helder er opnieuw in geslaagd om op de door de overheid vereiste strakke vorm te 
controleren en rapporteren over de regelingen waar de SiSa-verantwoording verwacht wordt. In 2008 is de 
verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de SiSa-dossiers bij de vakafdelingen komen te liggen en 
de controle en rapporteren bij de Concernstaf. Het komende jaar worden de vakafdelingen geïnstrueerd 
over de wijze van rapporteren en valt ook dit onder hun verantwoordelijkheid. 
Medio 2008 is de functie Adviseur Interne Controle op een andere plek in de organisatie, in de Concernstaf, 
gepositioneerd. Dit stemt overeen met eerdere adviezen van de accountant op dit gebied. 
 
Bestuursrapportage 2008  
In oktober 2008 is er een bestuursrapportage 2008 naar aanleiding van de interim controle uitgebracht en 
uitgevoerd door de “huis” accountant Ernst & Young. De rapportage is tot stand gekomen na overleg op 
ambtelijk en directie niveau alsmede met de portefeuillehouder Financiën. In december 2008 heeft de audit 
commissie kennis genomen van deze rapportage.   
 
Overigens zijn de in de managementletter 2007 gedane aanbevelingen en verbeteringen opgenomen in het 
projectplan “verbetering financiële functie” dat in augustus 2008 is verschenen. Doel van het project is om 
die maatregelen en verbeteringen te treffen die noodzakelijk zijn voor de verdere doorontwikkeling van de 
organisatie en voor het in “control” raken van de organisatie (verbetering van de bedrijfsvoering). Daarmee 
staat de bedrijfsvoering nadrukkelijk op de agenda bij een ieder in onze organisatie. Uiteraard zijn de 
resultaten van dit doorontwikkel proces in de jaarrekening 2008 niet benoemd. Daarvoor is de tijdspanne te 
kort. Veelal zijn dit processen van een zogenaamde: “lange adem”. Wel zijn er in 2008 zaken opgepakt die 
in de bestuursrapportage zijn genoemd als bijzondere aandachtspunten die op korte termijn konden worden 
opgelost in casu verbeterd.     
 
Het betreft de navolgende onderwerpen:  

• Aandachtspunten raad: 
- Op verzoek van de auditcommissie heeft de accountant bijzondere aandacht geschonken 

aan de WMO. Belangrijkste conclusie is dat de organisatie een grote inspanning heeft 
geleverd met betrekking tot de WMO en dat de beheersing rondom WMO op orde is.  

- Spoorboekje jaarrekening 2008; aandacht voor de planning van de jaarrekening 2008 en 
actualisatie van het normenkader ten behoeve van controleprotocol. Zowel het 
spoorboekje als het normenkader zijn vervaardigd en wordt naar gehandeld. 
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-  
• Specifieke opmerkingen en bevindingen per proces (significante processen): 

- Afsluitprocedures; komen tot adequate afsluitprocedure inclusief taken en bevoegdheden 
en uit te voeren interne controles. Deze zijn inzichtelijk gemaakt. Hier wordt in 2009 verdere 
invulling aan te geven.  

- Begrotingswijzigingen; adequaat inrichten administratieve organisatie rondom 
begrotingswijzigingen. De begrotingswijzigingen zijn inmiddels vervaardigd. Continuïteit is 
inmiddels gewaarborgd.    

- Subsidies; hoge prioriteit toekennen aan het op orde brengen van subsidieproces, mede in 
kader van SiSa (specifieke uitkeringen gerelateerd aan subsidieproces). Ook hier zijn de 
nodige vorderingen gemaakt. Naar verwachting zal in 2009 hier verdere invulling aan 
worden gegeven.    

- Tijdschrijven; verdere aanscherping procedures rondom tijdschrijven. In 2009 zal hier 
verdere invulling worden gegeven. Hangt nauw samen met de verdere uitwerking van de 
afdelingsplannen die voor de begroting 2010 in 2009 zullen worden vervaardigd.  

- Inkoop; optimaliseren beheer digitale autorisatie. Ook hier zijn inmiddels vorderingen te 
melden. Momenteel wordt gewerkt aan contractbeheerssysteem.  

- Betalingen; aanvulling op de procedures ten aanzien van stamgegevens crediteuren. De 
nodige maatregelen zijn inmiddels getroffen.    

 
Voorts waren er nog specifieke aandachtspunten weergegeven voor de jaarrekening 2008 die zijn 
opgevolgd zoals:  

- Begrotingswijzigen: zie hierboven. 
- Jaarrekening bestuurscie; op tijd opgeleverd. 
- Accountantsverklaring parkeergelden; op tijd opgeleverd. 
- SiSa; duidelijke afspraken gemaakt. 
- “Verbijzonderde” interne controle; afspraken gemaakt rondom verdere verbetering. 
- Subsidies; zie hierboven. 
- Verbonden partijen; aan de hand van de inmiddels verschenen en door de raad 

vastgestelde beleidsnota Verbonden partijen kan in 2009 verder invulling worden gegeven 
aan toezicht en een goede beheersing van de financiële posities die de gemeente heeft 
met verbonden partijen.  

- Jaarrapportage grondzaken; de jaarrapportage grondzaken is verschenen voor de 
controle van de jaarrekening 2008. Aan verdere verbetering rondom de 
informatievoorziening rondom grondzaken wordt gewerkt in nauw overleg met RWO.    

 
Tot zover een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten rondom de bestuursrapportage. 
Zoals eerder gesteld de “rode” draad in het hele verhaal is de verbetering van de bedrijfsvoering. Deze 
verbetering zal door de organisatie zelf moeten worden opgepakt en doorgevoerd.  
Vele andere zaken zijn beheersmatige aangelegenheden die ook vanuit de organisatie zullen worden 
opgepakt. De directie heeft inmiddels op een aantal zaken reeds actie ondernomen ofwel concrete stappen 
gezet in het daadwerkelijk doorvoeren van verbeteringen. Te noemen zijn: 

- Herstructurering bedrijfsinformatie; opdracht aan de afdelingen Concernstaf en Facilitair 
Bedrijf om hier concrete stappen te ondernemen. 

- Invoering afdelingsplannen 2009 “nieuwe stijl”. Met een eerste focus op de realisatie van 
afdelingsbegroting gebaseerd op uren en budgetten.  

- AO/ IC; bij de totstandkoming van de afdelingsplannen “nieuwe stijl” beter zicht krijgen 
op welke processen leiden tot welke producten en dus beschreven moeten gaan worden. 
In 2009 zullen de 5 belangrijkste processen worden geanalyseerd en beschreven, die als 
basis zullen dienen voor alle overige processen. Deze zijn: 

Ruimtelijke Informatievoorziening 
Subsidies Onderwijs, Welzijn en Sport  
Inkoop en aanbesteding 
Planning & Control 
Human Resource Management (HRM-portal). 

-  Reserves en Voorzieningen; de reserves en voorzieningen worden “doorgelicht”. Hierbij 
worden betrokken de beheerplannen van de kapitaalgoederen en de relatie met de 
voorzieningen. Wettelijk gezien een verplichting die bij de jaarrekening 2008 reeds in 
gang is gezet. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het opheffen van een aantal 
voorzieningen in de jaarrekening 2008. Dit krijgt in 2009 een vervolg door de nota 
reserves en voorzieningen te actualiseren.    
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- Projecten; de reeds “lopende” projecten zullen worden opgenomen in onze 
bedrijfsinformatie systemen zodat monitoring vanaf 1 januari 2009 mogelijk gaat worden. 

- Doelmatigheidsonderzoek; In 2009 zal er een doelmatigheidsonderzoek plaatsvinden op 
grond van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Den Helder (verordening ex art. 213a van de gemeentewet). Het onderwerp 
van onderzoek is de kostendekkendheid van de door de gemeente gehanteerde rechten 
en tarieven (leges) in 2008.       

3.4.4 Terugverdienen Reorganisatiekosten 
Het terugverdienen van het in 2004 verstrekte reorganisatiekrediet van € 8,5 miljoen verloopt conform 
hetgeen in de begroting is opgenomen. Eind 2008 is ruim € 4 miljoen terugverdiend. Het restant van de 
terugverdientaakstelling is opgenomen in de meerjarenbegroting 2009 – 2012. 

3.4.5 Terugverdienen uitstroombevorderende maatrege len 
De in 2005 en 2006 beschikbaar gestelde kredieten voor Uitstroom Bevorderende Maatregelen (UBM) van 
in totaal € 3,3 miljoen zullen in 2011 volledig zijn terugverdiend. Tot en met 2008 is er € 1,8 miljoen 
terugverdiend. Het restant van € 1,5 miljoen is opgenomen in de meerjarenbegroting 2009 – 2012. 
In 2009 en 2010 wordt € 0,6 miljoen terugverdiend. In 2011 het laatste deel van € 0,3 miljoen. 

3.4.6 Invulling personele taakstellingen (25 fte) 
Voor de begroting 2008 was een (personele) taakstelling opgenomen van € 1,1 miljoen. Tegen de 
gemiddelds loonsom is die vertaald naar ca. 25 fte. De taakstelling is per 1 januari 2008 ingevuld, deels 
door het structureel schrappen van vacatures (ca. 10 fte) en het aframen van budgetten. Het gedeelte dat 
nog niet structureel kon worden ingevuld is door incidentele maatregelen ingevuld. In de loop van 2008 is 
ook in dat gedeelte van de taakstelling structureel voorzien. 

3.4.7 Personeelsbeleid 
In 2007 heeft de ontwikkeling plaatsgevonden van de zogenaamde gesprekkencyclus. De systematiek van 
jaarlijkse prestatie- en ontwikkelingsevaluatie voorziet in een samenhangend geheel van gesprekken tussen 
medewerker en leidinggevende waarin de aspecten functioneren, beoordelen en ontwikkeling in de functie 
hun plaats hebben. Alle leidinggevenden zijn in het voeren van die gesprekken getraind. Die training is in 
eigen beheer uitgevoerd. In 2008 is de cyclus met het voeren van individuele werkplangesprekken van start 
gegaan. Gedurende het jaar is de uitvoering gevolgd en zijn de leidinggevenden -opnieuw in eigen beheer- 
getraind in specifieke aspecten van de gesprekkencyclus.  
 
In 2008 heeft het Mobiliteitsnetwerk waarin de samenwerking op dit gebied tussen de gemeenten Den 
Helder, Hoorn, Alkmaar en Heerhugowaard gestalte gekregen. Doel van dit netwerk is bij te dragen aan een 
kwalitatief en kwantitatief optimale personeelsbezetting bij de aangesloten (overheids)organisaties in de 
regio Noord-Holland Noord. Daartoe bevordert het netwerk onder meer de vrijwillige arbeidsmobiliteit en 
inzetbaarheid van de medewerkers van in eerste instantie de vier gemeenten, waarmee talent wordt 
aangetrokken, ontwikkeld en behouden. Voorts versterkt het netwerk het positieve imago van de 
betreffende werkgevers en daarmee hun positie op de regionale en landelijke arbeidsmarkt. In een later 
stadium zullen ook andere gemeenten en wellicht andere (overheids) werkgevers kunnen aansluiten.  
Op 12 januari 2009 is de internetsite www.werkeninnoordhollandnoord.nl officieel in gebruik genomen.  
 
In het verlengde van het voorgaande: ook Den Helder heeft soms te maken met moeilijk vervulbare 
vacatures, met name bij enkele specifieke functies. Vergrijzing van de organisatie leidt tot een flinke 
vervangingsvraag in de komende jaren terwijl er tegelijkertijd op den duur ook een krapte op de 
arbeidsmarkt is voorzien, met name in hoger gekwalificeerde functies. Een aparte notitie over dit onderwerp 
is in april 2009 aan de raad aangeboden. In dat kader is de arbeidsmarktcommunicatie onder de loep 
genomen en een nieuwe presentatie van de gemeente als werkgever ontwikkeld.  
 
Zeker de eerste helft van 2008 is veel energie gestoken in de afronding van het traject functieboek en 
functiewaardering. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 juli een nieuw functieboek is vastgesteld en dat alle 
medewerkers zijn geïnformeerd over de functie die op hem of haar van toepassing is en welke waardering 
aan die functie is verbonden.   
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3.4.8 Ziekteverzuim 
In dit verslagjaar was het verzuimpercentage 6.0. Dit betekent een daling ten opzichte van 2007 (6,9%). Het 
verzuim wordt voor 25% veroorzaakt door verzuim langer dan één jaar en voor 40% door verzuim langer 
dan zes weken en korter dan één jaar.  
De meldingsfrequentie is gelijk gebleven, namelijk 1.5 (dit is het aantal keren dat een medewerker zich in 
2008 ziek gemeld heeft, gedeeld door het gemiddeld aantal medewerkers dat jaar).   
De visie op ziekteverzuim “ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’ is niet gewijzigd. 
De leidinggevende heeft de regiefunctie en is samen met onder andere bedrijfsarts en personeelsadviseur 
gericht bezig met verzuimbegeleiding en reïntegratie. 
Onnodig ziekteverzuim wordt voorkomen door uitvoering te geven aan de aanbevelingen in de Risico-
inventarisaties en –evaluaties en het stimuleren van een gezonde levenswijze. 

3.4.9 Management Development Traject 

 
In 2008 is er een strategisch opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de organisatievisie en meer specifiek 
de HRM-visie, waarin een de keuze is gemaakt om ca 50% van het opleidingsbudget voor collectieve 
opleiding en training in te zetten. Daarnaast is een eerste stap gezet naar het uniform opstellen en 
aanleveren van de afdelingsopleidingsplannen, zodat hier in 2009 een betere control op gevoerd kan 
worden. 
 
Het MD-traject in de brede zin van het woord is in 2008 niet van start gegaan. De reden hiervoor, volgt uit 
de voorgenomen verbetering van de managementstructuur binnen Den Helder.  
In 2008 heeft de invulling van het MD-traject zich beperkt tot tweemaal een MO-tweedaagse (directie en 
afdelingsmanagement). De uitkomsten van deze sessies vormen de input voor een breder meerjarig traject 
dat medio 2009 van start moet gaan. Een MD-traject maakt hier onderdeel van uit en zal van toepassing 
zijn op alle medewerkers die na invoering van de nieuwe managementstructuur een teamleidersfunctie 
bekleden. 
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3.5 GRONDBELEID 
 

3.5.1 Algemeen 
 
Onder grondbeleid wordt verstaan het op verantwoorde wijze handhaven van het bestaande grondgebruik 
en onroerende zaken, dan wel het op een actieve manier realiseren van gewenste veranderingen in het 
grondgebruik, binnen de daarvoor gestelde termijnen en tegen maatschappelijk aanvaardbare offers, opdat 
dit past in de door de gemeente geformuleerde doelstellingen op het gebied van het ruimtelijk beleid. 
 
Een gemeente voert grondbeleid binnen de context van de markt en de planologische situatie (de 
beschikbaarheid van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen). Het samenspel van markt en planologische 
situatie kan tot ongewenste en onevenwichtige situaties leiden. Zo zal in een zwakke markt gecombineerd 
met een ruime aanwezigheid van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen een situatie ontstaan waarin 
gebieden verpauperen en de herstructurering niet door de markt wordt opgepakt. In een sterke markt in 
combinatie met schaarste aan grond voor ruimtelijke ontwikkelingen zal een situatie ontstaan waarin 
gronden voor speculatiedoeleinden worden aangehouden en de doorstroming stagneert. In beide 
beschreven situaties heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om haar instrumenten van het grondbeleid 
in te zetten om verbeteringen te realiseren. 
 

          Planologische situatie  
  Ruim Schaars  
     
 Sterk Stabiel evenwicht Speculatie / 

Stagnatie 
 

Markt     
 Zwak Verpaupering Stabiel evenwicht  
     
     

 
 
In deze paragraaf geeft de gemeente een toelichting ten aanzien van: 
- resultaatanalyse  
- risicoanalyse  
- producten  
 

3.5.2 Resultaatanalyse 
 
Gronden per 1-1-2009 in exploitatie genomen 
 
Hieronder wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de per 1-1-2009 “in exploitatie zijnde 
gronden”. Het betreft de gebieden Kooypunt, Meester Tigchelaar en Doggerswijk-West (alle al meerdere 
jaren in exploitatie genomen) en Julianadorp-Oost (vanaf 1-1-2006 in exploitatie). 
 
In de onderstaande tabel is voor de locaties ‘in exploitatie genomen gronden’ weergeven hoe de 
boekwaarde zich in 2008 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is. 
 
  Locatie  Status  Boekwaarde 

€ 
Mutaties   

€ 
Boekwaarde 

€ 
NCW excl.       

Voorziening €  
NCW incl.  

Voorziening €  

    1-1-2009 1-1-2008 2008 31-12-2008       1-1-2009       1-1-2009 

                    

  Kooypunt fase 1,2,3 In exploitatie 10.061.795 203.835 10.265.630 -1.111.301 voordelig -1.111.301 voordelig 

                    

  Meester Tigchelaar In exploitatie 366.846 -180.008 186.838 200.180 nadelig 200.180 nadelig 

  voorziening   -215.000 0  -215.000    -215.000 voordelig 

                    

  Julianadorp-Oost In exploitatie 11.567.635 1.885.678 13.453.313 963.023 nadelig 963.023 nadelig 

          

 
Doggerswijk-West Naar niet in 

exploitatie 
1.726.441 321.096 2.047.537 -438.360 voordelig -438.360 voordelig 

                    

  Totaal    23.507.717 2.230.601 25.738.318 -386.456 voordelig  -601.456 voordelig  
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Voor de bedrijfslocatie Kooypunt wordt een batig planresultaat verwacht van ca. € 1,1 miljoen (contante 
waarde per 1-1-2009). Het geraamde resultaat geeft geen aanleiding tot het treffen van een voorziening. 
Eind 2007 (1 januari 2008) werd een batig planresultaat van € 2,3 miljoen geraamd. Het naar beneden 
bijstellen van de raming wordt verklaard door minder grondverkopen in 2008 dan verwacht en door 
temporisering van de verwachte verkopen in de komende jaren. In 2008 is op Kooypunt circa 6.200 m2 
verkocht. In 2009 lopen enkele opties en/of prereserveringen door en wordt de uitbreiding van de eerste en 
tweede fase verder vorm gegeven in de derde fase.   
 
Voor de locatie Meester Tigchelaar wordt een tekort voorzien van ca. € 200.000 (contante waarde per 1-1-
2009). Voor het geraamde tekort op deze grondexploitatie is in het kader van de jaarrekening 2005 een 
voorziening getroffen ad. € 210.000. In 2006 is een aanvullende voorziening van € 5.000 getroffen. Het 
tegenvallende resultaat wordt met name veroorzaakt door, ten opzichte van de verwachting, achterblijvende 
uitgifte van gronden. In 2008 is op bedrijventerrein Meester Tigchelaar één kavel verkocht ter grootte van 
1.859 m2. Er is nog één kavel van 670 m2 beschikbaar. De reeds getroffen voorziening ter grootte van 
€ 215.000 blijkt groot genoeg om het geraamde tekort van € 200.000 af te kunnen dekken. Naar aanleiding 
van dit saldo zal dit complex in 2009 afgesloten worden. 
 
De grondexploitatie van Julianadorp-Oost liet per 1-1-2008 een nadelig resultaat zien van € 35.731. Per 1 
januari 2009 wordt een nadelig resultaat geraamd van € 963.023 (contante waarde per 1-1-2009). Hiermee 
is de resultaatverwachting neerwaarts bijgesteld. De getoonde boekwaarde per 31-12-2008 ad. 
€ 13.453.313 behelst de gemeentelijke boekwaarde ad. € 11.438.657 en de boekwaarde van de 
Woningstichting Den Helder ad. € 2.014.655. Het resultaat wordt gelijkelijk verdeeld onder de 
Woningstichting en de Gemeente. De gemeente beschikt tevens over een risicovoorziening ad. 
€ 1.716.757, waardoor per saldo een gemeentelijke boekwaarde resteert van € 9.721.900.  
 
Voor het gebied Doggerswijk-West wordt gewerkt aan een haalbaarheidsstudie naar verplaatsing van het 
Gemini-ziekenhuis naar dit gebied, in combinatie met de ontwikkeling tot bedrijventerrein van de overige 
beschikbare gronden. Door deze nieuwe voorgestane ontwikkelingen zijn grote investeringen vooralsnog 
achterwege gebleven. Er is op dit moment geen aanleiding tot het treffen van een voorziening. In 2009 
wordt verder vorm gegeven aan de stedenbouwkundige invulling van het betreffende gebied. 
Doggerswijk-West maakt in de toelichting op de balans onderdeel uit van de gronden niet in exploitatie. 
 
De algehele conclusie luidt dat de Gemeente de verwachte tekorten op haar exploitatiegebieden volledig 
heeft afgedekt met reeds getroffen voorzieningen. 
 
Gronden per 1-1-2009 niet in exploitatie genomen 
 
In de onderstaande tabel is voor de locaties ‘niet in exploitatie genomen gronden’ weergegeven hoe de 
boekwaarde zich in 2008 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is. 
 

  Locatie Status Boekwaarde  Mutaties Boekwaarde  
NCW excl.       

Voorziening €  
NCW incl.  

Voorziening €  

    1-1-2009 1-1-2008 2008 31-12-2008       1-1-2009       1-1-2009 

                 

  Nieuwe Diep 20 Niet in exploitatie 531.250 21.240 552.490 -36.772 voordelig -36.772 voordelig 

          

  OS&O Niet in exploitatie 2.353.637 68.957 2.422.594 770.867 nadelig 770.867 nadelig 

  voorziening   -853.637 0 -853.637   -853.637 voordelig 

                 

  Verwervingen 
Stadshart 

Niet in exploitatie 12.170.296 122.872 12.293.169 Nader te 
bepalen  Nader te 

bepalen  

  voorziening   -9.946.161 -33.912 -9.980.073       

          

 Molukkenstraat 1 Niet in exploitatie 0 1.098.696 1.098.696 Nader te 
bepalen  Nader te 

bepalen  

          

 
Luchthavenweg 
(Beelen) 

Niet in exploitatie 0 316.000 316.000 Nader te 
bepalen  Nader te 

bepalen  

                

  Totaal   4.255.385 1.593.853 5.849.238 734.095 nadelig  -119.542 voordelig  

 
Uit dit overzicht blijkt dat de boekwaarde per 31 december 2008 van deze projecten circa € 5,8 miljoen 
bedraagt, waarbij de toename voor het overgrote deel wordt verklaard door de aankoop van het pand 
Molukkenstraat 1. De gemeente heeft het voornemen dit pand in 2009 weer te verkopen. 
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Hierna wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de per 1-1-2009 nog niet in exploitatie 
zijnde gronden. De gebieden OS&O en Stadshart zijn de voornaamste nog niet in exploitatie genomen 
gronden waaraan tevens is toegevoegd Nieuwe Diep 20. Dit pand is thans in bezit van de Gemeente Den 
Helder. Ten behoeve van de sloop en sanering van betreffende pand is in de grondexploitatie tot een 
bedrag van € 487.900 rekening gehouden.  
 
Voor de locatie OS&O (Huisduinerkwartier) wordt bij de huidige uitgangspunten een nadelig planresultaat 
verwacht van ca. € 771.000. Voor dit planresultaat is in het kader van de jaarrekening 2007 een voorziening 
getroffen ad. € 853.637. Het is de verwachting dat het definitief ontwerp in april/ mei 2009 wordt afgerond 
en dat medio 2009 de locatie door middel van een koop-realisatieovereenkomst overgedragen wordt aan 
ontwikkelaar Synchroon. Gedurende 2009 worden de planologische procedures gevoerd. De 
bouwwerkzaamheden duren van december 2009 tot medio 2011. De oplevering vindt gefaseerd plaats in 
2011. 
 
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 diverse financiële 
verkenningen van de plannen van het Stadshart laten een sterk negatief beeld zien. De conclusie is 
gerechtvaardigd dat er vrijwel geen financieel batige ontwikkelingen in het Stadshart zullen plaatsvinden.  
 
 

3.5.3 Risicoanalyse 
 
Gronden per 1-1-2009 in exploitatie genomen 
 
Een risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te maken kosten en een opslag van de nog te realiseren 
opbrengsten op eindwaarde. Hieronder wordt een risicoanalyse gegeven van de per 1-1-2009 in exploitatie 
genomen gronden. Het betreft de gebieden Kooypunt, Meester Tigchelaar, Julianadorp-Oost en 
Doggerswijk-West.  
 
