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Inleiding

Aanleiding
Voor u ligt de Kadernota 2012-2015. Op grond van onze financiële beheersverordening biedt het
college de raad (art. 3a: "kaders begroting") een nota aan over de kaders voor het volgende
begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. De raad stelt de kaders op 11 juli 2011 vast, conform het
vastgestelde spoorboekje.
Doel
In de Kadernota 2012-2015 (hierna: kadernota) maken wij meerjarige afwegingen voor beleid: welke
intensiveringen wil de raad de komende jaren stimuleren en welke taken wil de raad juist afbouwen?
Met het vaststellen van de kadernota geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders
de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 op te stellen. Het college is met het vaststellen
van de kadernota echter nog niet gemachtigd tot het uitvoeren van het daarin uitgestippelde beleid.
De resultaten van de beleidsafwegingen worden eerst verder uitgewerkt in de komende jaarbegroting.
Bij de vaststelling van de begroting 2012 is het college bevoegd om beleid uit te voeren en om
uitgaven te doen. De vaststelling van de begroting vindt in november 2011 plaats.

Inhoud
Deze kadernota zoekt balans tussen de ambities en de bezuinigingsopgaven.
In de kadernota wordt u een stevig pakket bezuinigingsmaatregelen aangeboden. Het totaal is
€ 6,8 miljoen. Hiermee voldoet het college aan de motie om drie maal € 2 miljoen aan
bezuinigingsmaatregelen aan te bieden op de domeinen personeelskosten, leveranties/ diensten en
subsidies/verstrekkingen.
De € 6,8 miljoen komt bovenop de € 5,4 miljoen aan maatregelen uit de 1 verkenning bezuinigingen
die in november 2010 door de raad zijn vastgesteld.
e

Bezuinigen is nodig om het realiseren van de economische potenties van de haven en in samenhang
daarmee het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de stad c.q. het vestigingsklimaat mogelijk
te maken. Het basisniveau van beheer en onderhoud (schoon, heel en veilig) moet daarbij op peil zijn.
Bezuinigen blijft ook nodig om de bezuinigingen vanuit het rijk op gemeenten op te vangen. Inzet van
het rijk zijn bezuinigingen tot een bedrag van € 2 miljard. De meicirculaire over de ontwikkeling van het
gemeentefonds laat zien dat deze bezuiniging voor een deel via het gemeentefonds wordt opgelegd.
Het aangekondigde accres (toename) is lager dan wat nodig is om loon- en prijsstijgingen op te
vangen.
Voor een groot deel wordt de bezuiniging opgelegd door decentralisatie van taken en
efficiencykortingen. In het bestuursakkoord tussen VNG en rijk worden hier afspraken over gemaakt.
Op 8 juni stemmen de gemeenten over het akkoord. Het bestuursakkoord bevat afspraken op
hoofdlijnen en moet op een groot aantal punten verder worden uitgewerkt.
Op dit moment zijn de financiële gevolgen van het akkoord nog onzeker, de risico's zijn groot. Het rijk
houdt vast aan de totale omvang van € 2 miljard bezuinigen.
Naast de bezuinigingen op gemeenten moeten ook defensie en de Provincie zwaar bezuinigen. Dit zal
gevolgen hebben voor de gemeente. Ook dit is een reden om de bezuinigingen door te zetten.
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Proces en behandelwijze
Conform het proces van de voorgaande jaren, worden ook dit jaar Algemene beschouwingen
gehouden bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015. Hiermee kan de gemeenteraad invulling
geven aan haar kaderstellende rol op een tijdig moment. Op basis van deze invulling zal de begroting
worden uitgewerkt.
De behandeling van de kadernota vindt
Dinsdag 31 mei 2011
Maandag 6 juni 2011
Dinsdag 14 juni 2011
Woensdag 22 juni 2011
Woensdag 22 juni 2011
Woensdag 29 juni 2011 (19.30 uur)
Maandag 4 juli 2011 (12.00 uur)
woensdag 6 juli 2011 (19.30 uur)
Maandag 11 juli 2011 (15.00 uur)