In de onderstaande geactualiseerde tabel is voor de locaties ‘in exploitatie genomen gronden’ de risico-
opslag en de daaruit voortvloeiende ontwikkelrisico’s weergeven voor de periode ná 1 januari 2009. 
 
  Locatie  Status  Te realiseren  Te realiseren  Risico-    Ontwikkel-  

    1-1-2008 Kosten €  Opbrengsten €  opslag   Risico €  

              

  Kooypunt fase 1,2,3 In exploitatie 15.150.600 -34.249.793 5,0% 2.470.020 

              

  Meester Tigchelaar In exploitatie 84.084 -70.896 5,0% 7.749 

              

  Julianadorp-Oost  In exploitatie 23.666.386 -39.010.248 2,5% 1.566.916 

       

 Doggerswijk-West In exploitatie 4.440.404 -8.024.266 5,0% 623.234 

              

  Totaal    43.341.474 -81.355.203  4.667.919 

 
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. Daarnaast loopt de gemeente voor de lopende grondexploitaties een risico op onvoorziene 
financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Het is 
immers de toekomst waar de onzekerheid in schuilt. Geconcludeerd wordt dat per 31-12-2008 een 
ontwikkelrisico wordt gelopen ad. € 4,7 miljoen, nagenoeg gelijk aan het ontwikkelrisico van het vorige jaar. 
 
Gronden per 1-1-2009 niet in exploitatie genomen 
 
De conclusie ten aanzien van ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ is dat de gemeente per 31-12-2008 
geen aanvullende voorzieningen hoeft te treffen voor verwachte tekorten op deze complexen. Geen van de 
aanwezige risico’s zijn thans zodanig concreet en onvermijdbaar dat het noodzakelijk is hiervoor nu een 
(aanvullende) voorziening te treffen. Door ten behoeve van het OS&O-terrein reeds in 2007 een voorziening 
te treffen van €853.637 ten laste van het resultaat is het financieel risico op deze locatie afgedekt.  
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Overige gronden 
 
Voor de overige ‘nog niet in exploitatie zijnde gronden’ die onder beheer van de Gemeente (Grondzaken) 
vallen of komen te vallen, geldt dat in dit stadium geen raming kan worden gegeven van het te realiseren 
planresultaat. De boekwaarde van deze gronden is nihil. Het is op dit moment niet noodzakelijk voor deze 
gronden een voorziening te treffen. In het bijzonder wordt gewezen op de risico’s die worden gelopen bij de 
toekomstige ontwikkelgebieden Sportlaan 62 en Pasteurstraat. Voor beide locaties geldt dat reeds besloten 
is een deel van nog te realiseren opbrengst als dekking in te zetten voor andere projecten. Zolang de 
haalbaarheid van beide ontwikkelingen niet is aangetoond, moet er rekening mee gehouden worden dat de 
dekking niet wordt gerealiseerd.  
 

3.5.4 Producten  
 
Erfpachten 
 
RWO/ Grondzaken administreert de erfpachten van de recreatiewoningen (ca. 200 contracten) en de 
overige erfpachten (ca. 700 contracten). De erfpachten op het haventerrein zijn niet opgenomen in 
onderstaande uiteenzetting. 
 
Het financieel resumé over 2008 van de erfpachtgronden is hieronder weergegeven: 
 

  Ontwikkeling boekwaarde Bedrag 
Oppervlakte 

m2 

  Boekwaarde 1-1-2008 4.124.397 403.310 

  Activering nieuwe uitgiftes - - 

  De-activering beëindigingen -96.925 -7.328 

  Boekwaarde 31-12-2008 4.027.472  395.982 

    

  Omschrijving resultaat Bedrag  

  Rente  165.332   

  Overige kosten  0   

  Plankosten 281.769   

  Ontvangst erfpachtcanon - 696.915   

  Ontvangst beëindigde erfpacht -   14.210   

 Naar balans -   96.925  

  Naar product - 167.129   

 
De boekwaarde per 1 januari 2009 wordt verlaagd met € 96.925, zijnde het saldo van erfpachtbeëindigingen  
(7.328 m2) en aankoop erfpachtgronden (geen aankopen in 2008).  
 
Volkstuinen 
 
Het financieel resumé over 2008 met betrekking tot volkstuinen is hieronder weergegeven: 
 
  Omschrijving resultaat Bedrag € 

  Huuropbrengsten - 51.210  

  Plankosten  8.961  

  Diverse kosten  6.221  

  Rente (geen afschrijving meer sinds 2005)  6.235  

  Naar product - 29.793  

 
Vanaf 2005 wordt voor de volkstuinen niet meer op grond afgeschreven. Hierdoor zijn de kapitaallasten 
over volkstuincomplexen gedaald met ca. € 35.000 per jaar. 
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3.6 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN  
 

3.6.1 Algemeen 
 
Gemeentelijke belastingen worden geheven op grond van diverse bepalingen in de Gemeentewet.  
De belastingen, heffingen en rechten worden opgelegd door middel van een door de Raad vastgestelde 
heffingsverordening. 
  
De gemeente Den Helder legt onderstaande belastingen en heffingen op aan de desbetreffende 
belastingplichtigen: 
1 onroerende-zaakbelastingen 
2 afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
3 rioolrecht 
4 hondenbelasting 
5 forensenbelasting 
6 toeristenbelasting 
7 haven- en kadegelden 
8 baatbelasting de Schooten 
9 leges 
10 marktgelden 
11 lijkbezorgingsrechten 
12 parkeerbelastingen 
13 precariobelasting 
 

3.6.2 Kwijtschelding 
 
Binnen de gemeente wordt kwijtschelding verleend voor een beperkt aantal heffingen, namelijk 
onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. 
Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in een verordening op de kwijtschelding. 
 
Begroot was voor 2008 een bedrag aan kwijtschelding afvalstoffenheffing van € 615.000 en aan OZB en 
hondenbelasting € 27.000. Na bemerkingen van de accountant is in 2008 op zeer beperkte schaal vooraf 
kwijtschelding verleend. 
Op rekeningbasis              totaal:  
Afvalstoffenheffing  € 449.622 
Hondenbelasting/OZB  €   17.643 +      
totaal                                          € 467.265 
 

3.6.3 Heffingen 
 
Onroerende-zaakbelastingen, 965 en 966 
De OZB is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak zoals deze bij WOZ-beschikking is 
vastgesteld. In 2008 is de waarde gebruikt naar de waardepeildatum van 1 januari 2007. 
Op de gecombineerde beschikkingen/ aanslagen gemeentelijke heffingen is in 2008 voor 1210 objecten 
bezwaren tegen de vastgestelde waarde ingediend.  
 
De opbrengst aan OZB bedroeg in 2008 € 9.984.000 begroot was € 9.970.000. 
 
De tarieven bedroegen per € 2.500 van de waarde: 
 
    2007  2008 
Eigenaren woningen:  € 2,84  € 2,72 
Eigenaren niet-woningen € 6,29  € 6,44 
Gebruikers niet-woningen € 5,06  € 5,19 
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Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, 781 
Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht tot geregelde inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen. De aanslagen van de heffing zijn gebaseerd op de gezinssamenstelling. 
Tarieven    2007  2008 
Eenpersoonshuishouden (Ephh) 224,28  224,28 
Meerpersoonshuishouden (Mphh) 324,60  324,60 
 
De opbrengst bedroeg in 2008 € 7.791.000 begroot was € 7.775.000. 
De opgebouwde egalisatiereserve afval wordt betrokken bij de vaststelling van de tarieven 2010 e.v. 
De opbrengst reinigingsrechten 2008 bedroeg € 176.000 begroot was € 163.000. 
 
Rioolrecht, 791 
Rioolrecht wordt door de gemeente geheven voor het gebruik van het gemeentelijke rioolnet. De eigenaar 
van een onroerende zaak die is aangesloten op het rioolnet is in deze aangewezen als belastingplichtige. 
De gemeente heeft een rioolbeheersplan waarin onder andere tarieven zijn berekend tot 2040. Elke 5 jaar 
wordt het plan geactualiseerd. Nu de raming is gerealiseerd, wordt de boogde kostendekking van 100% 
gerealiseerd. 
Tarieven    2007  2008 
Rioolrecht   138,20  147,60 
 
De opbrengst bedroeg in 2008 € 4.289.000 begroot was € 4.298.000. 
 
2007 woning  Totaal OZB Rioolrecht Afvalstoffenheffing 
Mphh 635 172,50 138,20 224,28 
Ephh 535 172,50 138,20 324,60 
 
2008 woning  Totaal OZB Rioolrecht Afvalstoffenheffing 
Mphh 651 179,10 147,60 224,28 
Ephh 551 179,10 147,60 324,60 
 
Hondenbelasting, 971 
Voor het houden van een hond heft de gemeente een hondenbelasting. 
Tarieven   2007  2008 
1e hond    70,45    81,00 
2e hond    95,60  109,50 
 
Op basis van ca. 4.000 honden bedroeg de opbrengst in 2008 € 324.000, begroot was € 332.000. 
 
Forensenbelasting, 969 
De gemeente heft forensenbelasting van personen die niet in de gemeente staan ingeschreven en een 
gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin beschikbaar hebben. De tarieven zijn afhankelijk van de 
WOZ-waarde van de woning. 
 
De belasting bedraagt bij een waarde van:                                          2007  2008 
minder dan  €    30.000 €  235  241 
€   30.000  doch minder dan  €     50.000 €  446  457 
€   50.000  doch minder dan  €     75.000 €  503  516 
€   75.000  doch minder dan  €   100.000 €  527  540 
€ 100.000  doch minder dan  €   125.000 €  553  567 
€  125.000  doch minder dan  €   160.000 €  580  595 
€ 160.000  en meer  €  603  618 
 
De opbrengst 2008 bedroeg € 459.000, begroot was € 457.000. 
 
Toeristenbelasting, 970 
De gemeente heft toeristenbelasting ter zake van het houden van verblijf met overnachting door personen 
die niet in de gemeente zijn ingeschreven. Deze belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot 
verblijf biedt. 
Tarieven    2007  2008 
    € 0,90  € 1,05 
 
De opbrengst bedroeg in 2008 € 510.000, begroot was € 511.000.      
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Haven- en kadegelden 
Voor het invaren en afmeren van vaartuigen in de bij de gemeente Den Helder in beheer of in onderhoud 
zijnde havens en kades is een vergoeding verschuldigd, die in de verordening op de heffing en invordering 
van haven- en kadegeld is geregeld. De heffing is afhankelijk van het soort vaartuig, waarbij de bruto-
inhoud, het aantal tonnen laadvermogen of de ingenomen wateroppervlakte van belang is.  
De opbrengst in 2008 bedroeg € 3.308.000, begroot was € 2.832.000. 
 
Leges 
Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt onder de naam van leges verschillende rechten 
geheven van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Heffing vindt plaats op grond van 
de legesverordening. 
 
De opbrengst aan diverse leges bedroeg in 2008 
 
Specificatie: bouwleges     €  1.259.000   begroot    €  1.110.000 
Burgerzaken                      €     973.000   begroot    €     848.000   
Leges bijzondere wetten    €      77.000    begroot    €       89.000 
 
Marktgelden, 301/302 
De marktgelden worden geheven van de marktkooplieden op de diverse weekmarkten.  
Opbrengst in 2008 € 71.000, begroot was € 92.000.                  
 
Lijkbezorgingsrechten, 771/772 
De heffing is een vergoeding voor prestaties van de zijde van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor 
het begraven en de huur van graven en urnennissen. 
 
De opbrengst 2008 bedroeg € 397.000, begroot was € 524.000. 
 
Parkeerbelastingen, 251 
Er wordt parkeergeld geheven van parkeerders op plaatsen die voor betaald parkeren zijn aangewezen. 
Daarnaast wordt gewerkt met vergunningen voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Bij het niet 
betalen van het verschuldigde parkeergeld kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. 
De opbrengst 2008 bedroeg € 1.023.000, begroot was € 1.187.000.    
 
Precariobelasting, 973 
Precariobelasting is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen e.d. onder, op of boven 
gemeentegrond. Met ingang van 2006 wordt op deze begrotingspost de opbrengst van verhuur van 
lichtmasten en billboards afzonderlijk verantwoord. 
De fiscale opbrengst bedroeg in 2008 € 29.000, begroot was 31.000. 
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3.7 VERBONDEN PARTIJEN 
 

3.7.1 Algemeen 
 
Als verbonden partijen worden aangemerkt de zogeheten “derde rechtspersonen”, waarmee de gemeente 
Den Helder een bestuurlijke en financiële band is aangegaan. Daarbij gaat het om deelnemingen in 
gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen.  
Met deze partijen kan de gemeente zich verbinden om daarmee een bestuurlijk en publiek belang zo 
optimaal mogelijk te behartigen. Door de gemeenteraad is op 14 december 2005 vastgesteld de nota 
“Deelnemingen doorgelicht – beleidsnota Verbonden partijen”. Uitvoering van de in deze nota uiteengezette 
beleidslijn houdt in het opgeven van de aan de op dit moment aan de gemeentelijke vertegenwoordiging 
gekoppelde bevoegdheden ten gunste van (a) een sterk verminderd dan wel nagenoeg opgeheven risico op 
belangenverstrengeling, (b) een hogere graad van transparantie waar het gemeentelijke belangen en 
bevoegdheden betreft. Wel zal de uitvoering van de beleidslijn haar vertaling moeten vinden in een wijziging 
van de statuten van de deelnemingen, waarin van een gemeentelijk meerderheidsbelang sprake is.   
  

3.7.2 Specifiek 
 
In het navolgende komen de resultaten over het jaar 2007 van de deelnemingen van de gemeente Den 
Helder aan de orde. Daarbij wordt zoals gebruikelijk een onderscheid gemaakt tussen actieve 
gemeenschappelijke regelingen (A), vennootschappen (B), stichtingen (C) en verenigingen (D). Per 
rechtsvorm worden daarbij vermeld: de doelstelling, de inhoud (indien van toepassing) van de 
gemeentelijke deelname alsmede de resultaten over 2008.    
  
A. Deelname in gemeenschappelijke regelingen 
 
 1. Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 

- Doel: integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit 
voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. 

- In 2008 is de uitvoering van de WSW onverkort voortgezet op basis van de lopende concessie 
voor de vijfjaarsperiode 2005 – 2010. 

 
 2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

- Doel: het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te 
boven gaan ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. 

- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 
naar het door de Veiligheidregio uit te brengen jaarverslag.  

 
     3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 

- Doel: het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en 
  informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen 
  en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en 
  deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar te maken voor een breed publiek. 

 - Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 
               naar het door het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar uit te brengen jaarverslag.  
 

4. GGD Hollands Noorden. 
 - Doel: het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten 
   te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het 
   samenwerkingsgebied.   
- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij 
  kortheidshalve naar het door de GGD Hollands Noorden uit te brengen jaarverslag.  
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B. Vennootschappen met gemeentelijke deelname  
 
 5. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V. 

- Doel: herontwikkelen van de Oude Rijkswerf Willemsoord en in dat kader onder andere 
deelnemen in besturen van en toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen. 

 - Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%). 
- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 

naar het door de B.V. uit te brengen jaarverslag 2008. 
 

        6.  Zeestad CV 
  - Doel:   
 a. het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren,  
 huren en verhuren van registergoederen; 
 b. het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
 c. het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van 
 registergoederen en/of doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken; 
 d. het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of  
 derden in het kader van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
 e. het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van 

registergoederen; 
 f. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair 

verband; 
 g. het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere 

verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar 
in een groep zijn verbonden of van derden; 

 h. het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen van welke aard ook; 
 i. en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, 
 alles in de Plangebieden verband houdend met de Plangebieden.   
  - Gemeentelijke deelname: als commanditair vennoot (49%). 
  - Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 

naar het door de CV uit te brengen jaarverslag 2008. 
 
          7.  Zeestad B.V.  
 - Doel: 
 a. het optreden als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap; 

 b. het oprichten van -, het deelnemen in -, het financieren van -, het samenwerken met -,  
   het voeren van directie over – en het verlenen van adviezen en andere diensten aan  
   vennootschappen of ondernemingen;  
 c. het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren,  
 huren en verhuren van registergoederen; 
 c. het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
 e. het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van 
 registergoederen en/of doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken; 
 f. het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of  
 derden in het kader van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
 g. het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van 

registergoederen; 
 h. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair 

verband; 
 i. het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere 

verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar 
in een groep zijn verbonden of van derden; 

 j. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten; 
 alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 - Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (50%). 
 - Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar 

het door de B.V. uit te brengen jaarverslag. 
 

(ten aanzien van de deelnemingen 5 t/m 7 zie ook hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 
weerstandsvermogen ten aanzien van eventuele risico’s). 
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8. Baggerbeheer B.V. 
 - Doel:  

a. de exploitatie van een depot ten behoeve van de opslag en verwerking van baggerspecie; 
b. het met het oog op deze doelstelling als holding op verantwoorde wijze opereren op de 

kapitaalmarkt;  
c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van 

de directie over andere ondernemingen. 
 - Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%) en op managementniveau. 

- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 
naar het door de B.V. uit te brengen jaarverslag. 

 
 9. VOF ’t Oost 

- Doel: het opslaan en beheren van verontreinigde baggerspecie op het terrein Oostoever. 
 - Gemeentelijke deelname: via de hierboven onder 8. genoemde B.V. op directie- en        

managementniveau. 
- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 

naar de door de VOF uit te brengen jaarstukken. 
 
 10. N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland  

- Doel: het op milieuverantwoorde wijze verwerken van afval uit Noord-Holland en Flevoland. 
 - Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (4,4%) en bestuurlijk. 

- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 
naar het door de N.V. uit te brengen jaarverslag. 

 
 11.  Luchthaven Den Helder B.V. 

- Doel:  
a. het exploiteren van de luchthaven Den Helder door diensten te verlenen aan de offshore 

helikopter vervoersmarkt en de algemene luchtvervoersmarkt; 
b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van 

de directie over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel alsmede het 
(doen) financieren -ook door middel van het stellen van zekerheden- van andere 
ondernemingen, met name die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. 

 - Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100,00%) en bestuurlijk (bevoegdheid 
    benoeming leden RvC). 

- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 
naar het door de B.V. uit te brengen jaarverslag. 

 
      12. Den Helder Airport CV 
 - Doel: 
    a.    het exploiteren van de Luchthaven Den Helder; 
    b.    het vanuit de luchthaven Den Helder verlenen van diensten ten behoeve van 
                       helikoptervervoer en andere vormen van luchtvervoer. 

- Gemeentelijke deelname: via de hierboven onder 19. genoemde B.V. als aandeelhouder  
  (50%) en indirect bestuurlijk (bevoegdheid benoeming twee leden RvC). 
- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar 

het door de CV uit te brengen jaarverslag. 
 
 13. Bank Nederlandse Gemeenten NV 
 - Doel: de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. 
 - Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 

naar het door de N.V. uit te brengen jaarverslag. 
 
 14. N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland 

- Doel: het deelnemen in, het voeren van beheer over, het besturen en financieren van andere 
ondernemingen en vennootschappen, het verlenen van diensten aan ondernemingen en 
vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en het stellen van 
zekerheid voor schulden van anderen.  

 - Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (12,00%) en bestuurlijk. 
- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 

naar het door de N.V. uit te brengen jaarverslag. 
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        15. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV.  

 -   Doel:  
 a. het behouden en stimuleren van de groei van het bestaande bedrijfsleven in de 
 noordelijke regio van Noord-Holland, alsmede het begeleiden van bedrijven bij 
 verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio; 
 b. het afstemmen en desgevraagd begeleiden van de ontwikkeling, uitgifte en/of 
 herstructurering van bedrijventerreinen in de noordelijke regio van Noord-Holland; 
 c. het stimuleren van ontwikkeling en innovatie bij bedrijven in de noordelijke regio van  
 Noord-Holland; 
 d. het versterken van de economische structuur op het gebied van met name  
 (gemeentegrens overstijgend) toerisme, plattelandsvernieuwingen/ agribusiness,  
 maritieme bedrijvigheid, innovatieve bouw en de cluster energie in de noordelijke regio 
 van Noord-Holland,  
 en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in 
 de ruimste zin van het woord, zulks te allen tijde met inachtneming van de beleidskaders 
 zoals uiteengezet door het Regionaal economisch overleg Noord-Holland Noord. 

 - Gemeentelijke deelname: als oprichter, aandeelhouder (2%) en bestuurlijk. 
 - Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve 

naar het door de N.V. uit te brengen jaarverslag. 
 
C. Deelname in stichtingen 
 
       16. Stichting Stivas De Noordkop 

- Doel: De stichting heeft als doel het bevorderen van de verbetering van het landelijk gebied in het 
bijzonder die van de agrarische structuur in het gebied van de gemeenten Den Helder, Zijpe, Anna 
Paulowna, Niedorp, Schagen, Wieringen en Wieringermeer zoals dat is vastgelegd bij besluit van 
Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 10.09.1979 nr. 34 en is afgekondigd in het Provinciaal 
Blad van Noord-Holland nummer 33 d.d. 14.07.1980 alsmede in het gebied van het voormalige 
Hoogheemraadschap Wieringermeer.  

 - Gemeentelijke deelneming: (indirect) bestuurlijk. 
- Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve  
 naar het door de stichting uit te brengen jaarverslag. 

 
D. Deelname in verenigingen 
 
 17. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 - Doel: 

a. haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken; 
b. voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het 

arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake 
arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aangaan met 
werknemersorganisaties. 

 - Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap. 
 - In 2007 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. 
 
 18. Vereniging van Waddenzeegemeenten 
  - Doel: voornamelijk het tot stand brengen en in stand houden van een overlegstructuur voor het 

Waddenzeegebied om te komen tot een samenhangend beleid voor dit gebied.  
 - Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk. 
 - In 2007 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. 
 
      19. Vereniging Noordwest 8 (NW8) 

 - Doel: uitvoering geven aan de centrale doelstelling als weergegeven in de “Integrale 
  Strategische Gebiedsvisie NW8 2030” en welke gedeeltelijk luidt als volgt: “Noordwest  
  Holland (ruim 625.000 inwoners, 250.000 arbeidsplaatsen) streeft naar de ontwikkeling van 
  een ‘complete leefomgeving’, waarin een goede balans bestaat tussen wonen, werken, 
  verplaatsen en ontspannen”. Afgeleide doelstellingen van de vereniging zijn het streven om 
  te komen tot een economische en landschappelijke structuurversterking in Noordwest 
  Holland op basis van de “8” van NW8.  

 - Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk. 
- In 2007 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. 
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3.7.3 Ontvangen vergoedingen voor deelname Raad van  Commissarissen 
 
In het kader van het lidmaatschap van een aantal leden van het College van Burgemeester en Wethouders 
in de Raad van Commissarissen is door de gemeente van de  Huisvuilcentrale een vergoeding ontvangen.  
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4 PROJECTEN 
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4.1 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING STRATEGISCHE 
VISIE 2020 
 

4.1.1 Doel 
 
Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de Strategische visie: hoe is 
de uitvoering georganiseerd, wat is er al tot stand gebracht en wat zijn de volgende stappen.  
 

4.1.2 Inleiding 
 
Op 21 mei 2007 heeft de gemeenteraad de Strategische Visie 2020 vastgesteld waarin de lange termijn 
visie van de stad is vastgelegd en nader is geconcretiseerd in zes doelstellingen. 
Om focus aan te brengen in het realiseren van die ambitie zijn drie gebiedsontwikkelingen aangewezen, te 
weten Stadshart Willemsoord en Haven. Kenmerk van gebiedsontwikkeling is de integrale aanpak: op eigen 
kracht besturen en uitvoeren samen met partners en de sociale, fysieke en economische aspecten integraal 
ontwikkelen. 
Tevens is het strategisch adviesplatform ‘Kritische vrienden van Den Helder’ voor college en raad ingesteld. 
De kritische vrienden moeten college en raad scherp houden op de doelstellingen van de strategische visie. 
 
Om sturing en richting te geven te kunnen geven en resultaten te boeken in de verdere uitwerking aan het 
proces Strategisch plan ‘Op eigen kracht’ zijn de activiteiten voor het jaar 2008 vastgelegd in het plan van 
aanpak ‘Op eigen kracht naar resultaat’ dat is gepresenteerd in de commissie Bestuur en Middelen op 10 
december 2007. Centraal in het plan van aanpak stond de opgave om de strategische visie ambtelijk en 
bestuurlijk zodanig te borgen dat de kansen tot realisering van de visie worden geoptimaliseerd.  
 

4.1.3 Bestuurlijke regie 
 
Eén van de voorwaarden voor alle drie de gebiedsontwikkelingen is een krachtige gemeentelijke regie, 
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Alle drie de gebiedsontwikkelingen hadden en hebben een coördinerend 
portefeuillehouder. In de B&W-vergadering wordt regelmatig tijd ingeruimd voor strategische vraagstukken 
met betrekking tot de gebiedsontwikkelingen. Het gaat daarbij om afstemming tussen de 
gebiedsontwikkelingen maar ook om het richting geven van ontwikkelingen (strategisch B&W). 
 
Voor de gebiedsontwikkelingen wordt nauw samengewerkt met andere overheden. Voor de 
gebiedsontwikkeling Stadshart vindt de samenwerking plaats in de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing, 
waarin Vrom, Defensie, provincie en gemeente participeren. De stuurgroep Stedelijke Vernieuwing komt 
gemiddeld vier keer per jaar bijeen en geeft sturing aan de inzet van Zeestad CV/BV. 
Voor de gebiedsontwikkeling Haven is Defensie een belangrijke gesprekspartner en vindt er regelmatig 
overleg met de provincie. Daarnaast zijn de gemeente Texel (TESO) en Anna Paulowna (regionale 
binnenhaven) en de HSV belangrijke gesprekspartners. 
  
De Kritische vrienden hebben tot taak de uitvoering van de Strategische visie en de voortgang van de 
gebiedsontwikkelingen te volgen en college en raad te scherp te houden op de doelstellingen. Het 
afgelopen jaar hebben de Kritische Vrienden samen met het college gezocht naar de wijze waarin die taak 
het beste kan worden vervuld. De Kritische Vrienden hebben een aantal strategische documenten 
(Voorjaarsnota, Uitwerkingsplan Stadshart) tegen het licht gehouden, maar daarnaast vooral in gesprekken 
met college, partners en belanghebbenden de strategische visie uitgedragen en geadviseerd over de 
realisering daarvan.  
 
De kern van de Strategische visie is dat Den Helder de centrumgemeente wil worden in de regio. De 
buurgemeenten van Den Helder spelen daar een belangrijke rol in omdat een aantal ontwikkelingen niet 
gerealiseerd kan worden zonder medewerking van onze buren. Voor de regionale binnenhaven is 
samenwerking met Anna Paulowna nodig, voor de havenontwikkelingen en Waddenzee gerelateerde zaken 
is de samenwerking met Texel van belang. Zijpe is een partner waar het de kustverdediging (zwakke 
schakels) en de ontwikkeling van de Duinzoom betreft. Om als centrumgemeente te kunnen functioneren 
vragen daarnaast onderwerpen als bevolkingsontwikkeling, infrastructuur, wonen, sociale zorg en culturele 
voorzieningen ook regionale aandacht. 
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Het voorgaande betreft vooral samenwerking op dossier, maar daarnaast vinden in de regio ook 
gesprekken plaats over de bestuurlijke toekomst. Den Helder heeft daarin aangegeven open te staan voor 
samenwerking met andere gemeenten in de Noordkop met herindeling/ fusie daarbij als uitgangspunt. De 
mogelijke varianten van een herindeling komen pas aan de orde wanneer er een regiovisie is. Den Helder 
verstaat onder een dergelijke visie een korte en bondige analyse van gemeenschappelijke belangen, van 
kansen en mogelijkheden, waarbij voorts antwoord wordt gegeven op de kernvragen die leven bij alle 
betrokken gemeenten. 
 

4.1.4 De drie gebiedsontwikkelingen 
 
De ontwikkeling van de drie gebieden Stadshart, Willemsoord en haven hangt sterk met elkaar samen. Ze 
versterken elkaar zowel fysiek als inhoudelijk. De onderlinge afstemming vergt een goede regie en de 
gezamenlijke koers moet zowel ambtelijk als bestuurlijk eenduidig worden uitgedragen. In het plan van 
aanpak ‘Op eigen kracht naar resultaat’ zijn de condities gecreëerd voor enerzijds heldere bestuurlijke 
aansturing en regie en anderzijds daadkrachtig, resultaatgerichte ambtelijke uitvoering van de projecten en 
activiteiten. 
 

4.1.4.1 Stadshart 
 
Het uitwerkingsplan Stadshart bevat het gebiedontwikkelingsprogramma voor het Stadshart en 
Willemsoord. Het beschrijft de gebiedsvisie, de ambitie voor het stadshart en geeft een overzicht van welke 
projecten inclusief fasering zullen worden uitgevoerd om de ambitie te realiseren. Het uitwerkingsplan is 
vastgesteld op 30 september 2008. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen worden fasering en 
programmering van de projecten afgestemd en verbeterd. De inhoud van het UP is onder andere tot stand 
gekomen door inhoudelijke inbreng vanuit een aantal overleggen met betrokken ondernemers en bewoners 
in het stadshart. Ook is intensief overleg geweest met belangenorganisaties als HOB, HOV, HSV en 
Koninklijke Horeca Nederland.  
Met de ondertekening van een raamovereenkomst met Maritieme Stad heeft Zeestad CV/BV een 
belangrijke stap gezet in de samenwerking met Woningstichting Den Helder, Proper Stok en Synchroon 
voor de realisering van de eerste drie projecten in het Stadshart.  
 
De realisatieovereenkomst tussen Zeestad CV/BV en Proper-Stok groep B.V. voor het project Molenplein is 
op 29 oktober 2008 ondertekend. Verder is op 20 november 2008 de eerste paal geslagen voor het 
deelproject Grachtengordel. 
Belangrijk voor de realisering van het uitwerkingsplan is de uitvoering van de 1e fase van het programma 
openbare ruimte voor het Stadshart (onderdeel bestedingsvoorstel ISV2, besluit raad 17 december 2007). 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een beter leefmilieu.  
 
Aan de sociale component wordt invulling gegeven met de sociaal-culturele impuls. Onder die noemer 
worden een aantal structurele en tijdelijke initiatieven ontwikkeld, zoals de dagopvang voor dak- en 
thuislozen en de broedplaatsen. Er is inmiddels ook definitief besloten over het wijksteunpunt centrum dat 
een belangrijke rol speelt in de sociale cohesie in het stadshart. 
 

4.1.4.2 Willemsoord 
 
Met de verwerving van het aandeel Libéma (2007) ligt de regie op de ontwikkeling van het complex Oude 
Rijkswerf Willemsoord weer geheel bij de gemeente. De ontwikkeling van het complex tot een openbaar 
toegankelijk gebied met een variatie aan functies heeft ertoe geleid dat we niet meer spreken van ‘de oude 
rijkswerf’ maar van ‘Willemsoord’. De sfeer van het gebied als maritiem etablissement is echter 
onmiskenbaar en vormt voor de verdere ontwikkeling het uitgangspunt. Bij het zoeken van de nieuwe koers 
voor Willemsoord is de conclusie getrokken dat Willemsoord zich moet ontwikkelen als onderdeel van de 
stad. Ook vormt Willemsoord schakel tussen Stadshart en Haven. Met het betrekken van Willemsoord bij de 
herstructurering van het stadshart wordt de kans gecreëerd op Willemsoord een nieuw en gevarieerd 
havenfront te ontwikkelen. Om deze reden is de ontwikkeling van Willemsoord opgenomen in het 
uitwerkingsplan Stadshart. 
 
Met het vertrek van Libema hebben Willemsoord B.V. en Kaap Helder afspraken gemaakt om diverse 
projecten gezamenlijk uit te voeren. Recent hebben de huurders/gebruikers van Willemsoord B.V. besloten 
hun belangen te bundelen in een vereniging waardoor er voor Willemsoord B.V. één aanspreekpunt zal zijn 
waar het gaat om overleg over beslissingen die de belangen van de huurders/gebruikers raken. 
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Met de HSV zijn afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met de zorg van het bedrijfsleven in de 
haven over de effecten van woningbouw op Willemsoord op de bedrijfsvoering in de nabije toekomst.  
 
Tijdens de Tall Ship’s Race was de passantenhaven van Willemsoord voor het eerst in functie. De 
verwachting is dat het in het seizoen 2009 deze haven als volwaardige passantenhaven zal functioneren.  
 

4.1.4.3 Haven 
 
De haven bevindt zich nog in een eerdere fase van ontwikkeling ten opzichte van het Stadshart en 
Willemsoord. In het eerste kwartaal van 2008 is een inhaalslag gemaakt waarbij een kwartiermaker de visie- 
en strategieontwikkeling van de haven verder heeft vormgegeven. De bevindingen van de kwartiermaker 
zijn beschreven in het rapport ‘Gaan voor goud of behoud’. Het rapport heeft de in 2006 vastgestelde 
Havenvisie als uitgangspunt genomen, maar kijkt verder: de blik is gericht op economische 
ontwikkelingskansen tot 2040. Er is gesproken met publieke en private partners zoals betrokken ministeries, 
het provinciaal bestuur en buurgemeenten. Maar ook met het havenbedrijfsleven, het ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord, de Koninklijke Marine en de visserij. In het rapport is een aantal varianten 
beschreven voor de ontwikkeling van een programma voor de haven. De variant ‘Groene Stroom haven’ is 
de meest ambitieuze. De raad heeft op 26 mei 2008 besloten aan het college opdracht te geven uiterlijk 
voor 1 juli 2009 een voorstel aan te bieden op basis waarvan de gemeenteraad een definitieve keuze kan 
maken voor de ruimtelijke variant voor de aanleg van een Groene Stroom haven in den Helder en de daarbij 
behorende oprichting van een havenbedrijf. 
 
Begin augustus 2008 is een tijdelijke directeur gebiedsontwikkeling haven aangesteld. Hij gaat de 
benodigde besluitvorming voor de gebiedsontwikkeling van de Helderse haven verder voorbereiden. 
Momenteel wordt gewerkt aan de quickscan ten aanzien van de aanleg van een haven in zeer diep 
zeewater en (geplande ) woningbouw voor de variant van het aanleggen van een haven in de Waddenzee 
zee met uitbreiding aan de noordkant van de huidige haven. De directeur draagt er verder zorg voor dat de 
verschillende projecten in de haven zodanig in de tijd gefaseerd worden dat zij logisch op elkaar volgen en 
dat door het mogelijk niet doorgaan van projecten al uitgevoerde projecten geen desinvestering zijn. 
 
Met Defensie als partner vindt geregeld overleg om tot een gezamenlijke strategie voor de ontwikkeling van 
de haven te komen. 
 
Ten aanzien van de TESO is deze zomer een aantal maatregelen genomen n.a.v. een motie van de PVDA 
(25 juni 2008) die beoogd de filevorming bij de TESO te verminderen en de verkeersaanduiding te 
verbeteren. Naast deze korte termijn maatregelen lopen er voor de wat langere termijn twee onderzoeken 
die kunnen bijdragen aan het beter afwikkelen van het verkeer van de TESO. Rijkswaterstaat onderzoekt of 
door een betere onderlinge afstemming van de verkeerslichten op de n250 het verkeer van en naar de 
TESO beter kan doorstromen, waardoor er minder kans op files is. Daarnaast wordt gekeken of door een 
andere opzet van het opstelterrein van de TESO meer voertuigen in de buffer kunnen worden geplaatst.  
 

4.1.5 Flankerend beleid 
 
In de Strategische visie is aangegeven dat voor de daadwerkelijke uitvoering van projecten en activiteiten 
flankerend beleid en kaders nodig zijn die de gezamenlijke richting in de verschillende 
beleidsontwikkelingen borgen. Inmiddels zijn de volgende kaders en flankerend beleid vastgesteld: 
- Kadernota Detailhandel, vastgesteld 17 september 2007 
- Kadernota Cultuur, vastgesteld 10 oktober 2007 
- Kadernota Toerisme en recreatie, vastgesteld 9 juni 2008 
- Nota grond- en vastgoedbeleid, vastgesteld 26 mei 2008 
- Beleidsplan WMO 205-20100 vastgesteld 25 juni 2008  
- Visie Horecabeleid opgenomen in bijlagenboek Uitwerkingsplan Stadshart, vastgesteld 30 september 

2008 
- Algemeen Beeldkwaliteitkader Stadshart, onderdeel uitwerkingsplan Stadshart, vastgesteld 30 

september 2008 
-  
De Parkeervisie is besproken in de raadscommissie S&B van 22 september 2008. Vaststelling is pas 
mogelijk wanneer de resultaten van nader onderzoek bekend zijn. 
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Noodzakelijke, nog in ontwikkeling zijnde kaders zijn onder andere de Structuurvisie, actualisering Nota 
Wonen Den Helder, gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, Ondernemersbeleid, nota arbeidsmarktbeleid en 
de nota duurzaamheid.  
 

4.1.6 Activiteiten die de doelstellingen uit de str ategische visie ondersteunen 
 
Naast de activiteiten en projecten in de drie gebieden zijn er ook elders in de stad projecten gaande die een 
bijdrage leveren aan de doelstellingen uit de strategische visie. Zo ondersteunen de projecten in Nieuw Den 
Helder Centrum (Stedelijke vernieuwing) mede de doelstellingen in het Stadshart. Ook de ontwikkeling van 
Den Helder Airport is van belang voor de Strategische visie 2020 vooral waar het gaat om de economische 
ontwikkeling van de haven. 
 

4.1.7 Vervolg en aandachtspunten 
 
De uitvoering van de Strategische visie bevat veel projecten en activiteiten. We moeten bij alles wat we 
doen steeds scherp de doelstellingen van de Strategische visie 2020 voor ogen houden. Dat is immers het 
toetsingskader en de richting die we moeten vasthouden.  
 
De komende periode moet voor de drie gebieden worden gewerkt aan: 
- totstandkoming gebiedsontwikkeling Haven; 
- inzicht korte- en middellangetermijn maatregelen in de haven. Beantwoording van de vraag of wonen 

op Willemsoord in dit licht de ontwikkeling zal belemmeren (januari 2009); 
- creëren van draagvlak voor de ambities van Den Helder bij partners (ontwikkelaars, overheden); 
- financieringsstrategie Uitwerkingsplan Stadshart. 
- het optimaliseren van de bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de strategische visie;  
- een van de aanbevelingen van de accountant betreft de verbetering van de projectcontrol. Een goede 

control op inzet van middelen maar ook de bewaking van de planning vergroten de kans op een 
succesvolle realisering van projecten (versterking projectmatig werken). 

- Het richting geven aan de toekomst van Willemsoord B.V. 
 
 
In een afzonderlijke bijlage zijn de lopende projecten toegelicht. 
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5 JAARREKENING 2008 
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5.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALIN G 

Inleiding 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
Waardering en resultaatbepaling Bestuurscommissie O penbaar Basisonderwijs 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening worden de waarderings- en resultaatbepalingen gehanteerd welke zijn 
voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn en gebaseerd op het Burgerlijk 
Wetboek (BW2 Titel 9). De afwijkingen ten opzichte van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
zoals bestemmingsreserve nulmeting en onder de overlopende passiva te betalen vakantiegeld zijn bij de 
consolidatie aangepast.  

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaar rekening 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend 
betaalbaar gesteld wordt. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg 
van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden 
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende 
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als 
die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 
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Balans 
 

Vaste activa 
Toelichting 
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de 
openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze 
kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.  
De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. 

Immateriële vaste activa 
 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd 
met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Alleen kosten van onderzoek en 
ontwikkeling die leiden tot een materieel vast actief mogen met ingang van 2004 als immaterieel vast actief 
worden geactiveerd. 
De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming 
van het gerelateerde materiële vaste actief.  
 

Materiële vaste activa met economisch nut. 
In erfpacht uitgegeven gronden. 
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij 
eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).  
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde 
opgenomen.  
 
Overige investeringen met economisch nut  
 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die 
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 
 
Met ingang van 2005 is de Nota afschrijvings- en rentebeleid van toepassing (door de Raad vastgesteld op 
30 maart 2005). Investeringen worden met ingang van 2005 lineair afgeschreven over de verwachte 
gebruiksduur en als ingangsdatum het jaar na aanschaf. De afschrijving op grondbezit met economisch nut 
(buiten de openbare ruimte) is met ingang van 1 januari 2005 beëindigd. Bij de waardering wordt in 
voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze 
naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer 
noodzakelijk blijken. 
Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven 
zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen 
reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. 
 
Toelichting  
Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met 
een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde 
van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. 
Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. 
Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. 
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:  
 

Investeringen Investeringen
t/m 2004 vanaf 2005

Gronden en terreinen div. 0
Woonruimten(incl. uitbreiding) 20 á 40
Bedrijfsgebouwen(incl. uitbreiding) 20 á 40
Stichtingskosten onderwijsgebouwen, woningen en gebouwen (excl. grond) 40
Uitbreiding, verbouwing van woningen en gebouwen 20
Noodlokalen 15 15
Rioleringen (aanleg, vervanging) 15 á 40 40
Parkeergarages 25 á 32 40
Woonwagenlocaties 40
Aanschaf woonwagens 20
Technische installaties 10 á 20 10 á 20
Inventarissen, meubilair, diverse kleine voorzieningen   5 á 10 10 á 20
Stemmachines 10
Parkeermeters en -automaten 10
Transportmiddelen, auto's, aanhangwagens en motorvoertuigen   5 á 10 5 á 15
Automatiseringsapparatuur en kantoormachines 5 3 á 5
Software 5
Gereedschappen, verbindingsmiddelen 6
Onderwijsleermethoden (Bestuurscommissie) 8  

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend  maatschappelijk nut. 
Tot en met 2004 werden de investeringen in de infrastructurele werken afgeschreven over een periode van 
10 tot 50 jaar. Overeenkomstig de d.d. 30 maart 2005 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota 
worden infrastructurele werken in de openbare ruimte met ingang van  
1 januari 2005, zoals bijvoorbeeld wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en 
afgeschreven in 40 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk 
beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire 
dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De 
boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. 

Financiële vaste activa 
 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g minus ontvangen aflossingen 
zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in 
mindering gebracht. 
 
Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de 
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de 
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. 
Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de 
verkrijgingsprijs. 
 
De opgenomen vorderingen op bijstandscliënten onder overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of 
langer zijn verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Het gehele debiteurenbestand is 
doorgelicht en individueel beoordeeld op inbaarheid. Deze oninbaarheid is bepaald op 100% voor huidige 
en oud-cliënten zonder incasso-activiteiten en een normbedrag voor inbaarheid van € 1.200 per 
openstaande debiteur met een betalingsregeling. Voor openstaande vorderingen in behandeling bij een 
deurwaarder, schuldsanering etc. is op basis van inschatting/ervaring een percentage voor mogelijke 
oninbaarheid opgenomen.  
 
Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd 
met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief 
van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.  
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Toelichting  
Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

Kapitaalverstrekkingen aan: 
• deelnemingen 
• gemeenschappelijke regelingen 
• overige verbonden partijen 

Langlopende leningen aan: 
• deelnemingen 
• woningbouwcorporaties 
• overige verbonden partijen 

Overige langlopende leningen 
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
 

Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet 
FIDO en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de 
looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een 
door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die 
een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als financieel vast activum dient te 
worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke (rentetypische) looptijd. 
 
Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het 
aandelenkapitaal van een N.V. of B.V.  
 
 

Vlottende activa 
 

Voorraden 
 
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere 
marktwaarde.  
 
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen 
die zijn gebaseerd op de gemiddelde (betaalde) inkoopprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd 
naar marktwaarde.  
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en 
woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 
beheerskosten. 
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van 
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de 
verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. 
 
Toelichting  
De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is: 

• grond- en hulpstoffen 
• onderhanden werken 
• gereed product en handelsgoederen 
• vooruitbetalingen op voorraden 
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Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 
inningskansen. 
 
Toelichting  
De voorgeschreven indeling voor wat betreft vorderingen is: 

• vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk) 
• verstrekte kasgeldleningen 
• rekeningcourantverhoudingen met niet-financiële instellingen 
• overige vorderingen 
• overige uitzettingen 

 
Op het punt van uitzettingen is gekozen om de terminologie van de Wet FIDO te volgen. Het begrip 
uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is 
komen te vervallen. Voorzover op grond van het treasurystatuut effectenbezit niet is toegestaan, dan wel 
niet aanwezig kan dit in de toelichting uiteengezet worden. 

Liquide middelen en overlopende posten. 
 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. 
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 
kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is 
opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. 
Toelichting  
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 
schatten. 
b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 
redelijkerwijs te schatten is. 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het 
begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. 
d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de 
voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b. 

Vaste schulden 
 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Toelichting  
De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de 
daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende 
passiva is niet toegestaan. 

Vlottende passiva 
 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Borg- en Garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde 
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de paragraaf met betrekking tot de financiering is 
nadere informatie opgenomen. 
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5.2 BALANS GEMEENTE DEN HELDER 2008 
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Balans per 31 december 2008 
 
(bedragen x € 1.000,-) Ultimo Ultimo 
ACTIVA 2008 2007 

Vaste activa      
       

Immateriële vaste activa  38  40 

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 38  40  
      

Materiële vaste activa  98.835  94.233 

- Investeringen met een economisch nut     

   - gronden uitgegeven in erfpacht 4.434  4.531  

   - overige investeringen met een economisch nut 81.192  76.831  
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een 
   maatschappelijk nut 13.209  12.871  
      

Financiële vaste activa  138.804  151.883 

- Kapitaalverstrekkingen aan:     

  - deelnemingen 6.968  6.918  

- Leningen aan:     

  - woningbouwcorporaties 104.476  109.106  

  - deelnemingen 2.000  2.000  

- Overige langlopende leningen u/g 16.089  23.546  
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of  
   langer 5.183  5.530  

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 4.088  4.783  

      
Totaal vaste activa  237.677   246.156 
        

Vlottende activa     
      

Voorraden  27.721  24.508 

- Grond- en hulpstoffen:      

   - niet in exploitatie genomen bouwgronden 7.580  5.979  

   - overige grond- en hulpstoffen 182  345  

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 19.959  18.184  
      

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   29.755  31.662 

- Vorderingen op openbare lichamen  8.810  7.932  

- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 7.445  7.724  

- Overige vorderingen 13.500  16.006  
      

Liquide middelen  7.280  6.022 

- Kassaldi 17  8  

- Bank- en girosaldi 7.263  6.014  
      

Overlopende activa  1.321  179 
       

Totaal vlottende activa  66.077  62.371 
      

Totaal generaal  303.754  308.527 
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(bedragen x € 1.000,-)                  Ultimo                   Ultimo 
PASSIVA                   2008                    2007 

Vaste passiva       
        

Eigen vermogen  56.810  48.916 

- Algemene reserve 18.477  16.104  

- Bestemmingsreserves     
  - voor egalisatie van tarieven 305  173  
  - algemeen 35.411  35.449  

- Nog te bestemmen resultaat 2.617  -2.810  

     

Voorzieningen  22.514  21.324 

- Kostenegalisatievoorzieningen 17.590  17.689  

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.924  3.635  

      

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  189.604  198.138 

- Onderhandse leningen van:     

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 187.110  195.218  

- Door derden belegd geld 2.464  2.890  

- Waarborgsommen 30  30  
     

Totaal vaste passiva  268.928   268.378 

        

Vlottende passiva     

      
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één 
jaar   17.590  22.976 

- Bank- en girosaldi 0  5.220  

- Overige schulden 17.590  17.756  

      

      

      

Overlopende passiva  17.236  17.173 
      
      
      
      

      
      

      
      

Totaal vlottende passiva  34.826  40.149 

      

Totaal generaal  303.754  308.527 

      

Gewaarborgde geldleningen  127.924  109.592 

Garantstellingen     
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5.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 
 
(bedragen in de tabellen x € 1.000) 
ALGEMEEN  
 
Wijziging van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) betreffende de art. 44 lid 2 voorzieningen voor 
middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is. 
In artikel 44, lid 2 BBV werd voorgeschreven dat de nog de besteden middelen van derden waarvan de 
bestemming gebonden is, onder de voorzieningen moesten worden opgenomen. 
 