als volgt plaats:
Kadernota beschikbaar voor de raad
Technische (ambtelijke) toelichting
Uiterlijke indiening schriftelijke vragen
Beantwoording vragen door college van B&W
Hoorzitting tussen burgers, bedrijven en instellingen en raad.
Behandeling raadsbrede commissie
Uiterste tijdstip waarop fracties de algemene beschouwingen
(onder embargo) inleveren.
Behandeling 1 termijn in de raad; algemene beschouwingen
met reactie van het college van B&W.
Behandeling 2 termijn en besluitvorming in de raad.
e

e

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven waar we als organisatie staan en welke ontwikkelingen worden
verwacht. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de programma-indeling en de nieuwe paragraaf
demografische ontwikkelingen.
Hoofdstuk 4 gaat over het budgettaire kader de ontwikkeling van risico's en het beschikbare
weerstandsvermogen. In dit hoofdstuk zijn ook de bezuinigingen en ruimtevragende maatregelen
uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn de technische begrotingsuitgangspunten voor 2012 opgenomen.
Beslispunten
De beslispunten zijn in aan het einde van iedere paragraaf opgenomen.
1
2

3

4

Het opnemen van een paragraaf demografische ontwikkelingen in de begroting 2012 (par 3.2)
Het nemen van bezuinigingsmaatregelen tot een bedrag van € 6.815.000 (par 4.2.6), waarvan
2.1
€ 2.000.000 op personeelskosten
2.2
€ 2.015.000 op leveranties en leveringen
2.3
€ 1.984.000 op subsidies en verstrekkingen
2.4
€ 816.000 op overige posten
Verwerken van de voorgestelde ruimtevragende maatregelen (par 4.2.8):
3.1
Proceskosten ontwikkeling haven van € 350.000 in 2012 en 2013
3.2
Kosten gratis parkeren Prins Hendriklaan van € 43.000 in 2012 en 2013
3.3
Compensatie tekort exploitatie Helderse Vallei van € 25.000 in 2012 en 2013
3.4
Eenmalig € 75.000 in 2012 voor toezicht drank en horeca.
Hanteren van de volgende prioriteitsvolgorde bij de invulling van ruimtevragende maatregelen
(par 4.2.8):
1) De taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid, WWB en exploitatie Willemsoord
realiseren.
2) Realiseren van de bezuinigingen
3) Havenontwikkeling
Concreet: Reconstructie afslag Molenplein (€ 400.000)
4) Achterstallig onderhoud
5) Investering Koningstraat (€ 150.000)
6) Oefen- en opleidingskosten Brandweer (structureel € 65.000)
7) Sail Den Helder (€ 300.000)
8) Wijkveiligheidsplan Visbuurt (€ 90.000)
9) Aanleg Breewijd (€ 4.000.000)
10) Investering Vinkenterrein (€ 300.000)
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5

Vrijval en heroverwegen van reserves op basis van de nota reserves en voorzieningen 2011
(par 4.3):
5.1
De reserve WMO (€ 2.236.000) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna
zal het bedrag worden ingezet ten behoeve van zowel de WMO als dekking ten
opzichte van tegenvallers in de WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening.
5.2
De reserve Jongeren informatie website (€ 159.000) inzetten voor verbeteren
promotie en dienstverlening door het aanpassen van de website.
5.3
Van de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeente € 2.300.000 laten vrijvallen.
5.4
De vrije ruimte in de reserves Multicultureel centrum, herinrichting Lange vliet,
Ontsluiting de Riepel, Bestuurlijk arrangement, nieuwbouw Ambachtsweg,
bodemsanering Nijverheidsweg en bovenwijkse voorzieningen inzetten voor de
volgende prioriteiten:
Weerstandsvermogen op het gewenste niveau van 1,25 brengen.
Inzetten voor ruimtevragende maatregelen

6

Vaststellen financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2012 (H 5):
Loonontwikkeling
2,25%
Prijsontwikkeling
0%
Omslagrente
4,00%
Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie
4,00%
Subsidies gesubsidieerde instellingen
0%
Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)
1,90%
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Waar staan we nu?
Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de organisatievisie en de Strategische Visie: waar staan we nu, wat is de
stand van zaken halverwege het jaar 2011 en waar willen we de komende tijd naartoe?
2.2

Uitvoering Strategische visie 2020

De Strategische visie 2020 is voor de Kadernota 2012-2015 het belangrijkste kader dat richting geeft
aan de koers die we varen. Inmiddels hebben we de aanbevelingen vanuit het rapport van de
commissie Deetman/Mans 'Krimp of niet' gekoppeld aan de strategische visie 2020 waarin expliciet
benadrukt werd door de commissie dat nu het moment is in te zetten op werkgelegenheid en
economie. Het is dan ook nu het moment om de havenontwikkelingen door te zetten in combinatie
met de uitvoering van het Uitwerkingsplan Stadshart en de ontwikkeling van Willemsoord. Daarnaast
is het zaak dat we de regionale samenwerking in de kop van Noord-Holland intensiveren.
Relatie strategische visie versus sociale structuurvisie
In de Strategische Visie 2020 is een -wettelijk verplichte- structuurvisie als overkoepelend
beleidskader aangekondigd, als samenhangende ruimtelijke vertaling van de strategische visie.
De sociale structuurvisie als wederhelft van die ruimtelijke structuurvisie brengt de maatschappelijke
doelen en infrastructuur helder in kaart en met elkaar in balans, en legt prioriteiten aan. Zo ontstaat
ook zicht op de realisatie van de sociale doelen uit de Strategische Visie, en op de samenhang tussen
de kerndoelen in het sociale domein en ontwikkelingen in de economische en ruimtelijke domeinen.
Bovenliggende
strategie
Doorgaan op de huidige weg is geen optie omdat dan een verdergaande afname van de
bevolkingsomvang met alle gevolgen van dien is te verwachten. Den Helder kiest als absoluut
speerpunt van beleid het realiseren van de economische potenties van de haven en in samenhang
daarmee het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de stad c.q. het vestigingsklimaat. Het
basisniveau van beheer en onderhoud (schoon, heel en veilig) is daarbij op peil.
De economische potentie van stad en regio wordt ook versterkt door de al aanwezige en een verder te
ontwikkelen kennisconcentratie en innovatiekracht rondom de maritieme cluster.
Omdat de problematiek ook de rest van de regio Kop van Noord-Holland raakt wordt ingezet op
regionale samenwerking.
De gemeente heeft hierbij een stimulerende en faciliterende rol. Zowel richting bewoners als
bedrijfsleven en instellingen. Daarbij kan de gemeente niet alles oplossen, bewoners, bedrijven en
instellingen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering is de ondernemingszin, kennis
en investeringskracht van het bedrijfsleven en kennisinstituten / onderwijsinstellingen essentieel.
Alle activiteiten en werkzaamheden van de gemeente dienen een aantoonbare bijdrage te leveren aan
de strategische agenda.
2.2.1

Voortgang van de uitvoering

De komende jaren staan in het teken van de verschillende doelstellingen die we in de Strategische
visie 2020 hebben verwoord. Het realiseren van de Strategische visie 2020 is een langdurig proces.
Dat proces toetsen we periodiek en stellen we zonodig bij. W e moeten zorgen voor balans en
synergie op verschillende beleidsterreinen. Om hierin de juiste focus aan te brengen zijn de
strategische opgaven verdeeld naar twee onderscheiden pijlers die aansluiten op het advies van de
commissie Deetman/Mans:
2. Economische pijler (gericht op bedrijven en bedoeld om werkgelegenheid te creëren)
•
Haven (in de brede zin van het woord, inclusief onderwijs)
•
Toerisme en recreatie, inclusief onderwijs
•
Infrastructuur, passend bij economische ontwikkeling en vestigingsklimaat
3.