Op 10 juli 2007 is het BBV gewijzigd. Door deze wijzigingen moeten deze middelen met ingang van begroting 
en jaarrekening 2008 onder de overlopende passiva worden opgenomen. Het gaat hier om ontvangen 
voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 
 
Toelichting consolidatie jaarrekening Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Den Helder: 
Bij het opstellen van de jaarrekening worden de waarderings- en resultaatbepalingen gehanteerd welke zijn 
voorgeschreven door OCW en gebaseerd op BW2 Titel 9. 
De afwijkingen ten opzichte van het BBV zoals de bestemmingsreserve nulmeting en het onder de 
overlopende passiva opgenomen te betalen vakantiegeld zijn bij de consolidatie gecorrigeerd. 
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ACTIVA  

VASTE ACTIVA 
 

Immateriële vaste activa 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2008: 

Boekwaarde  
01-01-2008

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen 
van derden

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde 
31-12-2008

Kosten onderzoek
en ontwikkeling 40 2 38
Totaal 40 0 0 2 0 0 38

 
 
 
Materiële vaste activa 
Met de invoering van het BBV is er onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en 
investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut leveren inkomsten op 
(bijvoorbeeld door middel van tarieven) of zijn verhandelbaar. Deze moeten worden geactiveerd en reserves 
mogen hierop niet in mindering worden gebracht. Investeringen met een maatschappelijk nut leveren geen 
directe inkomsten op (bruggen, wegen, parken etc.). 
 
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:  

Boekwaarde Boekwaarde
per per

31-12-2008 01-01-2008

In erfpacht uitgegeven gronden 4.434 4.531
Overige investeringen met een economisch nut 81.192 76.831
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 13.209 12.871

98.835 94.233

 
 
De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar per saldo met € 97.000 afgenomen door verkopen.
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de  boekwaarde van de overige investeringen met 
economisch nut weer: 

Boekwaarde 
01-01-2008

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen 
van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde 
31-12-2008

Gronden en terreinen 1.952 850 45 2.757
Woonruimten 157 5 152
Bedrijfsgebouwen 28.995 2.783 1.836 672 29.270
Grond-, weg- en
 waterb.werken. 36.566 10.169 1.832 5.647 39.256

Vervoermiddelen 2.191 373 34 434 2.096
Machines, apparaten,
 installaties. 2.774 416 574 2.616
Ov. mat.vaste activa 4.196 1.815 966 5.045
Totaal 76.831 16.406 34 5.692 6.319 0 81.192  
 
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen betreffen (bedragen x € 1.000): 
 
Gronden en terreinen 
De gronden en terreinen betreffen ondermeer de grond Luchthavenweg, grond van sport- en recreatieparken. 

Krediet Werkelijk
Vermeerderingen:
Luchthavenweg 850 850  
 
Bedrijfsgebouwen 
De bedrijfsgebouwen betreffen ondermeer de schoolgebouwen, buurthuizen, jongerencentra, 
parkeerdekken en de gebouwen van de gemeentelijke diensten, welke worden gebruikt voor de huisvesting 
van de diverse sectoren van de gemeente. 
 

Krediet Werkelijk
Vermeerderingen:
Nieuwbouw Pijler/ Herderschee 2.021             1.368             
Nieuwbouw Brandweerkazerne 537                521                
Bezoekerscentrum 1.966             214                

 
Grond- weg- waterbouwkundige werken 
Hieronder zijn opgenomen de investeringen in rioleringen, infrastructuur visafslag, verlenging en  
verdieping Kade Nieuwediep (voormalige Onderzeekade). 
 

Krediet Werkelijk
Vermeerderingen:
Investeringen in riolering 2008 3.290 1.895
Herinrichting haven 8.255 8.262
Herinrichting haven compensatiemaatregelen 101 114
Aanleg standplaatsen -154 -127

Verminderingen:
Herinrichting haven (subsidie provincie) 6.675 5.583  
 
Overige materiële vaste activa 
De overige materiële vaste activa betreft voornamelijk kantoormeubilair, automatisering en veiligheids 
voorzieningen haven. 
 

Krediet Werkelijk
Vermeerderingen:
Veiligheidsvoorzieningen haven 1.071 359
Groupwise (software) 200 182
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De boekwaarde van de investeringen in de openbare r uimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
had het volgende verloop: 
 

Boekwaarde 
01-01-2008

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen 
van derden

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde 
31-12-2008

Gronden en terreinen 22 22

Grond-, weg- en 
waterb. werken 9.693 936 357 10.272
Machines, apparaten, 
installaties 47 8 8 9 38

Ov. mat. vaste activa 3.109 232 2.877
Totaal 12.871 944 8 598 0 0 13.209

  
 
Op dit moment zijn hiervoor geen reserves beschikbaar. 
Tot en met 2004 worden de investeringen in de infrastructurele werken afgeschreven over een periode van 
10 tot 50 jaar. In overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota d.d. 30 maart 
2005 worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld wegen, pleinen, bruggen, 
viaducten en parken, met ingang van 1 januari 2005 geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. 
 
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen betreffen (bedragen x € 1.000): 
 
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 
Hieronder zijn opgenomen de investeringen in wegen en kunstwerken. 
 

Krediet Werkelijk
Vermeerderingen:
Zuiderhaaks 3.020 166
Project Zomer in de Kop 777 471
Fiets- en kanoroute 226
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Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2008 wordt in onderstaand overzicht 
weergegeven: 

Boekwaarde    
01-01-2008

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Aflossingen/  
afschrijvingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde     
31-12-2008

Kapitaalverstrekkingen aan:
    deelnemingen 6.918             50          6.968             
Leningen aan:
    woningbouwcorporaties 109.106         4.630                104.476         
    deelnemingen 2.000             2.000             
Overige langlopende leningen 23.546           7.457                16.089           
Overige uitzettingen met een 
looptijd > 1 jaar              5.530         278                    625 5.183             
Bijdragen aan activa in 
eigendom van derden 4.783             695                   4.088             

Totaal 151.883         328        -                 13.407              -              138.804         

 
 
 
 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: 

2008 2007

Aandelen N.V. Houdstermij. Gaskop Noord-Holland, 557 stuks à € 454 253                253                
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 529                479                
Belang van 100%  in de Luchthaven Den Helder B.V. 45                  45                  
Deelname in de N.V. Huisvuilcentrale, 112 stuks à € 45,37 5                    4                    
Belang (100%) in Ontw. en Expl.mij Willemsoord B.V. Den Helder 6.108             6.108             
Deelname van 50% in Zeestad Beheer B.V. 9                    9                    
Deelname van 49,5% in Zeestad C.V. -                     -                     
Deelneming Baggerstort B.V. 18                  18                  
Noord-Holland Noord N.V. 1                    1                    
Inschrijvingen grootboek(obligaties) 1                    

6.968             6.918             

 
 
Aandelen N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Hol land (GKNH) 
Middels deze aandelen heeft de gemeente een indirect belang in N.V. Nuon.  
N.V. Nuon is een gesplitste onderneming en bestaat uit een Netwerkbedrijf (Alliander) en een Productie en 
Leveringsbedrijf (Nuon PLB, in de toekomst Nuon Energy N.V. geheten). Deze splitsing is het gevolg van 
internationale en nationale wetgeving en effectief per 1 juli 2008. N.V. Houdstermaatschappij GKNH kan 
haar aandelenbelang van 2,8% in Nuon BLP te koop aanbieden voor circa 285 miljoen aan het Zweedse 
staatsbedrijf Vattenfall welke in februari 2009 een bod heeft uitgebracht. Het netwerkbedrijf Alliander valt 
buiten de overeenkomst. De mogelijke verkoop zal gefaseerd plaatsvinden over de komende 6 jaar (49% in 
2009, 15% in 2011 en 2013, het restant van 21% in 2015). Besluitvorming over de aangekondigde 
transactie tussen Nuon PLB en Vattenfall zal op de aandeelhoudersvergadering van Nuon dd 17 juni 
plaatsvinden. De geraamde opbrengst voor gemeente Den Helder bedraagt circa € 30 miljoen, verspreid 
over de jaren 2009 tot en met 2015. 
 
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 
Middels deze aandelen heeft de gemeente een indirect belang in de BNG van 0,38%. De intrinsieke waarde 
van dit belang bedraagt volgens de jaarrekening van 2007 naar schatting € 7,8 miljoen.  
 
Aandelen Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V. 
In 2007 heeft Willemsoord B.V. Cape Holland B.V. overgenomen. Voor de financiering van deze overname 
heeft een agiostorting plaatsgevonden door de gemeente op de bestaande aandelen van € 6,1 miljoen.  
De jaarrekening 2007 sluit met een eigen vermogen van € 4,1 miljoen.  
De risicoinschatting rondom ORW hebben wij als “gemiddeld” gekwantificeerd. Aan de andere kant probeert 
de gemeente het risico rondom ORW ook te beheersen.  
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Een bestemmingsplan Willemsoord wordt voorbereid waarin de ontwikkelingsmogelijkheden op het complex 
worden uitgewerkt (functies van gebouwen en open ruimte). Bij het bestemmingsplan behoort een 
exploitatieplan waarin wordt aangegeven hoe de ontwikkeling wordt gefinancierd. Daarnaast heeft de 
algemene vergadering van aandeelhouders van Willemsoord B.V. een plan van aanpak gevraagd voor de 
ontvlechting van Willemsoord. Deze ontvlechting houdt in het transparant maken van taken en de daarbij 
behorende kosten en opbrengsten. In het verlengde daarvan moet worden afgewogen of taken van 
Willemsoord B.V. niet moeten worden weggezet bij andere instanties: gemeente of Zeestad (maar extern 
kan ook). Dit vanuit de gedachte dat Willemsoord B.V. een pure beheersorganisatie moet worden. 
Onderdeel van de opdracht is om uit te werken op welke wijze deze beheersorganisatie een 
kostendekkende exploitatie van het complex c.q. de gebouwen kan voeren. 
Voorlopig hebben wij het risicobedrag ingeschat op € 5 miljoen waarmee rekening is gehouden in het totaal 
van de benodigde weerstandscapaciteit.  
 
Deelneming in Zeestad Beheer B.V. 
De gemeente heeft een belang van 50% in Zeestad Beheer B.V. De vennootschap heeft ten doel het 
optreden als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Zeestad C.V. en is opgericht in 2007.  
Het resterende belang van 50% is in handen van de Provincie. 
Voor het gestorte werkkapitaal in 2007 ad € 60.000 is een voorziening getroffen in verband met een 
voorlopig geprognosticeerd tekort.  
 
Zeestad C.V. 
Voor de ontwikkeling van de plangebieden Stadshart en Nieuw Den Helder Centrum is in 2007 Zeestad 
C.V. opgericht bij raadsbesluit van 8 maart 2007 (nr 27). Met het Rijk en de Provincie is een 
samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing gesloten. 
Als commanditaire vennoot neemt de gemeente en de Provincie beide voor 49,5% deel in deze C.V. De 
beherende vennoot van de C.V. is Zeestad Beheer B.V., waar de gemeente en Provincie beide een 50% 
belang hebben genomen. Zeestad Beheer B.V. heeft het resterende belang van 1% in de C.V. 
 
Waardering: 
In 2007 is op grond van de verwachte tekorten in de zes prioritaire gebieden van Stadshart en Nieuw Den 
Helder Centrum een voorziening getroffen van € 6,9 miljoen voor het werkkapitaal van de B.V. ad € 60.000 
en de kapitaalstorting in de C.V. van € 6.831.000. Deze stortingen worden als bijdrage gezien in de tekorten 
aan de plangebieden welke op basis van voorlopige cijfers worden geraamd op € 20 miljoen. 
 
Belang van 100% in de Luchthaven Den Helder B.V. 
De gemeente heeft een belang van 100% in de Luchthaven Den Helder B.V. Deze B.V. heeft een belang 
van 50% in Den Helder Airport C.V. De intrinsieke waarde bedraagt volgens de jaarrekening van 2007  
circa € 3,3 miljoen. 
 
Deelname in de N.V. Huisvuilcentrale 
De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst garant voor de 
lening verstrekt aan de N.V. Huisvuilcentrale. De intrinsieke waarde bedraagt volgens de jaarrekening van 
2007 circa € 3,8 miljoen. 
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Leningen aan deelnemingen 
Dit betreft een lening aan Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V.. 
 
Overige langlopende leningen 
Hieronder zijn ondermeer opgenomen: het Gemini Ziekenhuis (€ 9,9 miljoen), Schouwburg De Kampanje  
(€ 2,4 miljoen), Samenwerkingsschool SO/VSO (€ 1,6 miljoen), de Schots (€ 1,1 miljoen), Triade (€ 0,4 
miljoen) en de stichting Blijf van mijn Lijf (€ 0,6 miljoen). 
 
Overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar 
De vorderingen op bijstandscliënten welke vallen onder de WWB bedraagt € 4,1 miljoen waarop in 
mindering is gebracht een bedrag van € 2,3 miljoen wegens mogelijke oninbaarheid. De vorderingen op 
bijstandscliënten met doorbetalingsverplichting aan het rijk (van 75%) bedraagt € 0,4 miljoen minus een 
bedrag van € 0,1 miljoen wegens mogelijke oninbaarheid.  
 
 

Debiteuren bijstandsclienten
Aantal 

Personen
Aantal 

vorderingen
Betalings-
regelingen

Percentage

2006 1.309 1.995 850 65%
2007 1.223 1.892 682 56%
2008 764 1.286 509 67%

 
 
Vorderingen op het Ministerie van VROM in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 
bedragen € 3,4 miljoen. 
 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
De bijdragen aan activa van derden betreft ondermeer een investeringsbijdrage aan de ontwikkelings- en 
exploitatiemaatschappij Willemsoord, het Reddingsmuseum, een bijdrage in huisvesting Triade en een 
bijdrage in huisvesting De Boeg. 

 

Voorraden 
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:  

2008 2007
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

    niet in exploitatie genomen bouwgronden 7.580 5.979

    overige grond- en hulpstoffen 182 345

7.762 6.324
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 19.959 18.184

27.721 24.508
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Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 
 

Boekwaarde Vermeer- Inkomsten Afwaar- Boekwaarde Verwer vings
01-01-2008 deringen dering 31-12-2008 prijs per m2

Gronden in voorraad:
OS&O 1.500 69 1.569 94,99            
Verwervingen Stadshart 2.224 89 2.313 522,09          
Ankerpark/Nieuwe Diep 531 21 552
Doggerswijk West 1.724 323 2.047
Molukkenstraat 1 1.099 1.099 16,92            
Molenplein 1 2.658 2.658 -                 
Totaal 5.979 4.259 2.658 0 7.580

 
O.S.& O.  
Voor de locatie OS&O (Huisduinerkwartier) wordt bij de huidige uitgangspunten een nadelig planresultaat 
verwacht van ca. € 771.000. Voor dit planresultaat is in het kader van de jaarrekening 2007 een voorziening 
getroffen ad € 853.637. Het is de verwachting dat het definitieve ontwerp medio 2009 wordt afgerond en dat 
in 2009 de locatie door middel van een koop-realisatieovereenkomst overgedragen wordt aan ontwikkelaar 
Synchroon. Gedurende 2009 worden de planologische procedures gevoerd. De bouwwerkzaamheden 
duren van december 2009 tot medio 2011. De oplevering vindt tevens gefaseerd plaats in 2011.  
 
Verwervingen grond en opstallen Stadshart 
De boekwaarde ultimo 2008 betreft de aankoopprijs inclusief financieringskosten van de strategische 
aankopen van diverse panden in het Stadshart. De vermeerderingen in 2008 betreffen de 
financieringskosten over deze strategische aankopen. De overige WVG-aankopen in het Stadshart zijn 
afgewaardeerd ten laste van de bestemmingsreserve “aankopen Stadshart”. Voor de verwervingen in het 
Stadshart geldt dat deze plaatsvinden in de veronderstelling dat deze eigendommen deel zullen uitmaken 
van een toekomstige exploitatie. De diverse financiële verkenningen van de plannen van het Stadshart laten 
een sterk negatief beeld zien. De conclusie is gerechtvaardigd dat er vrijwel geen financieel batige 
ontwikkelingen in het Stadshart zullen plaatsvinden.  
 
Ankerpark / Nieuwe Diep 
Dit pand is thans in bezit van de gemeente Den Helder. Ten behoeve van de sloop en sanering van 
betreffende pand is een raming opgesteld in 2005 ter grootte van € 487.900 (nr 114/RWO d.d. 07-11-05). 
 

Molukkenstraat 1 
Dit schoolgebouw is in 2008 voor ca. € 1,1 miljoen aangekocht door de gemeente Den Helder van Stichting 
Scholen aan Zee. De gemeente heeft het voornemen dit pand in 2009 weer te verkopen aan 
Woningstichting Den Helder ten behoeve van herontwikkeling tot zorgwoningen. 
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Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verlo op in 2008 het volgende overzicht worden 
weergegeven: 
 

Boekwaarde 
01-01-2008

Vermeer-   
deringen

Inkomsten Reserve-
vorming 

Boekwaarde 
31-12-2008

Voorziening 
Verlieslatend 
complex

Balanswaarde 
31-12-2008

Grondexploitatie:

Julianadorp Oost *) 7.970 2.030 279 9.721 9.721
Mr. Tigchelaar 152 16 196 -28 -28
Kooypunt 10.062 812 608 10.266 10.266

Totaal 18.184 2.858 1.083 0 19.959 0 19.959

Nog te maken kosten 60.802

Boekwaarde Woningstichting Den Helder inzake Julianadorp Oost 2.015

Voorziening Julianadorp Oost 1.717
Voorziening Mr. Tigchelaar 215
Nog te verwachten opbrengsten 88.611

Eindwaarde van het verwachte voordelig exploitatie-resultaat 3.903

Contante waarde van het verwacht voordelig exploitatie-resultaat ultimo 2008 386

 
 Bij de berekeningen van de prospectie van plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

� Rente *)           5,0 % 
� Kostenstijging        2,0 % 
� Opbrengstenstijging           1,0 % 
� Opbrengstenstijging (Julianadorp-Oost)     1,5 % 
� Prijspeildatum          1-1-2009 
� Opslag bovenwijkse voorzieningen per m²     € 4,50   

*) Voor Julianadorp is een rentepercentage aangehouden van 3,5%, een en ander in overleg met de  
    Woningstichting Den Helder, participant in dit gebied. 

 
Overige gegevens: 

� Nog te realiseren opslag op grondverkopen (€ 4,50 per m²)  € 1.867.734 
� Nog te verkopen grond voor bedrijven, kantoren, woningbouw e.d. 674.482 m² 

Hierbij is rekening gehouden met de 3e fase van Kooypunt en de uitgifte in Julianadorp-Oost.  
 
*) Per 1 januari 2007 is Julianadorp-Oost in exploitatie genomen. De startwaarde per 1-1-2008 van het 
gemeentelijk aandeel in deze exploitatie bedraagt ca. € 9,7 miljoen. Er is sprake van een stille reserve van  
ruim € 1,7 miljoen. 
 
 
Overige grond- en hulpstoffen 
De overige grond- en hulpstoffen betreffen voornamelijk de magazijnvoorraden van Stadsbeheer. 
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Uitzettingen korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt  
gespecificeerd worden: 
 

2008 2007

Soort vordering

Vorderingen op openbare lichamen 8.810 7.932

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 7.445 7.724

Overige vorderingen 13.500 16.006

29.755 31.662

 
 
Vorderingen op openbare lichamen

2008 2007

Omzetbelasting 338                  1.309              

BTW-compensatiefonds 5.001               5.726              

Ministerie van OCW 397                  366                 

Subsidie Provincie NH 2.223               

Overige subsidies 624                  95                   

Overige vorderingen op openbare lichamen 227                  436                 

8.810               7.932              

 
De vordering btw-compensatiefonds wordt per juli 2009 betaalbaar gesteld. 
 
 

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële in stellingen 

 

Dit betreft de rekening-courantverhouding van de gemeente met Willemsoord B.V.  
 
Overige vorderingen

2008 2007

Algemene debiteuren 5.835 6.650
Rente leningen u/g en rente banksaldi 3.736 4.120
Overige vorderingen 3.929 5.236

13.500 16.006

 
Bij de algemene debiteuren is in mindering gebracht een bedrag van € 595.000 voor mogelijke oninbaarheid.  
De rente langlopende geldleningen u/g betreffen rentebaten welke betrekking hebben op 2008, maar pas in 
2009 ontvangen worden. Deze rentebaten hebben betrekking op de periode tussen de laatste 
renteontvangst en de balansdatum. 
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Liquide middelen 
 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
 

2008 2007

Kas 17 8
Banken 7.204 5.849
Giro 59 165

7.280 6.022

 
De onder de liquide middelen opgenomen bankrekeningen betreffen voornamelijk de saldi bij de Fortisbank en 
de BNG bank. 
 

Overlopende activa: 
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 

2008 2007

Vooruitbetaalde subsidievoorschotten 0 66
Nog te ontvangen bedragen 82 61
Overige 1.239 52

1.321 179
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PASSIVA 

Eigen vermogen 
 

 
Algemeen 
In de raad van juni 2005 is de nota Reserves en voorzieningen gemeente Den Helder 2005 vastgesteld. 
Hierbij is aangegeven dat de hoogte van de algemene reserve die past bij het hoge risicoprofiel moet 
worden gesteld op minimaal € 21 miljoen (circa € 350 per inwoner). 
In de raad van september 2007 is de nota “Weerstandsvermogen en risicomanagement” vastgesteld. Hierbij 
is berekend dat de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit € 18,8 miljoen bedraagt. Dit bedrag is 
gebaseerd op een eerste inventarisatie van de risico’s.  
 
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: 
 

2008 2007

Algemene reserve 18.477 16.104

Bestemmingsreserves:

  voor egalisatie van tarieven 305 173

  algemeen 35.411 35.449

Nog te bestemmen resultaat 2.617 -2.810
56.810 48.916

 
 
Het verloop in 2008 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. 
 
Algemene reserve  
 

stand vermeer- vermin- vermindering stand
1-1-2008 deringen deringen door 31-12-2008

afschrijving

Algemene reserve 16.104 5.733 3.360 18.477       

16.104 5.733 3.360 0 18.477

Bestemmingsreserves 
stand vermeer- vermin- vermindering stand

1-1-2008 deringen deringen door 31-12-2008
afschrijving

Egalisatiereserve m.b.t. tarieven:
 - Egalisatiereserve begraafplaats 34 34              
 - Egalisatie bedrijfsafval 139 132 271            

173 132 0 0 305
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stand vermeer- vermin- vermindering stand
1-1-2008 deringen deringen door 31-12-2008

afschrijving

Bestemmingsreserves algemeen:
Resultaatbestemming 2005 147         133        14               
Resultaatbestemming 2006 61           61               
Aanleg regionale Binnenhaven 2.850      2.850          
Herinrichting haven 5.161      5.161          
Cofinanc.strategische projecten 770         267        503             
Woonomgeving De Schooten 976         976             
Bovenwijkse voorzieningen 2.319      36           2.355          
Decentr. Onderwijshuisvesting 2.505      664         887        2.282          
Bestuurscommissie -                  
      algemene reserve 2.365      274         2.639          
Aankopen stadshart 4.138      34          4.104          
Reorg. Werk en Inkomen 229         229        0                 
Monumenten 533         62          471             
Nieuwbouw stadhuis 1.543      1.849      1.400     1.992          
Dakplan 366         76          290             
De Nollen 788         280        508             
Nieuwbouw Pijler/Herderschee 1.997      80           2.077          
Herontwikkeling Lidwina 788         788             
Onderwijscluster Pasteurstraat 1.522      1.522          
Helders Restauratiefonds 692         12          680             
Reserve WMO 1.000      1.000          
Overige (circa 30) 5.699      1.694      2.160     95                    5.138          

35.449    5.597      5.540     95                    35.411        

 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, voor vertragingen in 
realisatie en ombuigingsmaatregelen en voor het opvangen van risico's waarvoor geen 
bestemmingsreserve/voorziening is ingesteld. De algemene reserve heeft het karakter van een bufferfunctie. 
 
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen : 
Vermeerderingen:
Bespaarde rente over 2008 1.240
Inverdieneffecten UBM 1 en 2 614
Voorfinanciering Stedelijke Vernieuwing Zeestad 1.960
Bijdrage Zeestad opbrengst verkoop panden & gronden 1.920  
Verminderingen:
Regionale bijdrage N9 225
Resultaat 2007 2.810
Organisatievisie 2007 - 2012 125  
 
Bestemmingsreserves 
De overige bestemmingsreserves betreffen bestanddelen van het eigen vermogen waar een specifieke 
bestemming voor geldt. 
 
Resultaatbestemming 2005 
Conform raadsbesluit 066/RWO 2008 is ten laste van deze reserve de bestemmingsreserve 
Ontwikkelingsfonds M3 cluster ad € 0,1 miljoen gevormd. 
 
Cofinanciering Strategische Projecten. 
De vermindering heeft betrekking op ontwikkelingsfonds ter versterking van het marien-, maritiem-, en  
milieutechnologisch kenniscluster in Den Helder en regio 3M ad € 0,3 miljoen. 
 
Decentralisatie onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs 
De vermeerdering heeft betrekking op de onderbesteding van het huisvestingsbudget in 2008 ad € 0,7 
miljoen. Een bedrag van € 0,9 miljoen is verminderd in verband met financiële afwikkeling Brede School 
IJsselmeerstraat. 
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Resultaat bestuurscommissie 
De vermeerdering ad € 0,3 miljoen betreft vrijgekomen gelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Welzijn (OCW). 
 
 
Reorganisatie Werk en Inkomen 
De vermindering ad € 0,2 miljoen hebben betrekking op inzet voor uitzendkrachten. 
 
Nieuwbouw Stadhuis 
De vermeerdering ad € 1,8 miljoen heeft betrekking op het gerealiseerde inverdieneffect loonkosten 
personeel onder andere door het afdalen van bovenformatieve fte’s als gevolg van vertrek of plaatsing in 
een reguliere functie. Als algemeen dekkingsmiddel is in 2008 conform begroting € 1,0 miljoen onttrokken 
en € 0,4 ml besteed aan relatiemarketing en promotie activiteiten Tall Schip Races. 
 
Dakplan 
De vermindering ad € 76.000 heeft betrekking op de verantwoording van het project ”Weg te werken 
achterstallig onderhoud” aan de Kompassschool. 
 
De Nollen 
Van de vermindering ad € 0,3 miljoen heeft € 0,2 miljoen betrekking op conform besluitvorming begroting 
2008 gedeeltelijke vrijval reserve winst De Nollen en € 0,1 miljoen betrekking op onderzoek zwembad de 
Schots. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
De vermeerdering ad € 1 miljoen heeft betrekking op een positief effect van de WMO op de inkoop van hulp 
bij het huishouden. Conform raadsbesluit 2e Marap 2008 is deze bestemmingsreserve ingesteld.  

 

 

2008 2007

Kostenegalisatievoorzieningen 17.590 17.689
Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 4.924 3.635

22.514 21.324
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Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen in 2008 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 
 
In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn 
gebracht. Alle aanwendingen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 
 
Kostenegalisatievoorzieningen 

Stand            
1-1-2008

Toevoe- 
ging

Vrijval Aanwen-
ding

Stand            
31-12-2008

Kostenegalisatievoorziening:

Onderhoudsvoorziening boot Havendienst 35                 10            45                 
Brandweerkazerne 169               58            227               
Onderhoudsvoorziening haven 3.201            981          315           3.867            
Onderhoud verkeer, vervoer en waterstaat excl.
 haven 2.380            2.380       -                
Gymnastieklokalen 736               177          913               
Groot onderhoud Mariëndal 118               118          -                
Egalisatievoorziening riolering 4.372            188          33             4.527            
Egalisatievoorziening onderhoud gebouwen 3.615            536          467           3.684            
Onderhoud gebouwen bestuurscommissie
 onderwijs 942               90            205           827               
Haven ISPS 55                 234          172           117               
Egalisatie huishoudelijk afval 2.066            817          2.883            
Progr. Onderwijshuisvesting -                500          500               

17.689          3.591       2.498       1.192        17.590          

 
Deze voorzieningen zijn gevormd ter gelijkmatige verdeling van lasten over meerdere jaren. Deze kosten zijn 
ontstaan in het huidige begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar. 
 
Onderhoudsvoorziening haven 
Per saldo is een bedrag ad € 0,7 miljoen is toegevoegd vanuit de exploitatie 2008. 
 
Onderhoud verkeer, vervoer en waterstaat excl. haven 
Het opgenomen bedrag was niet onderbouwd met beheersplannen voor wegen conform de richtlijnen van het 
BBV en is daarom vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
 
Egalisatievoorziening riolering  
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2009-2012. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het onderscheid: onderhoud cq spaarcomponent, vervangingsinvesteringen en tevens wordt 
het verband met de voorziening riolering nader uitgewerkt. 
 
Egalisatievoorziening huishoudelijkafval 
De vermeerdering ad € 0,8 miljoen heeft betrekking het resultaat huishoudelijkafval 2008. 
 
Programma Onderwijshuisvesting 
De vermeerdering ad € 0,5 miljoen betreft het instellen van deze voorziening, conform convenant 
voorziening onderhoud ten behoeve van huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Den Helder 2008 – 
2012. 
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Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 
Stand Toevoe- Vrijval Aanwen- Stand

1-1-2008 ging ding 31-12-2008

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen:
Drooghe Weert 470               470          -                    
Voorziening bodemsanering 947               -               947          -                    
Wachtgelden gesubs. Instellingen 304               11            4               311               
Wijksteunpunten 38                 38                 
Egalisatievoorziening onderwijsuitgaven
 (5-jaarlijkse afrekening) 1.353            734          14             2.073            
Wachtgeld vml wethouders 443               203           240               
Waterbreed (gemeentelijk deel) 80                 280 19             341               
Vastgoed Liniepark -                    271 271               
Schadeclaim Staat -                    1.650       1.650            

3.635            2.946       1.417       240           4.924             
Deze voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De 
looptijd bedraagt circa 5 jaar. 
 
Drooghe Weert 
De vermindering ad € 0,5 miljoen heeft betrekking op de opheffing van de voorziening. De getroffen 
voorziening was niet onderbouwd door bestaande risico’s of verplichtingen conform de richtlijnen van het BBV. 
 
Voorziening bodemsanering 
De vermindering ad € 0,9 miljoen heeft betrekking op de opheffing van de voorziening. De getroffen 
voorziening was niet onderbouwd door bestaande risico’s of verplichtingen conform de richtlijnen van het BBV. 
 
Egalisatievoorziening onderwijsuitgaven. 
De vermeerdering ad € 0,7 miljoen heeft betrekking op overschrijdingsregeling onderwijs. 
 
Schadeclaim Staat 
De vermeerdering ad € 1,7 miljoen heeft betrekking op schadeloosstelling over de verhuur en ontruiming van 
Gebouw 92 met als betrokken partijen de Staat en Multimetaal. 
 

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar  
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2008.  

Stand                 
1-1-2008

Vermeer-
deringen

Aflos-
singen

Stand            
31-12-2008

Onderhandse leningen 195.218      8.108      187.110      
Door derden belegde gelden 2.890         426         2.464          
Waarborgsommen 30              30               
Totaal 198.138      -          8.534      189.604       
 
Onderhandse leningen 
Het gehele saldo van onderhandse leningen betreft leningen van binnenlandse banken en financiële  
instellingen. De totale rentelast voor het jaar 2008 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt  
€ 8.477.000. 
 
Door derden belegde gelden 
Hieronder zijn onder andere opgenomen de overige langlopende verplichtingen met betrekking tot het 
Besluit Woninggebonden Subsidies ad € 2,5 miljoen. 
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Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

Kortlopende schulden 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
2008 2007

Bank- en girosaldi 5.220

Overige schulden 17.590 17.756
17.590 22.976

 
De onder bank- en girosaldi opgenomen bankrekeningen betreffen de saldi bij de Bank Nederlandse  
Gemeente (BNG). De kredietfaciliteit bedraagt € 14.000.000. 
 
De specificatie van de post overige schulden is als volgt: 

2008 2007

Schuld Ministerie van Sociale Zaken

  en Werkgelegenheid 122 3

Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten 2.563 2.586

Algemene crediteuren 6.372 10.003

Subsidies 1.095 936

Exploitatie- en ontwikkelingsmaatschappij Willemsoord, investeringsbijdragen 742 742

Algemene uitkering 423 -                    

Netto uitkeringen (betalingen onderweg) 355 110

Overige schulden 5.910 3.369

Overige rekening-courantsaldi 8 7

17.590 17.756

 
De te betalen pensioenpremies betreffen de verschuldigde premies over de maand december 2008 van het 
gemeentelijk en onderwijspersoneel (basisonderwijs). 
De nog te betalen subsidies hebben betrekking op een groot aantal instellingen in de welzijnssfeer. 

Overlopende passiva 
De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

2008 2007

Rente langlopende geldleningen o/g 4.570             4.520
Middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 12.124           12.410
Vooruitontvangen huren en (erf)pachten 139                241
Vooruitontvangen bedragen 400                
Overige overlopende passiva 3                    2

17.236           17.173

 
De rente langlopende geldleningen o/g betreffen rentelasten welke betrekking hebben op 2008, maar pas in 
2009 betaald hoeven te worden. Deze rentelasten hebben betrekking op de periode tussen de laatste 
rentebetaling en de balansdatum. 
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Middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 
Het verloop van de ontvangen voorschotbedragen, maar nog niet bestede voorschotbedragen, van 
Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel in 2008 worden in 
onderstaand overzicht weer gegeven. Tot en met 2007 waren deze opgenomen onder de voorzieningen. 
 

Stand Toevoe- Vrijval Aanwen- Stand
1-1-2008 ging ding 31-12-2008

Middelen van derden waarvan de bestemming 
gebonden is:
Wet Inburgering Nieuwekomers 259                88            171                -                    
Wet Inburgering Oudkomers 72                  72            -                    
Wet Inburgering 525                634                168          991               
Bestuurlijke arrangementen 209                87                  64                  232               
Regionale meld- en coördinatiepunt 519                470                521                468               
Verbreding onderwijskansen 14                  14            -                    
Waterbreed (Hoogheemraadschap) 375                375               
Brede school Juliana en Comenius 312                312               
Bans klimaatconvenant 75                  75                 
Werkdeel WWB 3.237             7.857             8.336             2.758            
ISV 2005-2009 Bodem 679                362                193                848               
ISV 2005-2009 Stadshart 703                320                383               
ISV 2005-2009 NHDC 703                320                383               
Personeelsvoorziening Bestuurscommissie 1.849             131                1.980            
Gelden derden Bestuurscommissie 161                54                  107               
Inburgering allochtone vrouwen 201                201               
Digitaal muziekproject 15                  15                 
Impulsgelden Nieuw Den Helder 494                494               
Wijkarrangementen 198                198               
Onderwijsachterstanden 2006-2010 550                877                437                990               
Doeluitkering OGGZ 209                2.067             1.772             504               
SARKON 223                223               
Ontvangstplicht bagger 2008 320                255                65                 
Uitkering Centra Jeugd en Gezin -                     774                772                2                   
Voorschot nalatenschap Oude vreemd.wet -                     134                134               
BOS project 405                150                273                282               
Overige (circa 11) 423                71                  96            294                104               

12.410           13.934           438          13.782           12.124          

 
Waarborgen verstrekt voor nog uitstaande geldleningen van derden 
 
Gewaarborgde geldleningen

Instelling Oorspr. bedrag Geborgd percentage
Schuld per 1-
1-2008

Schuld per 
31-12-2008

Woningstichting Den Helder 9.518 100% 9.049 6.331
NV Huisvuilcentrale Noord Holland 463.572 4,34% 20.119 18.485
ROC Kop van Noord Holland 5.445 100% 4.356 4.175
Gemini Ziekenhuis 4.000 100% 3.429 2.857
Zweminrichting De Schots 1.815 35% 416 325
St. Dierentehuis Den Helder 113 100% 65 60
Voetbalvereniging WGW 50 100% 31 26

484.513 37.465 32.259

 
Achtervang via WSW

Instelling Oorspr. bedrag Geborgd percentage
Schuld per 1-
1-2008

Schuld per 
31-12-2008

Alg. Woningbouwver. Nieuwediep 44.685 50% 38.167 37.031
Woningstichting Den Helder 50.000 50% 25.000 50.000
St. Woonzorg Nederland 6.484 50% 4.505 4.241
St. Geref. Bouwcoöp voor bejaarden 4.674 50% 4.455 4.393

105.843 72.127 95.665

 
 
Woningstichting Den Helder: 
De toename wordt ondermeer veroorzaakt doordat de Woningstichting een nieuwe geldlening heeft 
aangetrokken met achtervang via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTIN GEN  

 
Verplichtingen 
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarin zijn geen 
verplichtingen begrepen die voortvloeien uit vakantiegelduitkeringen van € 1,2 miljoen. 
 
De gemeente is voor een aantal jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële 
verplichtingen. Deze financiële verplichtingen vonden veelal hun oorsprong in afgesloten 
huurovereenkomsten en onderhoudscontracten.  
Het huurcontract voor Dr. F. Bijlweg 1 is afgesloten voor 10 jaar, ingaande 2004, en bedraagt € 170.000 per 
jaar. Het huurcontract voor Dr. F. Bijlweg 2 is afgesloten voor 5 jaar, ingaande op 1 januari 2006, en 
bedraagt € 270.000 per jaar. 
Het meerjarig onderhoudscontract voor de Kade Nieuwediep is afgesloten voor 25 jaar vanaf 2008 en 
bedraagt gemiddeld € 66.000, - per jaar. 
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5.4 PROGRAMMAREKENING 

5.4.1 Totaaloverzicht lasten en baten 
 
In de voorgaande hoofdstukken is per programma het resultaat in 2008 weergegeven. Per programma is 
een toelichting opgenomen ten aanzien van de financiële afwijkingen (ten opzichte van de gewijzigde 
begroting 2008). Hierbij is op zowel lasten, baten en mutaties in reserves toegelicht. Hieronder treft u het 
totaaloverzicht en een samenvatting van de toelichting op de grootste afwijkingen. 
 

TOTAAL BATEN EN LASTEN EN MUTATIE RESERVES 

 
 

TOTALEN OP PROGRAMMANIVEAU 
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5.4.2 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Onderdeel van programma 1 / deelprogramma algemene middelen, financiering en belastingen zijn de 
algemene dekkingsmiddelen. 
In deze paragraaf worden de resultaten op deze middelen in beeld gebracht en toegelicht. 
 

 
 
Lokale heffingen 
De lasten voor heffing en invordering van de belastingen zijn lager door lagere taxatiekosten voor de 
uitvoering van de wet WOZ en het goedkoper uitbesteden van papier en drukwerk.  
 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering laat een voordeel zien. 
Lagere uitkering behoedzaamheidsreserve geeft een nadelig effect (€ 111.000 Nadeel). 
In de begroting is uitgegaan van de veronderstelling dat 50% uitgekeerd wordt, of wel € 380.000. Bij de 
maartcirculaire 2009 is het werkelijk uit te keren bedrag vastgesteld. Deze is € 111.000 lager dan waarmee 
in de begroting rekening is gehouden. Dit als gevolg van het achterblijven bij de raming van rijksuitgaven 
met betrekking tot rentebetalingen, sociale zekerheid, studiebeurzen en onderuitputting op departementale 
begrotingen. 
Reserveringen van aan gemeentefonds toegevoegde bedragen voor specifieke taken geeft een voordeel  
(€ 806.000 Voordeel). Voor een aantal posten was in de begroting al voorzien waardoor deze bedragen 
vrijvallen in 2008. Voor een aantal nieuwe posten wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2009 zodat 
deze beschikbaar blijven voor het uitvoeren van de bijgehorende taak. 
Het betreft de volgende posten: 
• Maatschappelijke stages  7.000 
• Aanpak kindermishandeling 3.000 
• Armoedebestrijding / participatie jonge kinderen 215.000 
• Electronisch kinddossier 34.000 
• Uitvoeringskosten WABO 47.000 
• Restant amendement Tang Spekman; € 50 voor minima  86.000 
 
Als laatste zijn een aantal verdeelmaatstaven aangepast. In de loop van het jaar zijn de gewichten van deze 
verdeelmaatstaven herzien (€ 122.000 Nadeel) 
 
Deelnemingen en beleggingen 
Deelnemingen en beleggingen laten een nadeel zien van € 82.000. Belangrijkste oorzaak is het niet 
uitkeren van winst door Baggerbeheer B.V. Er is geen Algemene Vergadering van Aandeelhouders geweest 
waarin de winstbestemming is vastgesteld. Een eventuele winstuitkering zal in 2009 worden verwerkt  
(€ 117.000 Nadeel). Tegenover dit nadeel staan voordelen door hogere winstuitkeringen van de Gaskop 
(aandelen NUON) en Airport Den Helder. 
 
Saldo financieringsfunctie 
Het resultaat op rente is per saldo € 107.000 nadeliger dan begroot. 
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Stelposten 
De stelposten is voor het grootste deel de raming van aan projecten toe te rekenen kosten. Hier staat voor 
een gelijk bedrag aan baten tegenover. Per saldo is sprake van een voordeel van € 301.000. Het betreft 
grotendeel overheadkosten die hier geraamd zijn maar in werkelijkheid zijn doorbelast naar producten. 
 
Saldo kostenplaatsen 
Dit product laat per saldo een nadeel zien van € 337.000. 
Voor het grootste gedeelte betreft dit een BTW naheffingsaanslag over de periode 2003-2007. 
De hoogte van deze aanslag is € 600.000. Dit is € 200.000 hoger dan ingeschat in de tussentijdse 
rapportage. 
 

5.4.3 Onvoorzien 

 
 
Onvoorzien 
De primaire begroting van de post onvoorzien bedraagt € 64.000 (Ruim € 1 per inwoner). 
Op deze post zijn de volgende mutaties verwerkt: 

• Inzet voor afwikkeling betaling convenantsgelden bijzonder onderwijs -/- € 20.000. 
• Toevoeging voordelig effect uit 2e programmarapportage 2008 van + € 260.000. 
• Inzet voor nadelig effect rapportage afwijkingen na 2e programmarapportage van -/- € 156.000 

Er resteert een bedrag in onvoorzien van € 148.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het 
rekeningresultaat. 
 

5.4.4 Structurele effecten  
 
Algemeen 
Afwijkingen worden als structureel aangemerkt als ze van invloed zijn op de begroting 2009. 
Het overgrote deel van de afwijkingen zijn van incidentele aard, ze hebben geen effect op de lasten en 
baten zoals opgenomen in de begroting 2009.  
Belangrijke afwijkingen die wel van invloed zijn op volgende begrotingsjaren zijn de volgende: 
 
Programma 1 
Het oorspronkelijke krediet voor de uitvoering van de organisatievisie is voor het grootste deel niet nodig. Er 
wordt “op eigen kracht” gewerkt. De hiervoor opgenomen taakstelling in 2009 en volgende jaren kan 
daarom (voor een groot deel) vervallen. 
De inkomsten uit deelnemingen en beleggingen zijn structureel geraamd. In verband met de kredietcrisis 
worden de winstverwachtingen, en daarmee de winstuitkeringen, minder.  
 
Programma 3 
Door toenemende klachten in de openbare buitenruimte wordt meer uitgegeven aan 
herstelwerkzaamheden. Dit heeft een structureel karakter. De meerkosten zullen opgevangen worden 
binnen het totaal van de beschikbare middelen voor het onderhoud in de openbare ruimte. 
Het aantal begrafenissen laat een dalende trend zien. Dit heeft lagere opbrengsten tot gevolg. Nader 
onderzoek moet aangeven of sprake is van structureel dalende inkomsten en het effect op de daarbij 
behorende kosten. 
Op het product parkeren vallen de parkeerinkomsten tegen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe lasten en 
baten van het parkeren zich verder ontwikkelen. 
 
Programma 4 
Op de WMO (hulp bij het huishouden) zijn grote voordelige afwijkingen ontstaan in 2008. Vanaf 2009 
worden, op basis van de nieuwe aanbesteding, hogere tarieven vergoed aan zorginstellingen. Ook wordt 
door het ministerie gekeken naar de aanpassing en verdeling van de WMO-gelden. Op basis van deze 
informatie zal bepaald worden welke structurele effecten er zijn. 
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5.4.5 Toelichting begrotingsrechtmatigheid 2 
 
De toelichting is gemaakt op deelprogrammaniveau. Alleen de deelprogramma’s waar sprake is van 
mogelijke begrotingsonrechtmatigheden zijn in de toelichting opgenomen. Uitgebreide toelichting op 
afwijkingen zijn opgenomen in de programmaverantwoording. 
 
Programma Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering 
 
Op programmaniveau is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden. 
 
Deelprogramma Dienstverlening 
Het deelprogramma dienstverlening laat een overschrijding zien op de lasten van € 137.000. 
Het betreft grotendeels de meerkosten die zijn gemaakt voor de verstrekking van rijbewijzen. 
Hier staan hogere legesopbrengsten uit leges tegenover (categorie 1) 
 
Programma Integrale Veiligheid 
Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden. 
 
Programma Woon- en leefomgeving 
 
Op programmaniveau is geen sprake van een begrotingsoverschrijding. 
 
Deelprogramma Beheer openbare ruimte 
Het deelprogramma Beheer openbare ruimte laat een overschrijding zien van € 174.000. Zonder het 
voordeel door uitstellen van de bijdrage aan de renovatie van de N9 is de overschrijding € 624.000. 
Het grootste deel van dit bedrag betreft een overschrijding op groot onderhoud wegen voor een bedrag van 
€ 446.000. Hier staan baten tegenover in de vorm van een onttrekking aan de voorziening voor groot 
onderhoud (categorie 1). 
 
Deelprogramma Stedelijke Vernieuwing 
Het deelprogramma stedelijke vernieuwing laat een overschrijding zien van € 331.000. 
Tegenover deze hogere besteding staan ook hogere subsidies (ISV)(categorie 1). 
 
Programma Zorg en Welzijn 
 
Op programmaniveau is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden. 
 
Deelprogramma Zorg en Maatschappelijke Diensverlening 
Het deelprogramma laat een overschrijding zien van € 1.098.000. 
De rijksbijdrage Jeugdgezondheidszorg van de regiogemeenten wordt via de gemeente Den Helder 
doorgesluisd naar instellingen (€ 1.800.000). Hier staat voor een gelijk bedrag aan baten tegenover in de 
vorm van de rijksbijdrage (categorie 1). 
 
Programma Economische Weerbaarheid 
Er is sprake van een overschrijding op de lasten van € 1.403.000. 
Reden is het vormen van een voorziening van € 1,6 miljoen in verband met een claim van het rijk met 
betrekking tot Multimetaal (categorie 2). 
 

                                                
2 Omschrijving categorieën in bijlage VIII ‘Categorieën begrotingsrechtmatigheid’. 
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Begrotingsafwijking reserves 
De afwijkingen op begrotingsposten > € 100.000 worden hieronder weergegeven en toegelicht. 
 
 
 Afwijking Toelichting Categorie 
Onttrekkingen   -/- € 770.000 van -/- € 766.000 verklaard  
Programma 1    
Op eigen kracht -/- € 400.000 Uitwerking organisatievisie, totaal 

beschikbare budget in 2008 wordt niet 
volledig benut; lager uitname uit algemene 
reserve. 

Systematiek 

Programma 4    
Onderwijshuisvesting -/- € 185.000 Verplaatsing noodlokalen Windwijzer 

vertraagd in verband met uitstel nieuwbouw 
Pasteurstraat. Lagere uitname uit reserve 
onderwijshuisvesting. 

Systematiek 

Zwembad € 100.000 De onttrekking aan reserve winst De Nollen 
ten behoeve van voorbereidingskosten van 
het nieuwe zwembad was niet in de begroting 
2008 verwerkt. Hiervoor is wel een 
raadsbesluit aanwezig. 

Systematiek 

Bestuurlijke 
arrangementen 

€ 203.000 De onttrekking aan de reserve bestuurlijke 
arrangementen blijkt niet nodig. 

Systematiek 

Programma 5    
Project Nieuwe Diep -/- € 488.000 De vrijval uit de voorziening voor het project 

nieuwe diep is toegevoegd aan de reserve 
strategische projecten. 

Systematiek 

Toevoegingen  -/- € 1.968.000 van -/- € 1.946.000 verklaard  
Programma 1    
Rente -/- € 140.000 Hogere rentetoevoeging aan de algemene 

reserve. 
Systematiek 

Programma 3    
Bedrijfsafval -/- € 131.000 Winst op bedrijfsafval in 2008 wordt volgens 

systematiek toegevoegd aan de 
egalisatiereserve bedrijfsafval. 

Systematiek 

Stedelijke vernieuwing -/- € 1.920.000 Toevoeging van terugstorting € 1,92 miljoen 
van Zeestad BV in de algemene reserve 
gestort conform de besluitvorming van de 
raad. 