Vestigingsklimaat pijler (gericht op een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te creëren)
•
Levendig stadshart/Willemsoord
•
Variëteit in woningaanbod
•
Tegengaan sociale zwakte
Om te voorkomen dat de stad leegloopt voordat de effecten van de strategische plannen merkbaar
worden, is ook "de basis van de openbare ruimte op orde" benoemd als strategisch speerpunt.
Verloedering blijkt immers één van de belangrijkste vertrekreden te zijn van bedrijven en bewoners.
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We hebben voor de drie gebieden Stadshart, Willemsoord en Haven als prioritaire gebieden gekozen
omdat ze bepalend zijn voor de stedelijke ontwikkeling van Den Helder. De onderlinge samenhang is
groot. Bestuurlijke regie kan juist in deze gebieden tot concrete resultaten leiden. De ontwikkelde
gebieden versterken de positie van Den Helder als de centrumgemeente van de Kop van NoordHolland. De gebiedsontwikkeling moet in deze gebieden dus onomkeerbaar op gang komen.
De keuze voor gebiedsontwikkelingen heeft tot gevolg dat we vooral in deze gebieden willen
ontwikkelen en investeren. Dit dragen wij dan ook als gemeente naar buiten uit! Op deze manier
kunnen wij inwoners en partners aan Den Helder binden en nieuwe partners en bewoners aantrekken.
Qua ontwikkeling beschouwen we de gebieden Stadshart en Willemsoord als één omdat zij een
nauwe relatie hebben. De gebiedsontwikkeling van de Haven is een regionale opgave op korte termijn
en een nationale opgave op langere termijn. Daarbij werken we nadrukkelijk samen met de overige
gemeenten in de Kop van Noord-Holland, provincie en het Rijk.
Regionale
samenwerking
Ook op regionaal niveau vinden er ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op onze strategische
agenda. Naar aanleiding van het advies van de commissie Deetman/Mans om in te zetten op meer
regionale samenwerking in de Kop van Noord-Holland is op 20 april 2011 een raadsbrede regionale
conferentie op Texel georganiseerd waar ook u als gemeenteraad aan heeft deelgenomen. De
belangrijkste uitkomst van deze conferentie was het besef van de urgentie van regionale
samenwerking en het belang van het opstellen van een regionale gebiedsagenda . De afspraak die
daar gemaakt is dat er een regionale stuurgroep Kop van Noord-Holland komt onder leiding van de
commissaris van de Koningin, de heer Remkes, ook zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties zitting nemen in deze stuurgroep. Daarnaast zullen alle 9 burgemeesters en de
gebiedsgedeputeerde, de heer Bond, deel uitmaken van deze stuurgroep.
Het rapport 'Krimp of niet' van de commissie Deetman/Mans spreekt duidelijke taal over de noodzaak
van regionale samenwerking gericht op de toekomst en oriëntatie van de Kop van Noord-Holland op
Den Helder waarbij Den Helder zich moet bewijzen als partner voor regionale ontwikkeling en
samenwerking. Voorkomen dient te worden dat gemeenten vanwege demografische ontwikkelingen
gaan concurreren. De belangrijkste zijn daling beroepsbevolking en groei huishoudens door
vergrijzing op korte termijn. De versterking van de economische kracht slaagt alleen wanneer
gemeenten gezamenlijk en bovengemeentelijk zich concentreren op de economische kansen.
Noord-Holland Noord en de Kop van Noord-Holland als onderdeel hiervan, is een gebied met een
rijke (cultuur)historie. Daarnaast is sinds lange tijd sprake van een sterke ondernemersgeest. In
Noord-Holland Noord zijn vijf economische clusters aanwezig die in kwaliteit en omvang nog sterk
verschillen. Naast doorontwikkelen van de clusters afzonderlijk wordt ook het leggen van
dwarsverbanden als een meerwaarde gezien voor de regio. De thema's van de dwarsverbanden zijn
Arbeid & Onderwijs, Kennis & Innovatie en Duurzaamheid.
De economische clusters zijn:
•
Agribusiness
•
Duurzame Energie
o
Marien, Maritiem & Offshore
•
Medische
•
Recreatie & Toerisme
Haven
Vanuit de strategische visie en hét raadsbesluit van 1 juli 2009 ligt de focus dus mede op de
ontwikkeling van de haven. Het doel is werkgelegenheid in de regio te behouden en te creëren en de
leefbaarheid te vergroten door aanpassing van de infrastructuur. De commissie Deetman/Mans
constateerden de noodzaak hiervan en adviseerden de gemeente stevig in te zetten op de
havenontwikkeling.
Die ontwikkeling van de haven bevat het uitvoeren van een aantal projecten, maar evenzo belangrijk
ook de versterking van het kenniscluster en de vergroting van het aanbod aan maritieme opleidingen.
Met partners uit de regio wordt invulling gegeven aan dit stevige fundament.
Draagvlak bij de ontwikkeling is van essentieel belang om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Niet
alleen binnen de eigen organisatie, juist de regiogemeenten, bedrijven, kennisinstituten en
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opleidingsinstellingen zijn verbonden en zien het grotere maatschappelijke belang. Een van de
uitvloeisels hiervan is onze kernboodschap zoals vervat is in de folder 'Kansen verzilveren aan zee,
ontwikkeling van de haven in de Kop van Noord-Holland'.
Gezien de enorme opgave voor economische ontwikkeling, natuurontwikkeling en de ontwikkeling van
de infrastructuur, is aansluiting gezocht bij hogere overheden (Provincie, Rijk en Brussel), het (inter-)
nationale bedrijfsleven en een sterke partner.
Overige projecten
Naast de activiteiten en projecten in de drie prioritaire gebieden werken wij ook elders in de stad aan
projecten 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.
Het behoud en de ontwikkeling van Den Helder Airport zijn van groot economisch belang voor de
uitvoering van de Strategische visie 2020 vooral waar het gaat om de ontwikkeling van het cluster
Marien, Maritiem & Offshore
2.2.2