RB maart 07 

Programma 4    
Onderwijshuisvesting -/- € 274.000 Het saldo van lasten en baten van de 

onderwijscommissie  wordt afgewikkeld naar 
de reserve resultaat bestuurscommissie. 

Systematiek 

Onderwijshuisvesting € 830.000 De verkoop van de Windwijzer is uitgesteld 
waardoor er ook geen toevoeging is aan de 
reserve onderwijscluster Pasteurstraat 

Systematiek 

Onderwijshuisvesting -/- € 333.000 In het kader van de nota Samen voor Kwaliteit 
en het hierbij gehanteerde gesloten systeem 
is € 264.000 toegevoegd aan de egalisatie 
reserve onderwijshuisvesting. Daarnaast is 
rente aan reserves onderwijshuisvesting 
toegevoegd die niet (of lager) was geraamd. 

Systematiek 

5.4.6 Publikatie topinkomens (WOPT)  
 
Op grond van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) hoeft de 
gemeente Den Helder over 2008 geen informatie te verstrekken over topinkomens. Deze hebben we in dit 
jaar niet gehad.  
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5.4.7 SINGLE AUDIT SINGLE INFORMATION 
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I.     Specificatie producten per programma 
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II.    Overzicht salariskosten 
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III.   Personeelsformaties in fte’s 
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IV.   Overzicht geactiveerde kapitaalsuitgaven 
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V.    Reserves en voorzieningen 
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VI.   Openstaande kredieten 
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VII.  Staat van geldleningen 
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Staat van geldleningen 
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Staat van geldleningen 
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VIII. Categorieën begrotingsrechtmatigheid
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Bij de toetsing van begrotingafwijkingen kunnen ten minste de volgende ‘soorten’ 
begrotingsafwijkingen worden onderkend:    Rechtmat ig Onrechtmatig 
 
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels   X 
 worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 
 
2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen,  X 
 waardoor pas bij het opmaken van de jaarrekening een (niet 
 eerder geconstateerde) overschrijding kan blijken 
 
3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door    X 
 extra inkomsten die niet gerelateerd zijn. Over de aanwending 
 van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit  
 genomen 
 
4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande    X 
 beleid, maar waarbij vastgesteld wordt, dat die ten onrechte 
 niet tijdig zijn gesignaleerd 
 
5. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen    X 
 binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel 
 tot begrotingsaanpassing heeft ingediend 
 
6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf     
 als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit       
 bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker,     
 belastingdienst of toezichthouder blijkt: 
   
  a. geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar     X 
  b. geconstateerd na verantwoordingsjaar   X 
 
7.  Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten       
 (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar     
 worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in     
 het jaar of pas in de volgende jaren: 
             
  a. jaar van investeren        X 
  b. afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  X 
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IX.   Samenvatting Doelstelling Reserves en Voorzie ningen 
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Algemene reserves 
 
Naam : Algemene Reserve  
Doelstelling/Bestemming 
Bufferfunctie tegen (onverwachte) schommelingen in het exploitatiesaldo en onderdeel van het 
weerstandsvermogen. 
Raadsbesluit 
Vaststelling van de nota “Doorlichting reserves en voorzieningen gemeente Den Helder”, op 14 oktober 2003, 
nr. 137/BD(2003). In de raad van september 2007 is de nota “Weerstandsvermogen en risicomanagement” 
vastgesteld. 
 

Bestemmingreserves 
 
Naam : Resultaatbestemming 2005  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is gevormd vanuit het resultaat 2005 voor een aantal bestemmingen. Per ultimo 2007 zijn de 
volgende bestemmingen nog niet (geheel) besteed: Economisch stimuleringsprogramma en Economisch 
actieplan. 
Raadsbesluit 
Nr. 77/BCF (2006) d.d. 7 juni 2006. 
 
Naam : Resultaatbestemming 2006  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is gevormd vanuit het resultaat 2006 voor een aantal bestemmingen. Per ultimo 2007 is de 
volgende bestemming nog niet geheel besteed: uitvoering kwaliteitsmangement (ISO). 
Raadsbesluit 
Nr. 65/BCF (2007) d.d. 11 juni 2007. 
 
Naam : Nieuwbouw stadhuis  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de nieuwbouw van het stadhuis. 
Raadsbesluit 
Nr. 70/BCF (2004). 
 
Naam : Dakplan  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering achterstallig onderhoud schoolgebouwen / gymzalen primair onderwijs. 
Raadsbesluit 
Nota Dakplan. 
 
Naam : Volkshuisvesting  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor volkshuisvestingsdoeleinden: voor het realiseren van 103 seniorenwoningen in 
de wijk De Schooten Den Helder. 
Raadsbesluit 
Nr. 95/RWO (2005) d.d. 5 oktober 2005 
 
Naam : Plan van aanpak administratieve organisatie /interne controle  
Doelstelling/Bestemming 
Realisatie van het plan van aanpak AO-IC 2005-2008. 
Raadsbesluit 
RB 87/FB (2005) d.d. 5 oktober 2005 
 
Naam : Onderhoud dierentehuis  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering van meerjarige onderhoudswerkzaamheden aan het dierentehuis. 
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Naam : Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs  
Doelstelling/Bestemming 
In 2002 is in het kader van de financiële verzelfstandiging van het openbaar basis onderwijs een overeenkomst 
gesloten tussen de gemeente en het openbaar onderwijs. Deze reserve is opgenomen na consolidatie met de 
jaarrekening van de Bestuurscommissie Openbaar basisonderwijs. 
Raadsbesluit 
Nr. RB 24/BCF 2007 d.d. 19 febr. 2007,Nr. RB 120/BCF 2007 d.d. 19 nov. 2007, Nr. RB08.0162 d.d.15 dec. 
2008. 
 
Naam : Resultaat Bestuurscommissie  
Doelstelling/Bestemming 
Bufferfunctie tegen (onverwachte) schommelingen in het exploitatiesaldo en onderdeel van het 
weerstandsvermogen van de bestuurscommissie. Deze reserve is opgenomen na consolidatie met de 
jaarrekening van de Bestuurscommissie Openbaar basisonderwijs. 
Raadsbesluit 
Nr. RB08.0162 d.d.15 dec. 2008. 
 
Naam : Multicultureel centrum  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de realisatie van het multifunctioneel centrum in het Corma-complex. 
Raadsbesluit        
Vaststelling begroting 2006; RB08.0175 19-01-2009 Bestuursopdracht. 
 
Naam : Dekking kapitaallasten investering vml belas tingkantoor  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten van het vml belastingkantoor. 
Raadsbesluit 
Nr. 70/BCF (2004). 
 
Naam : Invoeringskosten WMO/WI  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is  bestemd voor de dekking van de voorbereidingskosten bij de invoering van de WMO/WI. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2005, vastgesteld op 14-12-2005 en resultaatbestemming 2006, nr. 65/BCF 
(2007) d.d. 11 juni 2007. RB 120/ (2007) d.d. 19 nov. 2007 
 
Naam : Breedtesportplan "Samenspel"  
Doelstelling/Bestemming 
Aanvankelijk bedoeld om te sparen voor de voortzetting van het breedtesportplan in 2006. Door nieuw 
meerjarensubsidiecontract met Sportservice over periode 2007-2009 en daarin sluitende financiering kan 
reserve in 2008 worden opgeheven. 
Raadsbesluit 
Collegebesluit 27 januari 2004 (Toevoeging nabetaling rijksmiddelen schoolbegeleiding). 
 
Naam : Winst De Nollen  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de (deel-)financiering van de gevolgen van het wegvallen van de ID-banen, de 
verdere renovatie van het Churchillpark, het subsidiëren van het straathoekwerk, de verlaging van de 
parkeertarieven in de binnenstad, de realisatie van fractieondersteuning en de vernieuwing van zwembad De 
Schots. 
Raadsbesluit 
Nr. 118/BCF (2004).d.d. 11 nov. 2004, Nr. 42/OWS (2006) dd. 5 april 2006, Nr. 116 /OWS (2006) d.d. 6 nov. 
2006, Nr. 540/BCF (2007) 4 juli 2007. 
 
Naam : Kunstopdrachten / Aankoop kunstvoorwerpen  
Doelstelling/Bestemming 
Het Fonds Kunstopdrachten/Aankoop kunstwerken is ingesteld enerzijds voor het kunnen verlenen van 
kunstopdrachten waarvan de financiering geschiedt op grond van de zgn. 1%-regeling en anderzijds voor het 
doen van kunstaankopen, ten behoeve waarvan jaarlijks door de Gemeenteraad in het kader van de 
vaststelling van de Gemeentebegroting een bedrag beschikbaar wordt gesteld. 
Raadsbesluit 
Juli 1995 (Cultuurnota). 
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Naam : Ontwikkeling de Nollen  
Doelstelling/Bestemming 
Bijdrage in de realisering van het integrale natuur/kunstproject De Nollen onder verantwoordelijkheid van 
Stichting De Nollen. 
Raadsbesluit 
Nr. 93/WZ (2001) d.d. 3 oktober 2001, Nr. 082/OWS (2007) d.d. 10 sept. 2007 
 
Naam : Jongeren informatie website  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bedoeld om te komen tot een jongeren informatie website. 
Raadsbesluit 
Raadsadvies voor de B&W vergadering van 25 januari 2005, betreffende het ter beschikking stellen van een 
deel van het saldo van het voormalige Weeshuisfonds aan te wenden voor BOS-activiteiten 
(ontwikkelingskansen). RB08.0153 Nota integraal Jeugdbeleid 2008-2011 d.d. 1 dec. 2008 
 
Naam : Monumenten  
Doelstelling/Bestemming 
De reserve is bedoeld ter uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid (Nota CHW). 
Raadsbesluit 
Woonomgevingconvenant 2003, Nr. 010/RWO d.d. 31-j1-2007, Nr. 129//RWO d.d.3-12-2007 
Nr. 004/RWO d.d. 21-1-2008, Nr. 037/RWO dd. 26-5-2008 
 
Naam : Nieuwbouw Duijnvaerder  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de dekking van het bouwkrediet voor het project nieuwbouw Duinvaerder-
school (IJsselmeerstraat/Korvetstraat). Uitvoering kadernota onderwijshuisvesting 'Samen voor Kwaliteit'. 
Raadsbesluit 
Nr. 155/RWO (2004), Nr. 025/OWS d.d. 10-3-2008 
 
Naam : Nieuwbouw Pijler/Herderschêe  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de dekking van het bouwkrediet voor het project nieuwbouw Pijler en 
Herderschee. Uitvoering kadernota onderwijshuisvesting 'Samen voor Kwaliteit' 
Raadsbesluit 
Nr. 49/OWS (2005). 
 
Naam : Aanleg regionale binnenhaven  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de aanleg van een regionale binnenhaven en gevormd uit een deel van de 
opgeheven Algemene bestemmingsreserve haven. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2005, vastgesteld op 14-12-2005, Nr. 066/RWO dd. 25-7-2008 
 
 
Naam : Cofinanciering strategische projecten  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de cofinanciering van strategische economische (watergebonden) projecten en 
gevormd uit een deel van de opgeheven Algemene bestemmingsreserve haven. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2005, vastgesteld op 14-12-2005, Nr. 114/RWO d.d. 7-11-2005 Nr. RB 
11/RWO d.d. 1-2-2006, Nr. RB 112/RWO d.d. 4-10-2006 
 
Naam : Beleidsplan Natuur, Landschap en Stedelijk G roen (BNLS)  
Doelstelling/Bestemming 
Het verbeteren van het ecosysteem van Den Helder en het verhogen en in standhouden van de belevings- en 
gebruikswaarden van natuur en landschap van de stad Den Helder en haar buitengebied in het algemeen en 
van haar stedelijk groen en watergangen in het bijzonder.  
Meer concreet betekent dit uitvoering geven aan het meerjaren omvormingsplan voor het groen in Den Helder. 
Raadsbesluit 
De Raad heeft hiertoe besloten bij besluit No. 69/MD van juni 1993. 
Daarnaast is er een relatie met het in de programmabegroting 2005 opgenomen Kadernota Groene 
Hoofdstructuur. Nr. RB 5/RWO d.d.1-2-2006 
 



Programmarekening  2008 (versie college B&W 14 mei 2009)      196                                

  

Naam : Dekking kapitaallasten investering stadhuis  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten voor gedane investeringen in het stadhuis.
             
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten van het stadhuis. 
Raadsbesluit 
Nr. 70/BCF (2004). 
 
Naam : Woonwagens Blankmanstraat  
Doelstelling/Bestemming 
De reserve is bestemd voor de verplaatsing van het woonwagencentrum aan de G.P. Blankmanstraat naar het 
voormalig terrein van tuincentrum Mooyekind. 
Raadsbesluit 
Nr. 20/ RWO (2006). 17-1-2006 
 
Naam : Leren doe je overal  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de activiteiten voor de ontwikkeling en uitvoering van integraal beleid in het kader 
van ‘Leren doe je overal”. 
Raadsbesluit 
Nr. 109/OWS d.d. 7-11-2005, betreffende het voorstel om het saldo van logopedie 2004 in te zetten voor de 
invoering van lokaal onderwijsbeleid en integraal jeugdbeleid dat voortkomt uit de kadernotitie ‘Leren doe je 
overal’. 
 
Naam : Vrouwenopvang  
Doelstelling/Bestemming 
Realiseren van vrouwenopvang in regio Den Helder. 
Begeleid wonen project en deskundigheidsbevordering kindermishandeling. 
Raadsbesluit 
Laatste raadsbesluit nr. 31/OWS (2006) d.d. 1 maart 2006. 
 
Naam : Duinen Noordkop  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor een deelfinanciering van de bouw en inrichting van het bezoekerscentrum 
“Duinen Noordkop”.  
Raadsbesluit 
Nr. 121/ BSP dd. 6-11-2006, Nr. 020/RWO dd. 10-3-2008 
 
Naam : Herinrichting haven Den Helder  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten voor een aantal deelprojecten, die vallen 
onder het project herinrichting haven Den Helder. Het gaat om de vernieuwing/ verbreding van de 
Onderzeedienstkade, aanlandingsvoorziening toeristische zeevaart en de Koopvaarders-binnenhaven. 
Raadsbesluit 
Nr. 112/ SBH 4-10-2006 
 
Naam : Herontwikkeling Lidwina  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de aankoop van de gesaneerde bodem en heringerichte openbare ruimte na 
realisering van het project Lidwina.  
Raadsbesluit 
Nr. 88/ BSP 12-6-2006 
 
Naam : Jeugdgezondheidszorg  
Doelstelling/Bestemming 
De gehele preventieve zorg voor alle kinderen tot 19 jaar, zoals nader uitgewerkt in het basistakenpakket 
jeugdgezondheidszorg 
 
Naam : Onderwijscluster Pasteurstraat  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is voor de realisatie van het project Voorzieningencluster Stad Binnen de Linie Zuid-west, 
locatie Pasteurstraat. Uitvoering kadernota onderwijshuisvesting 'Samen voor Kwaliteit'. 
Raadsbesluit 
Nr. 115/ OWS 14-9-2006, Nr. 016/OWS 18-2-2008. 
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Naam : DIVMAG-terrein  
Doelstelling/Bestemming 
In het kader van de ontwikkeling van “Terrein DIVMAG” en de “Poort van Den Helder” is het 
DIVMAG/Mijnendienstterrein gekocht. Het Rijk heeft daarbij een bijdrage verleend voor nazorg 
grondwatersanering. 
 
Naam : Helders Restauratiefonds  
Doelstelling/Bestemming 
Ter stimulering van behoud, herstel, onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten en 
beeldbepalende panden is een financiële tegemoetkomingsregeling voor eigenaren van dergelijke panden 
ingesteld. 
Raadsbesluit 
Nr. 010/RWO (2007) d.d. 31 januari 2007. 
 
Naam : Nieuw Den Helder Centrum  
Doelstelling/Bestemming 
Herstructurering van het gebied Nieuw Den Helder Centrum. 
Raadsbesluit 
Nr. 36/S&B (2000), betreffende een overeenkomst met Woningstichting Den Helder inzake de herstructurering 
van Nieuw Den Helder Centrum; 
Bij Raadsbeluit No.56 van 2004 heeft er een herbestemming van de beschikbare middelen plaatsgevonden. 
 
Naam : GAVO project  
Doelstelling/Bestemming 
Geïntegreerde aanpak verslavingsgerelateerde overlast. 
Raadsbesluit 
Nr. RB 029/VVH d.d. 11-4-2007, Nr. RB 120/BCF dd. 19-11-2007, Nr. BI08.09152/ RB 08.0133 d.d. 27-10-
2008 
 
Naam : Bovenwijkse voorzieningen  
Doelstelling/Bestemming 
Het fonds is gevormd in het kader van de financiering van (bovenwijkse) infrastructurele werken ten 
behoeve van de verbetering van de ontsluiting van de grondexploitatiegebieden. 
Raadsbesluit 
Nr. 1/RWO (2006) 
 
Naam : Woonomgeving de Schooten  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering plan De Schooten waaronder revitaliseren gebied rondom winkelcentrum. 
Raadsbesluit 
Middels raadsbesluit Nr. 64/S&B (1999) heeft de raad ingestemd met de uitvoering van Centrumplan De 
Schooten 2e fase. 
Voorts heeft de Raad bij besluit Nr. 56/bcf (2004) ter aanvulling een deel van de ISV-gelden voor de periode 
2000-2004 beschikbaar gesteld voor de realisering van een woonzorgzone in centrum De Schooten. Nr. 
62/RWO 10-5-2006 
 
Naam : BWS voormalig Gewest  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor volkshuisvestingsdoeleinden, welke voorheen onder gewestelijk verband vielen. 
Raadsbesluit 
Nr. 57/BCF d.d. 21-5-2007, Nr. 013/BCF dd. 28-1-2008 
 
Naam : Wijkbeheer  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit de fysieke en sociale aspecten 
van wijkgericht werken. In de Voorjaarsnota 2006 is de bestemming gewijzigd en besloten  
Raadsbesluit 
Nr. 174/BD (2003), betreffende het voorstel tot besteding van de voor het jaar 2003 beschikbare gelden in het 
kader van de sociale vernieuwing en de reserve sociale vernieuwing, alsmede tot het ingaande 2004 doen 
overgaan van sociale vernieuwing in wijkgericht werken inclusief de financiële consequenties daarvan. 
Voorjaarsnota 2006 d.d. 12-7-2006 
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Naam : Spelen  
Doelstelling/Bestemming 
Met de inzet van gelden wordt beoogd de (circa 770) speeltoestellen in Den Helder te laten voldoen aan de 
veiligheidskeur. 
Raadsbesluit 
De Raad heeft in 1999 de nota Spelen vastgesteld. Nr. 756/SBH 7-8-2007 
 
Naam : Aankopen stadshart in het kader van de  
  Wet voorkeursrecht Gemeenten  
Doelstelling/Bestemming 
Het doen van aankopen van panden ten behoeve van het project stadshart. 
Raadsbesluit 
dd. 4 juni 2003, Nr. 73/SB( 2003) beschikbaar stellen van € 10.000.000 
dd. 8 oktober 2003, Nr. 115 /BD (2003) voorfinanciering van € 4.000.000 
Ne. 137/BD (2003) 
 
Naam : Reorganisatie Werk en inkomen  
Doelstelling/Bestemming 
De reserve is bedoeld voor reorganisatie van de afdeling Werk en Inkomen. 
De kosten die hieruit gedekt worden zijn o.m.: 
De extra formatie boven de normformatie 
Ondersteuning op ICT-gebied; inzet van externe deskundigheid 
Opleidingskosten 
Onvoorziene extra uitgaven. 
Raadsbesluit 
Voorstellen met betrekking tot het slotdocument verbeterproces, Nr. 112/BD (2003),   
8 oktober 2003. Nr. RB 117/WZ (2002), Nr. RB 120/BCF d.d. 19-11-2007 2e Marap. 
 
Naam : Herinrichting Lange Vliet  
Doelstelling/Bestemming 
Herinrichting van de Langevliet naar een 60 km weg door middel van het treffen van verkeersremmende 
maatregelen. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2006, vastgesteld op 13-12-2006 in raadsbesluit nr. 141/BCF (2006). 
 
Naam : Verplaatsing kinderboerderij  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de verplaatsing van de kinderboerderij richting het bezoekerscentrum. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2006, vastgesteld op 13-12-2006 in raadsbesluit nr. 141/BCF (2006). 
 Nr. RB 27/BSP (2007). 
 
Naam : Samenvoeging schuthok en vogelasiel  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de samenvoeging van het schuthok en het vogelasiel.  
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2006, vastgesteld op 13-12-2006 in raadsbesluit nr. 141/BCF (2006). 
 
Naam : Stelling Den Helder  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve zal worden ingezet ten behoeve van het inrichtingsvoorstel voor de Stelling Den Helder. Ten 
behoeve van de oprichting van Zeestad B.V. en Zeestad CV. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2007, vastgesteld op 19-11-2007 in raadsbesluit nr. 120/BCF (2007). 
Nr.142/RWO d.d. 17-12-2007. 
 
Naam : Schuldhulpverlening  
Doelstelling/Bestemming 
Dekking van kosten van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 
Raadsbesluit 
Nr. 135/VIZ (2007) d.d. 3 december 2007, vaststelling beleidsnotitie ‘Schuldhulpverlening in de gemeente Den 
Helder is samen doen’. 
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Naam : Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd om de verdere invulling van de negen taakvelden binnen de WMO financieel te 
kunnen faciliteren.  
Raadsbesluit 
2e marap 2008 d.d. 13-10-2008 
 
Naam : Ontsluiting De Riepel  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de nieuwe ontsluiting winkelcentrum “De Riepel”. 
Raadsbesluit 
2e marap 2008 d.d. 13-10-2008 
 
Naam : Bestuurlijk Arrangementen  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bedoeld ter dekking van het gemeentelijk aandeel (cofinanciering) in de lasten met 
betrekking tot het gesloten Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren 2005-2008. 
Raadsbesluit 
2e marap 2008 d.d. 13-10-2008 
 
Naam : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WABO  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor de eenmalige implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
WABO 
Raadsbesluit 
2e marap 2008 d.d. 13-10-2008 
 
Naam : Ontwikkelingsfonds 3M cluster  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bestemd voor het vormen van een Ontwikkelingsfonds ter versterking van het rien-, maritiem, 
en milieutechnologische kenniscluster in Den Helder en regio. 
Raadsbesluit 
RB. Nr. 066/RWO dd. 25 juni 2008 
 
Naam : Nieuwbouw brandweerkazerne  
Doelstelling/Bestemming 
Opvangen tegenvallers bij nieuwbouw brandweerkazerne. 
Raadsbesluit 
15 september 2003 inzake de vaststelling van de jaarrekening 2002. 
Nr. RB08.0039 d.d. 10-3-2008 
 
Naam : Egalisatiereserve onderwijshuisvesting  
Doelstelling/Bestemming 
Voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van verordening voorziening huisvesting onderwijs en nota 
"Samen voor Kwaliteit" (Kadernota Onderwijs en Welzijnsaccommodaties). 
Raadsbesluit 
RB nr. 21/OWS d.d. 1 maart 2006. Nr. RB 115/OWS (2006), Nr. RB 540/BCF (2007),  
Nr. RB 2/OWS (2007), 2e Marap 2008. 
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Egalisatiereserves 
 
 
Naam : Begraafplaats  
Doelstelling/Bestemming 
Kwaliteitsverbetering van de algemene begraafplaats (groen, paden, banken, etc.). 
Raadsbesluit 
Nr. RB 035/SB (2006) 
 
Naam : Bedrijfsafval  
Doelstelling/Bestemming 
Deze reserve is bedoeld ter egalisering van de jaarlijkse afwijkingen in de budgettair neutrale exploitatie van 
aan bedrijfsafval verbonden werkzaamheden.  
Raadsbesluit 
Nr. RB 074/BCF (2007) 
 

Kostenegalisatievoorzieningen 
 
Naam : Onderhoud boot Havendienst  
Doelstelling/Bestemming 
Deze kostenegalisatievoorziening is ingesteld om toekomstig groot onderhoud aan de boot van de havendienst 
te kunnen opvangen. Onder groot onderhoud wordt verstaan het uit het water halen van de boot om het 
onderwaterschip te kunnen inspecteren en het plegen van groot onderhoud daar aan (stralen en schilderen) 
alsmede het onderhoud van de motor alsmede het vervangen daarvan. 
Raadsbesluit 
De raad stelt via het vaststellen van de begroting jaarlijks een dotatie vast. 
 
Naam : Brandweerkazerne  
Doelstelling/Bestemming 
In het traject naar realisering van de nieuwbouw van de brandweerkazerne heeft het adviesbureau becijferd dat 
per jaar € 55.055 dient te worden meegenomen in de exploitatie als storting in de onderhoudsvoorziening.  
 
Naam : Meerjarig onderhoud haven  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is niet alleen ingesteld voor de bekostiging van het toekomstig jaarlijks, meerjaarlijks en 
groot onderhoud van de havenvoorzieningen (kaden, water, brug, sluis), maar voor het integrale beheer van 
de havens. Hieronder vallen ook de investeringen, exploitatiekosten en opbrengsten uit verhuur. 
Raadsbesluit 
Het havenbeheersplan is in 2004 door de Raad vastgesteld 
 
Naam : Onderhoud functie 2 verkeer, vervoer en wate rstaat m.u.v. Havens  
Doelstelling/Bestemming 
Het uitvoeren van uitgesteld onderhoud aan wegen, het uitvoeren van groot onderhoud aan kunstwerken en het 
treffen van maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig. Door het ontbreken van onderbouwingen met 
beheersplannen is deze voorziening in 2008 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
Raadsbesluit 
Nr. 137/BD(2003). 
 
Naam : Onderhoud gymnastieklokalen  
Doelstelling/Bestemming 
Het betreft hier de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gymnastieklokalen met als basis een 
meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Deze onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te voeren 
onderhoud uit de meerjarenplanning. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd. 
Raadsbesluit 
Nr. RB 21/ OWS (2006) dd. 20-6-2006. 
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Naam : Groot onderhoud Mariëndal  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor het groot onderhoud van natuur- en recreatiegebied Mariëndal en dan met 
name onderhoud fietspaden. Deze voorziening in 2008 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
Raadsbesluit 
Nr. 19/MD (2003), betreffende het voorstel tot aankoop van natuur- en recreatiegebied Mariëndal van het 
Gewest.  
 
Naam : Riolering  
Doelstelling/Bestemming 
Er wordt gestreefd naar een kostendekkende rioolexploitatie over een periode van 60 jaar. Om de jaarlijkse 
fluctuaties in de exploitatie te kunnen opvangen, is deze voorziening gevormd. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2009-2012. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het onderscheid: onderhoud cq spaarcomponent, vervaningsinvestering. 
Raadsbesluit 
Bij de vaststelling van het rioleringsplan 2005-2008 is gekozen voor de huidige systematiek van bekostiging van 
het rioolonderhoud over een langere periode.  
 
Naam : Onderhoud overige gebouwen  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening (in 2003 gevormd uit een aantal opgeheven onderhoudsvoorzieningen) is een onderbouwde 
onderhoudsvoorzieningen voor de dekking van de fluctuerende uitgaven groot onderhoud aan gemeentelijke 
objecten.        
Raadsbesluit 
14 oktober 2003, nr. 137/BD (2003).        
Deze voorziening is voorlopig gevormd uit een aantal opgeheven onderhoudsvoorzieningen. 
 
 
Naam : Onderhoud gebouwen bestuurscommissie  
Doelstelling/Bestemming 
In 2002 is in het kader van de financiële verzelfstandiging van het openbaar basis onderwijs een 
overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het openbaar onderwijs. Deze voorziening wordt 
opgenomen na consolidatie met de jaarrekening van de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs. 
Raadsbesluit        
Deze voorziening wordt afgestemd op de onderhoudsplanning. De werkelijke kosten worden ten laste van 
deze voorziening gebracht. Deze voorziening is opgenomen na consolidatie. 
RB08.0162 (2002) 
 
Naam : Haven ISPS  
Doelstelling/Bestemming 
In het kader van de Havenbeveiligingswet is ter egalisatie van de lasten/ baten van de maatregelen in relatie tot 
de International Ship and Portfacility Security code (ISPS) een voorziening gevormd. 
Raadsbesluit 
Nr. 32/ SB (2006). 
 
Naam : Huishoudelijk afval  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bedoeld ter egalisering van de jaarlijkse afwijkingen in de budgettair neutrale exploitatie 
van aan huishoudelijk afval verbonden werkzaamheden.  
 
Naam : Programma Onderwijshuisvesting  
Doelstelling/Bestemming 
Het betreft een egalisatievoorziening ten behoeve van voorzieningen huisvesting onderwijs. Onderhoud, 
constructiefouten, aanpassingen volgens de wet e.d. Voorgaande binnen de kaders van de Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en de kadernota onderwijshuisvesting 'Samen voor Kwaliteit'. 
Raadsbesluit 
2de/3de bestuursrapportage 
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Voorzieningen voor risico’s en verplichtingen 
 
Naam : Drooghe Weert  
Doelstelling/Bestemming 
Het betreft voorzieningen van het plan Drooghe Weert tegen kosten voor nog uit te voeren macrowerken en 
infrastructuur en kosten van afwerking van afgeronde deelplannen. Deze voorziening is in 2008 opgeheven 
wegens het ontbreken van onderbouwingen door bestaande risico’s of verplichtingen conform de richtlijnen 
van het BBV. 
 
Naam : Bodemsanering  
Doelstelling/Bestemming 
Het opvangen van kosten samenhangend met: 
bodemonderzoek en -saneringsprojecten; 
de financiering van de gemeentelijke kosten voortvloeiende uit het ISV-bodemprogramma 2005 – 2009; 
de verplichte aankoopregeling uit de Wbb voor onverkoopbare woningen als gevolg van 
bodemverontreiniging. Deze voorziening is in 2008 opgeheven wegens het ontbreken van onderbouwingen 
door bestaande risico’s of verplichtingen conform de richtlijnen van het BBV. 
Raadsbesluit 
Nr. 91/MD (2003) betreffende het ISV-bodemprogramma / Nr.85 A 2005 Meerjarenontwikkelingsprogramma 
2005-9 
 
Naam : Wachtgelden gesubsidieerde instellingen  
Doelstelling/Bestemming 
In verband met de invoering van het systeem van budget-subsidiering is besloten ten behoeve van eventuele 
wachtgeldrisico’s als gevolg van bezuinigingen door de gemeente een wachtgeldfonds in het leven te roepen, 
waaraan de aangesloten instellingen een jaarlijkse premie bijdragen. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2006, vastgesteld op 13-12-2006 in raadsbesluit nr. 141/BCF (2006). 
 
Naam : Realisatie wijksteunpunten  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bedoeld ten behoeve van het verstrekken van een bijdrage voor de realisatie van twee 
wijksteunpunten, te weten in het Centrum en in de Schooten. 
 
Naam : Onderwijsuitgaven  
Doelstelling/Bestemming 
Doorvergoeding aan het bijzonder onderwijs op basis van art. 142-147 WPO. 
Raadsbesluit 
Jaarlijks na vaststelling jaarlijkse uitgaven e/o 5-jaarlijks na afloop van de periode. 
 
Naam : Wachtgeld vml. wethouders  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor de wachtgeldverplichtingen aan voormalig wethouders. 
Raadsbesluit 
Tweede programmarapportage 2005.        
        
Naam : Waterbreed (gemeentelijk deel)  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor het project ‘Waterbreed, waterplan voor Den Helder’. 
Raadsbesluit 
Raadsbesluit nr. 92/RWO (2005) d.d. 7 november 2005, vaststelling “Waterbreed, waterplan voor Den Helder”. 
 
Naam : Vastgoed Liniepark  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd vanwege de verplichting van de gemeente Den Helder dit bedrag aan de 
ontwikkelaar terug te betalen als deze een huisartsenpraktijk realiseert. 
Raadsbesluit 
2e programmarapportage 2008 
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Naam : Schadeclaim Staat  
Doelstelling/Bestemming 
Schadeloosstelling over de verhuur en ontruiming van Gebouw 92 met als betrokken partijen de Staat en 
Multimetaal. 
Raadsbesluit 
 

Middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 
 
Naam : Diepwaterkades  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening betreft een nog niet ontvangen subsidie van de provincie voor het onderzoek naar de 
haalbaarheid van het project “herinrichting diepwaterkades”. 
De destijds toegezegde subsidie bedraagt fl. 75.000. 
 
 
Naam : Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (I SV) S&B 
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening betreft de nog niet uitgegeven subsidie in het kader van het Ontwikkelingsprogramma 
Stedelijke Vernieuwing Den Helder 2000-2004. 
 
Naam : ISV bodemsanering  
Doelstelling/Bestemming 
In de besteding van de subsidiegelden voor stedelijke vernieuwing heeft de raad een krediet toegekend voor 
het project in het kader van bodemsanering. 
 
Naam : ISV Milieudienst  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening betreft de nog niet uitgegeven subsidie in het kader van het Ontwikkelingsprogramma 
Stedelijke Vernieuwing Den Helder 2000-2004. 
 
Naam : Klachtencommissie  
Doelstelling/Bestemming 
Het dekken van de kosten van het functioneren van twee klachtencommissies ten behoeve van de scholen in 
Den Helder e.o. in het kader van uitvoering van de Kwaliteitswet.  
Collegebesluit d.d. juni 1999 dat de gemeente de klachtenregeling vormt en beheert in opdracht van de 
schoolbesturen, die deelnemen aan de klachtenregeling PO en VO Den Helder. Bij aanvang stelde de 
gemeente een éénmalige bijdrage ad fl. 10.000 beschikbaar. 
 
Naam : Onderwijsadviescommissie  
Doelstelling/Bestemming 
Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college. 
Ondersteuning OAC. 
 
Naam : Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)  
Doelstelling/Bestemming 
Opvang van fluctuaties in de bekostiging van inburgeringtrajecten als gevolg van een wisselende instroom van 
inburgeraars. 
 
Naam : Reserve Project Criem II  
Doelstelling/Bestemming 
Projecten op het gebied van bevordering van de sociale binding en criminaliteits-preventie, vooral gericht op 
allochtone jongeren. 
 
Naam : Bestuurlijke arrangementen  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is betreft de voorschotten van het Ministerie van Justitie uitkeert op hun 
subsidiebeschikking behorende bij het ‘Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren 2005-2008’. 
Begin 2007 is bij het ministerie een herzien projectplan ingediend. 
 
Naam : Regionaal meld- en coördinatiepunt  
Doelstelling/Bestemming 
Instandhouding Regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.  
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Naam : Onderwijs aan schoolgaande asielzoekers  
Doelstelling/Bestemming 
Uitkering aan schoolbesturen voor opvang van schoolgaande asielzoekers. 
 
Naam : Wet Inburgering Oudkomers  
Doelstelling/Bestemming 
Door het ministerie van Justitie is in 2002 een bijdrage toegekend van € 1.198.000 voor de uitvoering van de 
regeling inburgering Oudkomers. De gemeente moet hiervoor duale trajecten aanbieden aan oudkomers, die al 
langere tijd in Nederland zijn. De projectperiode loopt van september 2002 tot 1 juli 2005.  
 
Naam : Verbreding onderwijskansen  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering regeling verbreding onderwijskansen op de openbare basisscholen Tweemaster-Tuselant en 
Tuindorp-dr. Jac.P.Thijsse. (2002-2006). 
 
Naam : Waterbreed (Hoogheemraadschap)  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor het project ‘Waterbreed, waterplan voor Den Helder’, waarin het 
Hoogheemraadschap een bijdrage verstrekt. 
 
Naam : Voorziening beweegmanagement  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering van het project Samenspel door Sportservice in samenwerking met sportverenigingen en 
scholen. 
 
Naam : Brede school Juliana en Comenius  
Doelstelling/Bestemming 
Rijkssubsidie ten behoeve van de brede school ontwikkeling Juliana Comenius. 
 
Naam : BANS klimaatconvenant  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor het ‘Plan van aanpak Klimaatbeleid 2003-2006 gemeente Den Helder’, 
waarvoor van het ministerie van VROM subsidie ontvangen wordt. 
 
Naam : Werkdeel WWB  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening wordt gevoed door onderschrijdingen op het budget Werkdeel WWB en is bestemd voor 
de dekking van de toekomstige overschrijdingen. 
 
Naam : Rotonde Oostoeverweg  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor de aanleg van een rotonde op de Oostoeverweg. 
 
Naam : SV 2005-2009 bodem  
Doelstelling/Bestemming 
"Dekken van kosten samenhangend met onderzoeken en saneringen stedelijke vernieuwingslocaties 
opgenomen in het ISV-bodemprogramma 2005-2009. Tevens kosten dekken voor het actueel houden van het 
bodeminformatiesysteem. Eea op basis van het door de provincie vastgestelde 
meerjarenontwikkelingsprogramma van Den Helder. 
  
Naam : ISV 2005-2009 Stadshart  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005 -2009. In 2008 is de uitvoering overgedragen 
aan Zeestad 
 
Naam : ISV 2005-2009 NHDC 
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005 -2009. In 2008 is de uitvoering overgedragen 
aan Zeestad 
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Naam : Project Move it  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor de door het Ministerie van VWS gesubsidieerde project ‘Move-it Julianadorp’ 
in het kader van de BOS-impuls. 
 
 
Naam : Project Chill out  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor het door het Ministerie van VWS gesubsidieerde project ‘Chill-out Den 
Helder West’ in het kader van de BOS-impuls 
 
Naam : Personeelsvoorziening bestuurscommissie  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van uitgesteld BAPO 
(Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen). Deze voorziening is opgenomen na consolidatie met de 
jaarrekening van de Bestuurscommissie Openbaar basisonderwijs. 
 
Naam : Gelden derden Bestuurscommissie  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening betreft subsidies van derden (OCW, gemeente en Vervangingsfonds), waarvoor een 
specifieke bestemming benoemd is en is opgenomen na consolidatie met de jaarrekening van de 
Bestuurscommissie Openbaar basisonderwijs. 
 
Naam : Inburgering allochtone vrouwen  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering geven aan een oudkomers project voor allochtone vrouwen waarvoor door het rijk in 2006 
middelen beschikbaar zijn gesteld.  
 
Naam : Digitaal muziekproject  
Doelstelling/Bestemming 
De voorziening is bestemd voor de afrekening met de provincie Noord-Holland inzake van het digitaal 
muziekproject. 
 
Naam : Impulsgelden Nieuw Den Helder  
Doelstelling/Bestemming 
Op grond van het Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006-2009 heeft het Ministerie van VROM 
subsidie toegekend voor het project Nieuw Den Helder Centrum/ project het Groene Hart. 
 
Naam : Wijkarrangementen  
Doelstelling/Bestemming 
Betreft doeluitkering voor ontwikkeling experiment voor voor-, tussen- en naschoolse opvang. Project wordt 
in samenwerkingsverband met diverse lokale instellingen uitgevoerd en loopt van 2006 t/m 2008. 
           
Naam : Onderwijsachterstanden 2006-2010  
Doelstelling/Bestemming 
Doeluitkering met betrekking tot onderwijsachterstanden voor voor- en vroegschoolse educatie cq. 
Schakelklassen. 
 
Naam : Aanleg KAR-apparatuur  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor de door de Provincie Noord-Holland gesubsidieerde aanleg van KAR-
apparatuur (Korte Afstand Radio) in een aantal verkeersregelinstallaties binnen de gemeente. 
 
Naam : Quelderduijn beheer openbare ruimte  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor aanleg openbare ruimte rondom het sportcentrum SportCity. 
 
Naam : Doeluitkering OGGZ  
Doelstelling/Bestemming 
Bieden van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ-voorzieningen in de regio Kop van NH.  
 
Naam : Elektronisch kinddossier  
Doelstelling/Bestemming 
Invoering van het electronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg 
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Naam : SARKON  
Doelstelling/Bestemming 
Doeluitkering die volledig door Sarkon wordt begeleid en uitgevoerd op basis van meerjarige overeenkomst. 
Project loopt van 2006 tot en met 2008. 
 
Naam : Wet inburgering  
Doelstelling/Bestemming 
Opvang van fluctuaties in de bekostiging van inburgeringtrajecten als gevolg van een wisselende instroom van 
inburgeraars. 
Het niet uitgegeven deel van de rijksbijdrage, dat is verbonden aan de uitvoering van de Wet Inburgering 
Nieuwkomers (WIN) dient te worden gereserveerd. 
 
Naam : Bos Join Us  
Doelstelling/Bestemming 
Deze voorziening is bestemd voor de door het Ministerie van VWS gesubsidieerde project ‘Bos Join Us’ in het 
kader van de BOS-impuls. 
 
Naam : Ontvangstplicht  Bagger 2008  
Doelstelling/Bestemming 
Opvang van fluctuaties in de bekostiging van de ontvangstplicht. Het Hoogheemraadschap heeft voor  een 
groot aantal wateren binnen Den Helder een onderhoudstaak om bagger te verwijderen. In overeenstemming 
met de Waterschap en de Keur hebben de eigenaren van de terreinen grenzend 
aan deze wateren een ontvangstplicht van de bagger.    
 
Naam : Uitkering Centra Jeugd en Gezin  
Doelstelling/Bestemming 
Doeluitkering ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en gezin in de 
periode 2008 tot en met 2011. 
 
Naam : Regeling nalatenschap Oude vreemdelingenwet  
Doelstelling/Bestemming 
Uitvoering geven aan de Regeling nalatenschap Oude vreemdelingenwet. Op 15 juni 2007 is de pardonregeling 
in werking getreden. Deze regeling is bedoeld voor vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet (dus 
vóór 1 april 2001) een asiel-aanvraag hebben ingediend en nog altijd in Nederland zijn. De regeling verleent 
hen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning. 
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Bijlage projecten
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Projectenlijst maart 2009     
     
     

Projecten waarbij ambtelijk opdrachtgever = directeur projecten     
Projectnaam Projectwethouder  Projectleider Afdeling Stuurgroep  
Nieuwbouw stadhuis J. Boskeljon R. Schakel FB ja 
Verplaatsing Geminiziekenhuis J. Boskeljon T. Dijkstra RWO ja 
Uitplaatsing HVC J. Boskeljon C. van Kruining SB ja 
Nieuw stedelijk zwembad L.R.E.P. Smit W. Stam OWS ja 
Bezoekerscentrum Duinen Noordkop J. Boskeljon W. Stam OWS ja 
The Tall Ships' Races 2008 Den Helder 
(afwikkeling) C. Hienkens G. Boers RWO nee 
Uitwerking Strategische visie loco-burgemeester B. Hoogland directie ja 
Herinrichting haven C. Hienkens R. Leijen RWO nee 
Implementatie projectmatig werken B. Fritzsche W. Koedijk CS nee 
     

Projecten waarbij ambtelijk opdrachtgever = afdelingsmanager     
Projectnaam Projectwethouder  Projectleider Afdeling Stuurgroep  
Huisduinerkwartier J. Boskeljon W. van Bemmel RWO nee 
Nieuwbouw Noorderhaven J. Boskeljon W. Stam RWO nee 
Nieuwbouw Julianadorp-Oost J. Boskeljon R. Riechelman RWO ja 
Duinzoom-zuid J. Boskeljon W. Stam RWO nee 
Nieuwbouw Vinkenterrein J. Boskeljon Vac. RWO nee 
Nieuwbouw brede school Pasteurstraat L.R.E.P. Smit T. Dijkstra RWO nee 
Invoering WABO J. Boskeljon A. Visser VVH ja 
Project deregulering loco-burgemeester F. Makker VVH nee 
Uitwerking wijkveiligheidsplan stadshart loco-burgemeester M. Wierenga VVH nee 
Herinrichting Middenweg J. Boskeljon R. Leijen RWO nee 
Nieuw tracé Luchthavenweg C. Hienkens R. Leijen RWO nee 
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Project Nieuwbouw stadhuis Afwijkingen 
Resultaat Bouw van een nieuw stadhuis in het 

stationsdeelgebied 
 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Collegeperiode 2010-2014  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

1e helft 2008 Nota van uitgangspunten 
vastgesteld 
4e kwartaal 2008 haalbaarheidsonderzoek in 
de raad 
1 oktober 2012 Stadhuis gereed 

Aanpassing van de 
planning: 
- Besluit gemeenteraad: 
Instemmen met resultaten 
Haalbaarheidsonderzoek en 
beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet 
€ 1,5 miljoen. (mei 2009) 
- Besluit gemeenteraad: 
keuze voor inkoop en 
aanbesteding (juni 2009) 
- Vaststelling Definitief 
Ontwerp en besluit 
gemeenteraad beschikbaar 
stellen van een 
uitvoeringskrediet (juni 
2010) 
- In gebruik nemen van 
nieuw stadhuis (medio 2013) 
 

Budget Investeringsraming (prijsniveau 2012) €41,5 
miljoen. 

Is nog niet beschikbaar. 
Gemeente neemt besluit 
over beschikbaar stellen van 
voorbereidingskrediet groot 
€ 1,5 miljoen. De dekking 
voor de toekomstige hogere 
exploitatielasten is 
structureel geregeld (huidige 
expl.lasten + vrijval bijdrage 
reserve + opgebouwde 
reserve) 

Risico’s  Divers: 
Bestuurlijk: bestuurlijke 
ontwikkelingen en 
verandering van inzichten. 
Planning voorbereiding: 
draagvlak en commitment 
binnen organisatie en 
bestuur, beschikbare 
kwaliteit en capaciteit, 
bezwaarschriftenprocedures
. 
Planning uitvoering: 
faillissement uitvoerenden 
Financieel: onvoorziene 
marktontwikkelingen en 
kostenstijgingen.  
 

Programma 1 – Algemeen bestuur en middelen  
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Project Verplaatsing Geminiziekenhuis  Afwijkingen 

Hoofddoelstelling:  
Verplaatsing van het Geminiziekenhuis naar 
de locatie De Dogger. 

 

Subdoelstellingen:  

Resultaat 

Verplaatsing van de sportverenigingen vanaf 
De Dogger naar De Linie 

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Collegeperiode 2010-2014  

In het najaar van 2008, met een 
collegebesluit afronden definitiefase met 
ruimtelijk kader voor het plangebied De 
Dogger, inpassingsplan voor inpassing 
sportverenigingen op De Linie en een 
globale grondexploitatieopzet/ financiële 
haalbaarheidsanalyse. 

Stedenbouwkundige studie 
is in beginsel afgerond maar 
moet nog worden afgestemd 
op vastgoedconcept van 
Gemini. Financiële 
haalbaarheidsstudie is 
nagenoeg gereed wordt 
begin april afgerond en 
bekrachtigd met een SOK 
tussen Gemeente en 
Gemini. 
 

start aanleg sportaccommodatie De Linie 
medio 2009 

Bestemmingsplan in 
voorbereiding 

oplevering sportaccommodatie De Linie 
medio 2010 

 

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

oplevering bouwrijpe kavel voor ziekenhuis 
najaar 2010 

Bestemmingsplan in 
voorbereiding 

Budget De kosten (incl. een groot deel van de 
kosten van de sportaccommodatie op de 
Linie) dienen te worden gedekt uit 
opbrengsten van de grondexploitatie en 
mogelijke subsidies en bijdragen. 

 

Risico’s Gebruikelijke grondexploitatierisico’s zoals 
vertraging door planologische procedures en 
verkooptempo van de uitgeefbare gronden. 
In het bijzonder het uitgifterisico van de 
gronden waarop het ziekenhuis en 
zorggerelateerde bedrijvigheid is gepland 

Gemini wil mogelijk meer 
grond afnemen en dat is 
gunstig. Resterende terrein 
moet in de markt worden 
gezet en ondervind mogelijk 
afzetproblemen in verband 
met economische crisis. 

Programma 11 – Zorg en maatschappelijke ontwikkeling  
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Project Uitplaatsing HVC Afwijkingen 
Resultaat Uitplaatsing afvalinzameling naar de HVC  
Portefeuillehouder/proj J. Boskeljon  

Collegeperiode 2006-2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Uitgaande van de streefdatum 1 januari 
2009 
Besluitvorming week 47 in de raad  
Afronding due dilligence week 40 
Onderhandelingsresultaat overname week 
42 
Sociaalplan plus instemming GO in week 42 

Streefdatum is bijgesteld 
naar 1 april 2009 met 
terugwerkende kracht tot 1 
januari 2009. Dit onder 
voorbehoud 
onderhandelingsresultaat en 
instemming GO (zie RIB 12-
2009). 