Volgende stappen

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 en de aanbevelingen van de
commissie Deetman/Mans voor ogen houden. Dat is immers het toetsingskader en de richting die we
moeten vasthouden.
De komende periode 2012 - 2015 moet worden gewerkt aan:
•
Uitvoering fase 1 van het Uitwerkingsplan Stadshart.
•
De regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland voor de middellange en lange termijn,
inclusief locatiekeuzes op gebied van wonen, bedrijfslocaties, voorzieningen en ontwikkeling van
de 5 economische clusters.
•
Het verder uitwerken van de korte- en middellange termijn maatregelen in de haven en het
Uitwerkingsplan Haven.
•
Het Creëren van draagvlak voor de ambities van Den Helder bij partners (ontwikkelaars,
overheden, bedrijfsleven, investeerders).
•
Het optimaliseren van de bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de strategische visie,
e
Het verder richting geven aan de toekomst van Willemsoord bv.
•
Lobbyen ten behoeve van de lange termijn voor het behoud van werkgelegenheid en het
versterken en aantrekken van onderwijsinstellingen, (niet alleen als gemeente maar ook als regio)
•
Het verder vormgeven van de sturingsorganisatie voor de komende fase.
Om als centrumgemeente te kunnen functioneren vragen ook onderwerpen als
bevolkingsontwikkeling, infrastructuur, wonen, sociale zorg en culturele voorzieningen regionale
aandacht. Op deze manier willen wij komen tot één overall sturingsorganisatie met een stevige
inbreng vanuit Den Helder.
We staan voor de uitdaging om de visie "Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van NoordHolland" echt vorm en inhoud te geven. Door de opschaling van de gebiedsontwikkeling haven naar
regionaal/nationaal niveau ontstaat er een andere dynamiek. De opschaling naar de
gebiedsontwikkeling van de Kop van Noord-Holland vereist een adequate aansturing richting provincie
en Noordkopgemeenten, Rijkspartijen en de ondernemers. In 2012 en verder zullen wij een nog
intensiever samenwerken met dit netwerk.
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Organisatieontwikkeling

De vorige pararaaf geeft inzicht de strategische opgave voor Den Helder. De ambtelijke organisatie
staat voor de uitdaging haar activiteiten en werkwijze zo in te richten dat deze ambities werkelijkheid
worden.
De organisatie van de strategische opgave
De strategische opgave waar we voor staan, vraagt een andere werkwijze dan we tot nu toe gewend
zijn. Op dit moment ligt de vraag voor hoe deze opgave organisatorische verankerd kan worden. In de
loop van 2011 wordt dit duidelijk. Met een passende organisatorische inrichting en vastlegging van de
bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gaan we de komende jaren doelgericht
met de strategische opgave aan de slag.
Niet alleen de organisatiestructuur is hierbij punt van aandacht, ook de werkwijze, competenties en
vaardigheden van de medewerkers die met deze opgave te maken hebben. Het gaat daarbij om
andere werkmethodes toepassen zoals projectmatig werken en programmamanagement. Ook gaat
het om andere competenties en vaardigheden zoals ondernemende, regisserende en
samenwerkingsgerichte medewerkers die partners weten te betrekken, te motiveren en te stimuleren
een bijdrage te leveren aan het realiseren van de opgave van Den Helder.
Doorontwikkelen regisserende gemeente
De organisatie blijft zich de komende jaren richten op de doorontwikkeling naar een meer
regisserende gemeente en het zoeken naar samenwerkingsverbanden. Voorbeelden waar nu
onderzoek naar wordt gedaan zijn het regionale Belastinghuis en de samenwerking tussen de
brandweren Texel en Den Helder. Ook wetgeving kan dwingen tot samenwerking en regionalisering
zoals de regionale uitvoeringsdiensten. Van belang voor de gebiedsontwikkeling haven is de
verzelfstandiging van het Havenbedrijf.
Dienstverlening
De (elektronische) dienstverlening aan burgers, bedrijven en ondernemers ontwikkelt zich de
komende jaren verder met het doel dat de gemeente vanaf 2015 het centrale loket van de overheid is.
In deze ontwikkeling wordt de afhandeling van steeds meer enkelvoudige vragen en producten
overgebracht naar de frontoffice, het KCC. Om dit mogelijk te maken zijn duidelijke afspraken met de
backoffice en de inzet van ICT onontbeerlijk en richten we ons op zaak- en procesgericht werken. Dit
helpt ons o.a. om de burger juist te informeren over de voortgang van de desbetreffende aanvragen
en de werkprocessen voor de afhandeling te verbeteren.
Ontwikkeling
medewerkers
Ook de medewerkers die aan de minder strategische gerichte opgaven werken, hebben te maken met
hun veranderende rol in de samenleving. Van uitvoerder naar regisseur, van controleur naar adviseur,
van 'allesdoener' naar (uitbesteder) grote lijnen producent. De gemeente is meer partner in het geheel
en minder alles bepalend. Begin 2011 is daarom sterk ingezet op enerzijds leiderschapsontwikkeling
en anderzijds het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de opgave van de stad en de
ambities die we hebben. Instrumenten als strategische personeelplanning worden hiervoor ontwikkeld.
Bedrijfsvoering in relatie tot het nieuwe stadhuis
In de aanloop naar de mogelijke bouw van het nieuwe stadhuis wordt een aantal essentiële elementen
van de bedrijfsvoering opnieuw tegen het licht gehouden. Zo wordt de visie op bedrijfsvoering
vastgelegd en de visie op (digitale) dienstverlening herschreven met de daarbij passende
werkplekconcepten gericht op hoe we in 2015 willen werken. Als onverhoopt het nieuwe stadhuis
geen doorgang vindt, dan zijn de ontwikkelde concepten voor een belangrijk deel toch bruikbaar
omdat ze passen bij de ontwikkelingen die in deze paragraaf zijn beschreven.
Nieuwe Organisatievisie
Het bovenstaande vindt zijn weerslag in een nieuwe organisatievisie die in 2011 wordt opgesteld met
daarin een duidelijke missie en visie. De missie geeft identiteit en bestaansrecht aan de organisatie en
richting voor de medewerkers. De visie beschrijft een duidelijk beeld van de toekomst. Zo weet elke
medewerker wat zijn/haar bijdrage is aan de doelen van de organisatie en de stad. De
Organisatievisie wordt verder uitgewerkt in een aantal doelen die we willen bereiken en strategieën
hoe die doelen te bereiken.
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3

Programma Indeling 2012-2015

3.1

Nieuw programma Stadshart

2012-2015

De raad heeft opgedragen een programma Stadshart in de begroting op te nemen om de controle en
(bij)sturingsmogelijkheden voor de raad te verbeteren. Dit programma zal in de begroting 2012 als
programma "Stadshart" worden uitgewerkt.
3.2