Budget Op basis van de huidige inzichten geen extra 
middelen nodig 
Eventuele kosten dienen bestreden te 
worden uit de overname som/reserves 

 

Risico’s De risico’s zijn van organisatorische aard 
(continuïteit bedrijfsvoering) ingeval van 
uitstel van overname (.onder andere als 
gevolg van langere tijd geen investeringen 
doen in materieel en geen vervanging van 
vast personeel). Op eventuele claims bij het 
niet doorgaan van de overname is op dit 
moment geen zicht 

Resultaat van 
contractverlengingen is nog 
niet in al gevallen afgerond. 

Programma 7 - Milieu  
 
Project Nieuwbouw stedelijk zwembad Afwijkingen 

Hoofddoelstelling:  
Nieuw zwembad dat open gaat eind 2010  
Subdoelstellingen:  
Definitieve overeenkomsten met nieuwe 
exploitant 

 

Bevredigende afwikkeling van zaken met 
Stichting De Schots 

 

Resultaat 

Definitieve overeenkomst met CZSK  

Portefeuillehouder/proj L.R.E.P. Smit  
Collegeperiode 2010-2014  

Start Europese aanbesteding: augustus 
2008 

Aanpassing planning n.a.v. 
nieuwe aanpak. Gemeente 
is zelf “bouwheer”  

Voorontwerp: januari 2009 oktober 2009 
Definitief ontwerp: september 2009 juli 2010 
Start bouw: oktober 2009 oktober 2010 

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Opleveren: april 2011 1ste kwartaal 2012 

Budget De raad heeft een voorbereidingskrediet 
van € 600.000 beschikbaar gesteld in 2007 

De raad zal een krediet 
beschikbaar moeten stellen 
voor de bouw en daaraan 
gekoppeld een 
voorbereidingskrediet 

Risico’s De opbrengst van de Europese 
aanbesteding is bepalend voor het verdere 
verloop van het project. 

Europese aanbesteding 
heeft geen partij opgeleverd 
die gaat ontwerpen, 
bouwen , financieren en 
onderhouden. De 
gemeente wordt zelf 
“bouwheer”. 

Programma 10 – Sport en vrije tijd  
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Project Bezoekerscentrum (BZC) Duinen 

Noordkop 
Afwijkingen 

Realisering Bezoekerscentrum Duinen 
Noordkop 

 

Realisering kinderboerderij  
Zelfstandige rechtspersoon BZC + 
kinderboerderij 

 

Resultaat 

Overgang van Groene Poolster naar BZC  

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Collegeperiode 2006-2010  

Bouw en inrichting  
voorbereiding uitvoering: januari – maart 
2008 

januari 2008 – maart 2009 

uitvoering:  april 2008 / februari 2009 april 2009 – november 2009 
oplevering:  maart 2009 – mei 2009 oktober 2009 – december 

2009 
Rechtspersoon BZC  
profielschets kwartiermaker + financiering: 
januari 2008   

 

aantrekken kwartiermaker: februari 2008  
concept bedrijfsplan + organisatie: juni 2008  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

definitief bedrijfsplan + organisatie: dec. 
2008 

februari 2009: 
- stichting BZC een feit 
- directeur benoemd 

Budget De raad heeft voor de realisatie van het 
Bezoekerscentrum een krediet van 
€ 2.615.000 beschikbaar gesteld. 

 

Risico’s Financiële risico’s in verband met prijzen op 
de bouwmarkt 

Bouwmarkt is veranderd en 
levert veel minder financiële 
risico’s. Financiële risico’s 
blijven omdat nog niet alle 
subsidies zeker zijn.  

Programma 11 – Zorg en maatschappelijke 
dienstverlening 

 

 
Project Evaluatietraject The Tall Ships’races 2008 

Den Helder 
Afwijkingen 

Resultaat Verkrijgen van een zorgvuldig, volledig en 
gedegen evaluatiedossier van The Tall 
Ships’ races 2008 Den Helder 

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

C.J.M. Hienkens  

Collegeperiode 2006-2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Financiële afwikkeling gereed: januari 2009 
Oplevering evaluatierapport: april 2009 

 

Budget nvt  

Risico’s   

Programma 12 – Economische ontwikkeling  
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Project Herinrichting haven Den Helder Afwijkingen 

Het herinrichten van een deel van de 
bestaande haven. 

 
 

Resultaat 

Hiervoor is een aantal activiteiten te 
onderscheiden, zoals het realiseren van een 
verbrede Onderzeedienstkade, de 
Multipurposekade, een drinkwaterbuffer, 
ISPS beveiliging van het Nieuwe werk en de 
uitvoering van verkeerstechnische 
maatregelen. 

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

C.J.M. Hienkens  

Collegeperiode 2006-2010  

Opleveren Multipurposekade: 
30 juli 2008 

Opgeleverd 

Opleveren tijdelijke maatregelen OZD-kade: 
15 aug. 2008 

Opgeleverd 

Opleveren Verbrede OZD-kade: 
5 dec. 2008 
Op 11 februari 2009 is de Nieuwediepkade 
door staatssecretaris mevr. Huizinga 
geopend en op 13 februari 2009 heeft er een 
opendag voor de bewoners plaatsgevonden. 

Opgeleverd 

Opleveren Verkeerstechnische maatregelen: 
1 nov. 2008 

Opgeleverd 

Opleveren Drinkwaterbuffer: 
1 april 2009 

Oplevering wordt uitgesteld 
tot 1 juli 2009 

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Opleveren ISPS Het Nieuwe werk: 
5 dec. 2009 

Hekwerk is opgeleverd, 
waarbij de kade aan de 
ISPS-Code voldoet. De 
automatisering is uitgesteld 
tot 1 juni 2009  

OZD- en Multipurposekade en ISPS: 
€ 13,3 miljoen met dekking uit de 
Havenexploitatie en een bijdrage van de 
Prov. NH (WED II). 

Op dit moment is de 
verwachting dat het project 
binnen het krediet wordt 
afgerond. 

Budget 

Drinkwaterbuffer € 795.000 dekken uit 
opbrengsten drinkwaterverkoop. 

 

Risico’s BNI heeft gemeente aansprakelijk gesteld 
voor de schade a.g.v. de zetting van de 
damwand. In totaal € 1,75 miljoen. 

 

Programma 12 – Economische ontwikkeling  

 
Project Implementatie PMW Afwijkingen 
Resultaat In 2009 moeten de projectleiders, 

projectmedewerkers, opdrachtgevers, 
projectwethouders opgeleid zijn in 
projectmatig werken. 

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

B. Fritzsche  

Collegeperiode 2006-2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Opzetten instrument: jan. – april 2009 
Training PMW: april – okt. 2009 
Monitoren / evalueren: okt. – dec. 2009 

 

Budget Trainingen: €60.000  

Risico’s   

Programma 1 – Algemeen bestuur en middelen  
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Project  Huisduiner Kwartier Afwijkingen 
Resultaat Het realiseren van ca. 60 woningen en 

voorzieningen op het voormalige OS&O-
terrein en de locaties Badhuisstraat en 
Tillenhof 

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Lopende en volgende collegeperiode.  Collegeperiode 
In deze periode: ontwerp en 
bouwvoorbereiding. 

 

Planning belangrijkste  mrt 2009: Definitief ontwerp gereed April 2009: definitief ontwerp 
gereed en sluiten 
kooprealisatieovereenkomst 

mijlpalen  en sluiten kooprealisatieovereenkomst  
  nov. 2009 - dec. 2010: Bouw (fasegewijs)  
  jan. 2011 - mei 2011: Opleveringen 

(fasegewijs) 
 

Budget Ontwerpfase: € 200.000  
  Voorbereidings- en uitvoeringsfase: pm  
  Ambtelijke uren 2008 – 2010: €100.000 Ambtelijke uren 2009: 

€ 80.000 
  Dekking: grondexploitatie Huisduiner 

Kwartier 
 

Opzegging huurcontract Loods   
Hindercontouren luisterpost Defensie  

Risico’s 

Onderhandelingen realisatieovereenkomst  

Programma 5 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  

 
Project Woonwijk Noorderhaven Afwijkingen 
Resultaat Een nieuwe woonbuurt met 320 woningen, 

waarvan 40 cliëntwoningen. 
 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Collegeperiode 2010-2014  

VO-Stedenbouwkundig plan + 
Beeldkwaliteitsplan: juni 2008 

 

Bestemmingsplan: oktober 2008 – oktober 
2009 

Planning is aangepast: 
oktober 2008 – maart 2010 

Realisatie Cliëntwoningen oktober 2009 – april 2012 
Realisatie Marktwoningen oktober 2009 – december 

2015 
  
  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

  

Budget In de exploitatieovereenkomst gemeente/’s 
Heerenloo is een bedrag van € 200.000 (ex 
BTW) opgenomen voor de gemeentelijke 
begeleiding van bestemmingsplan en 
planuitwerkingen 

 

Risico’s Op dit moment niet van toepassing -Compensatieplicht natuur 
waarden 
-Stagnatie verkoop 
woningen  

Programma 5 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
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Project Woonwijk Julianadorp-Oost Afwijkingen 
Resultaat Nieuwbouwwijk met circa 600 woningen en 

bijbehorende openbare ruimte (groen, water) 
en infrastructuur. 

 

J. Boskeljon  Portefeuillehouder/proje
ctwethouder    

2010-2018  Collegeperiode 
   
Afronding ontwerpfase: najaar 2008 Ontwerpfase architectuur is 

cf. afgerond. Het definitief 
ontwerp stedenbouw dient 
op enkele punten nog 
aangepast te worden. Dit 
vindt plaats in het eerste 
kwartaal van 2009 

Vaststellen BKP en welstandsparagraaf: 
najaar 2008 

Vanwege prioriteitenstelling 
van de werkzaamheden op 
de betreffende afdeling is de 
welstandsparagraaf nog niet 
aan de raad voorgelegd. 
Vindt plaats in het eerste 
kwartaal van 2009 

Realisatie/ontwikkelcontracten: najaar 2008 Samenwerkingsvorm met 
WSDH staat nog ter 
discussie en wordt 
betrokken bij andere 
dossiers met de WSDH. 
Daarna worden 
contractbesprekingen met 
de verschillende partijen 
gevoerd. 

Bouwrijp maken: 2009 Eind 2008 is er zand 
gekocht uit het gebied “De 
Nollen” welk als ophoogzand 
is toegepast. Reden om dit 
naar voren te halen is de 
aantrekkelijke prijs. 

1e paal: voorjaar 2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Afronding project: circa 2020  

Budget Er is een door de raad vastgestelde 
grondexploitatie. Deze wordt geactualiseerd 
bij afronding van de ontwerpfase. 

 

Tegenvallende woningmarkt (krimp van de 
bevolking). 

 

Te groot nieuwbouwaanbod tegelijkertijd 
(Noorderhaven, Oost, Stadshart, e.d.). 

 

Tegenvallende sociaal-economische 
ontwikkelingen, waardoor belangstelling voor 
wonen in Den Helder terugloopt. 

 

Geen sluitende exploitatie door ambitieuze 
kwalitatieve eisen. 

 

Noodzaak tot wijzigingen samenstelling 
woningaanbod door marktontwikkelingen 
(bijvoorbeeld niet realiseren 50% goedkope 
woningen). 

 

Eén van de partners trekt zich terug.  

Risico’s 

Problemen met realiseren bouwclaim HBK.  

Programma 5 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
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Project Duinzoom-Zuid Afwijkingen 

Het realiseren van 70 – 100 ha. 
Duinzoomgebied ten westen van Julianadorp 
met de volgende functies: 

 

uitbreiding golfbaan met 9 holes  
natuurgebied  
recreatief wonen (ca. 250 woningen)  

Resultaat 

permanent wonen (ca. 60 woningen)  

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Collegeperiode 2014-2018  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Nog niet aan te geven. Project bevindt zich 
in de initiatieffase. Besluitvorming over nota 
van uitgangspunten vindt plaats in 2008.  

NvU niet vastgesteld in 
2008. Stagnatie door 
uitblijven grondverwerving 
projectontwikkelaar 

Budget n.v.t. planbegeleiding uit reguliere uren  

Risico’s grondverwervingen Projectontwikkelaar zet niet 
door 

Programma 5 en 10 – Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting en Sport en vrije tijd 

 

 
Project Vinkenterrein Afwijkingen 
Resultaat Ontwikkelen Vinkenterrein: 

 
Ontwikkelen Vinkenterrein: 
40 – 70 woningen 
2 gymzalen 
Schoolgebouw 
Parkeervoorzieningen  

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Collegeperiode Huidige 2010-2014 
Planning belangrijkste 
mijlpalen 

 Juli 2009: Vaststellingen 
haalbaarheid en 
schetsontwerp 
Juli 2009: Sluiten 
samenwerkingsovereenko
mst 
Augustus 2009 – medio 
2010: Ontwerp 
2010 - 2012: Uitvoering en 
oplevering 

Budget  Definitie / ontwerpfase: 
€ 120.000 
Voorbereidings- en 
uitvoeringsfase: pm 
Ambtelijke uren 2009: 
€ 48.000 
Dekking: grondexploitatie 
Huisduiner Kwartier 

Risico’s  Tijdelijke en permanente 
parkeervoorzieningen ten 
behoeve van Stadshart 
Bodemsanering 
Haalbaarheid nieuwbouw 
schoolgebouw en 
sportzalen 

Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
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Project Bredeschool Pasteurstraat Afwijkingen 
Resultaat Een bredeschool in de Pasteurstraat, welke 

in 2010 wordt opgeleverd. 
 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

L.R.E.P. Smit  

Collegeperiode 2006-2010  

3e kwartaal 2008 ondertekening 
kooprealisatieovereenkomst 

WSDH is bouwheer en 
heeft nog geen akkoord 
met alle afnemers. Eind 
februari wordt DO bepaald 
en kan het plan in 
voorbereiding worden 
genomen. ROK wordt 
mogelijk ‘anterieure 
overeenkomst’. 

Eind 2008 bouwvergunningverlening Nieuwe planning wordt 
gemaakt op basis van 
aanleveren DO. 

Begin 2009 sloop Poolster, bouwrijpmaken 
locatie en start bouw 

Gebied Poolster kan in 
beginsel in september vrij 
zijn. Openluchtmuseum 
Arnhem heeft interesse in 
gebouw. 

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

2010 oplevering en ingebruikname gebouw 
en openbare ruimte 

Planning wordt aangepast 
op basis van moment 
aanleveren DO. 

Budget Voor de bouw van de scholen is, naast het 
eerder verstrekte krediet van € 3.180.500, 
door de gemeenteraad op 18 februari 2008 
een aanvullend krediet van € 985.000 
verstrekt. De kosten van aanleg van de 
openbare ruimte rond de scholen dienen te 
worden gedekt uit opbrengsten van de 
grondexploitatie. Deze bestaan uit 
opbrengsten van grondverkoop en overige 
bijdragen. 

Kosten voor 
projectmanagement zijn 
aandachtspunt. Gekoppeld 
aan het vaststellen van het 
bestemmingsplan wordt 
een anterieure 
overeenkomst gemaakt 
tussen gemeente en WSDH  

Risico’s Belangrijkste risicofactor is vertraging van 
het project door bezwaar- en 
beroepsprocedures tegen onder andere 
bouwvergunning/vrijstelling, 
sloopvergunning en kapvergunning. 

WSDH heeft nog geen 
akkoord met alle afnemers. 
Planologische procedures 
vormen risico. Er is 
blijvende en hardnekkige 
weerstand in de omgeving. 
Bestemmingsplan wordt 
bijna vastgesteld maar op 
basis van VO met 2 
bouwlagen. Mogelijk 
worden dit er drie 
verdieping hetgeen extra 
risico wordt. Art. 19 
procedure is slapend. 
Bezwaar op kapvergunning 
is behandeld maar wacht 
nog op advies cie. 

Programma 8 – Onderwijs en jeugd  
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Project Deregulering Afwijkingen 
Resultaat Dereguleringsadvies vermindering 

administratieve lasten ten behoeve van het 
bedrijfsleven met implementatieplan 

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

Loco-burgemeester  

Collegeperiode 2006-2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Selectie productenlijst: augustus 2008 
Workshop bedrijfsleven + interviews: 
augustus/september 2008 
Dereguleringsadvies: december 2008 

Concept 
dereguleringsadvies 31 
december 2008 gereed 

Budget Kosten inhuur Sira Consulting B.V.: € 
19.998 
Dekking:  
€ 14.991 voucher Min. v. EZ en Fin. 
€   1.250 subsidie Kamer van Koophandel 
€   3.757 (nog) geen dekking* 

 

Risico’s Verschuiving van vergunningverlening naar 
handhaving 
Minder inkomsten uit leges 

Van belang is dat er bij het 
bedrijfsleven en de burgers 
reële verwachtingen 
worden gewekt over het 
afschaffen en/of 
vereenvoudigen van 
vergunningen en/of 
ontheffingen. Gebeurt dit 
niet, dan kan dit leiden tot 
imagoschade. 
Het afschaffen van 
vergunningen e.d. kan 
personele, financiële en 
organisatorische gevolgen 
hebben. Immers door het 
afschaffen/vereenvoudigen 
van vergunningen kan 
verschuiving van formatie 
benodigd zijn en zijn er 
minder inkomsten uit leges.  
 

Programma 1 – Algemeen bestuur en middelen  
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Project Wabo (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht). 
Afwijkingen 

Resultaat Het resultaat is nu dat het concept 
implementatieplan zal worden voorgelegd 
aan de stuurgroep 

Het resultaat van het 
project is dat de ambtelijke 
organisatie gereed is om op 
1-1-2010 aanvragen in het 
kader van de Wabo te 
kunnen afhandelen. Hierbij 
behoort ook het digitaal 
kunnen ontvangen van de 
aanvragen via de 
Landelijke voorziening. 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

Loco-burgemeester  

Collegeperiode 2006-2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Minister Kramer heeft de ingangsdatum van 
de Wabo verschoven van 1 januari 2009 
naar 1 januari 2010.  
Belangrijkste mijlpalen: 
augustus 2008 : vaststelling 
implementatieplan in stuurgroep en college; 
oktober 2008: voorbereiden pilot. 
Het invoeringsvoorstel van de Wabo heeft 
in de Eerste Kamer op fundamentele kritiek 
gestuit. Daarnaast is de VNG is met 
minister Kramer in gesprek over de 
financiële tegemoetkomingen aan de 
gemeenten bij 
dienstverleningsovereenkomsten met 
hogere overheden.  
Het overleg met de provincie en het rijk 
hieromtrent moet nog worden opgestart.  
Mede tengevolge daarvan het project zal nu 
later dan 1 januari 2009 worden opgeleverd. 

De belangrijkste mijlpalen 
zijn het op 1 september 
2009 kunnen proefdraaien 
en het op 1 januari 2010 
klaar zijn voor de ontvangst 
en behandeling van 
aanvragen in het kader van 
de Wabo. 

Budget Er is een budget toegekend van € 60.000 
De gemeente wordt met de voorbereiding 
van de invoering van de WABO bijgestaan 
door Sinnema Overheidsadvies. 

Het budget voor de afdeling 
VVH bedraagt voor het jaar 
2009 € 40.000. 

Risico’s De gemeente dient voor 1 januari 2010 
voorbereid te zijn op de invoering van de 
WABO. 

Het project moet klaar zijn 
voor 2010. Het project zal 
ook op ICT gebied zowel in 
hardware als in software 
een noodzakelijke 
investering vergen. Deze 
investering wordt geschat 
op € 50.000. Het risico is 
dat de ingangsdatum wordt 
verschoven. 

Programma 2 – Integrale veiligheid  
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Project Wijkveiligheidsplan Stadshart Afwijkingen 
Resultaat  1. Een wijkveiligheidsplan 

voor het stadshart, waarin 
voor de periode van 2010-
2013 wordt aangegeven 
aan welke 
veiligheidsthema’s in het 
stadshart uitvoering zal 
worden gegeven. Het gaat 
hierbij om  
thema’s op het gebied van 
de  
- fysieke veiligheid, 
waaronder de inrichting van 
de bebouwde omgeving 
volgens een sociaal veilig 
concept 
- de sociale veiligheid, 
waaronder de aanpak van 
criminaliteit en overlast. 
Het wijkveiligheidsplan zal 
bestaan uit een aantal 
deelprojecten op de 
benoemde 
veiligheidsthema’s. 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

Loco-burgemeester  

Collegeperiode 2006-2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

 Begin 2009 wordt op basis 
van de landelijke 
Veiligheidsmonitor een 
onderzoek ingesteld naar 
het objectieve en 
subjectieve veiligheidsbeeld 
van het stadshart. Aan de 
hand van de uitkomsten 
wordt medio 2009 in 
samenwerking met Zeestad 
B.V. de gemeentelijke 
afdelingen en de externe 
partners de 
veiligheidsthema’s 
benoemd waaraan 
uitvoering kan worden 
gegeven. 

Budget  In deze fase zijn er geen 
financiële consequenties. 

Risico’s  De belangrijkste risicofactor 
bij een integrale vorm van 
werken is het ontbreken 
van de bereidheid op 
constructieve wijze een 
bijdrage te leveren aan de 
tot stand koming en 
uitvoering van een 
wijkveiligheidsplan voor het 
stadshart.  
Een tweede zo mogelijk 
nog grotere risicofactor is 
het niet in uitvoering 
kunnen nemen van het plan 
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door het gebrek aan 
financiële middelen voor de 
realisering van het plan en 
de daaruit voortvloeiende 
deelprojecten. De (imago-) 
schade voor met name de 
gemeente is groot, wanneer 
op basis van een ambitieus 
plan naar bewoners, 
winkeliers verwachtingen 
worden gewekt die 
uiteindelijk niet waar 
worden gemaakt.  
Wanneer de gemeente er 
als regiehouder niet in 
slaagt een gedegen 
wijkveiligheidsplan vast te 
stellen, zal dat zijn 
weerslag hebben op de 
bereidheid van de externe 
partners om sectoraal 
bepaalde ongewenste 
veiligheidssituaties aan te 
pakken. 

Programma 2 – Integrale veiligheid  
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Project Reconstructie Middenweg  
Resultaat In combinatie met het uitvoeren van groot 

onderhoud en rioolvervanging wordt de 
Middenweg, tussen de Sportlaan en de 
rotonde nabij de Watertoren, 
gereconstrueerd.  

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

J. Boskeljon  

Collegeperiode 2006 – 2010  

Definitiefase: december 2008 Een projectplan en een 
kredietaanvraag voor de 
uitvoering van een 
bestuursopdracht is in 
februari 2009 bij het college 
ingediend ter vaststelling 
van een begrotingswijziging 
door de raad. 

Voorontwerp: april 2009  
Definitief ontwerp: juli 2009  
Aanbesteding: december 2009  
Realisatiefase: juli 2010  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Oplevering: september 2010  

Budget Met een bijdrage uit het Wegenbeheersplan 
en het Rioolfonds € 1,3 miljoen en 
reservering VJN 2009 € 140.000 per jaar 
welke overeenkomt met een investering van 
€ 1,8 miljoen is voor een budget van 
€ 3,1 miljoen dekking beschikbaar. 

 

Risico’s Op dit moment niet van toepassing  

Programma 6 – Verkeer en vervoer  
 
 
Project Aanleg Luchthavenweg Afwijkingen 
Resultaat Aanleg van een nieuwe verbinding tussen de 

Luchthavenweg en de parallelweg van de 
N250. Hierdoor kan de huidige 
verbindingsweg uit de openbaarheid 
genomen worden.  

 

Portefeuillehouder/proje
ctwethouder 

C.J.M. Hienkens  

Collegeperiode 2006 – 2010  

Voorontwerp: juni 2008  
Definitief ontwerp: december 2008  
Aanbesteding: april 2009  
Realisatie: juni 2009  

Planning belangrijkste 
mijlpalen 

Oplevering: december 2009  

Budget De raad heeft hiervoor een krediet van 
€ 600.000 gevoteerd, waarvan wordt 
getracht om deze via de GDU-subsidie te 
dekken. Daarnaast heeft ook de Luchthaven 
Den Helder B.V. een toezegging gedaan om 
€ 600.000 bij te dragen. 

De GDU-subsidie is niet 
toegekend. Hierop is 
bezwaar aangetekend bij de 
Provincie. 

Risico’s In het contract met de Kon. Marine is een 
boeteclausule opgenomen met betrekking tot 
het te laat opleveren van de weg, na 1 
januari 2010. 

 

Programma 6 - Verkeer en vervoer  
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