Nieuwe paragraaf demografische ontwikkelingen

Het rijk heeft met ingang van 2011 binnen het gemeentefonds een tijdelijke krimpmaatstaf
geïntroduceerd. Gemeenten kunnen onder voorwaarden middelen uit het gemeentefonds ontvangen
in geval van belangrijke krimp. Dit geeft invulling aan het rijksbeleid op het gebied van
bevolkingsdaling.
Het rijk wil graag informatie verzamelen over de (mogelijke) gevolgen van demografische
ontwikkelingen en in de maatregelen die worden genomen om krimp te voorkomen. Om deze reden
wordt gemeenten die daar mee te maken hebben gevraagd zowel in begroting als jaarverslag een
paragraaf demografische ontwikkelingen op te nemen.
Den Helder is een zogenaamde anticipeergemeente met betrekking tot krimp.
Wij stellen daarom voor om gevolg te geven aan het verzoek van het rijk om een paragraaf
demografische ontwikkelingen op te nemen.
De paragraaf kent de volgende hoofdindeling:
•
Analyse van de demografische ontwikkelingen.
•
Beleid naar aanleiding van de analyse van de demografische ontwikkelingen

Gevraagde besluiten:
•
Het opnemen van een paragraaf demografische ontwikkelingen in de begroting 2012.
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4.

Budgettair kader

4.1

Inleiding

2012-2015

Het budgettaire kader geeft de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente weer voor de
jaren 2012-2015. De financiële positie is af te leiden uit de ontwikkeling van het begrotingssaldo en
het weerstandsvermogen. Belangrijk is een begrotingssaldo waarbij lasten en baten met elkaar in
evenwicht zijn (een materieel sluitende meerjarenbegroting). Een niet sluitende begroting tast het
weerstandsvermogen aan en leidt tot preventief toezicht vanuit de provincie.
Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om tegenvallers op te kunnen vangen.
4.2

Samenvatting budgettair kader

4.2.1
Saldo meerjarenbegroting na begrotingsbehandeling 2011
De meerjarenbegroting 2011-2014 is op 1 november 2010 door de raad vastgesteld. In onderstaande
tabel zijn de uitkomsten weergegeven.
(bedragen x€ 1.000)
Specificatie begrotingsaldo structureel
2011
2012
2013
2014
Totale bezuinigingsopgave 2011-2014
-1.756
-4.116
-7.281
-9.883
5.118
Totaal bezuinigingen 1e verkenning 2011-2014 (4.2.4)
4.422
5.216
5.452
Begrotingsaldo 2011-2014 resultaat voor bestemming
2 666
1.002
-2.055
-4 431
Instellen van een frictiefonds
-1.250
Motie: Algemene reserve naar 1,25 maal het berekende risico
-500
Begrotingsaldo begrotingsbehandeling 2011

916

1 002

-2 055

-4 431

Ontwikkelingen 2011
In de raadsinformatiebrief (RH 1.0087) over de ontwikkelingen in de uitvoering van de WWB, de
schuldhulpverlening, het minimabeleid en de wet Inburgering worden tegenvallers geschetst van € 4,4
miljoen. Het begrotingssaldo 2011 wordt daardoor sterk negatief beïnvloed. In de tussentijdse
rapportage 2011 naar de raad wordt een prognose afgegeven over het verwachte resultaat.
4.2.2
Geactualiseerde meerjarenbegroting 2012-2015
Ontwikkelingen in bestaand beleid en op basis van eerder genomen besluiten leiden tot een bijstelling
in het de meerjarenbegroting. Daarnaast is uitwerking gegeven aan de opdracht om de
bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Ook worden een aantal incidentele ruimtevragende
maatregelen voorgesteld. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten opgenomen:
(bedragen x€ 1.000)
Specificatie begrotingsaldo structureel
2012
2013
2014
2015
Begrotingsaldo begrotingsbehandeling 2011
1 GQ2 - -2.S6S
-4431 f _ - 4 . 4 3 1
Actualisatie bestaand beleid (4.2.3)
Vooraankondiging accres gemeentefonds (4.2.5)
Begrotingsaldo structureel voor bezuinigingen

-532
500
|

Structurele bezuinigingsmogelijkheden (4.2.6)
Stelpost materieel sluitende begroting (4.2.7)
Incidentele ruimtevragende maatregelen (4.2.8)
Begrotinqsaldo structureel
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1.769
-2.000
-493

I

246j

-416
650

-200
500

-350
400

-1 S 3 l |

-4 13lj

-4 3sT|

4.007
-1.500
-418

5.515
-1.250
0

6.815
-1.250
0

258|

I34j
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4.2.3

2012-2015

Actualisatie bestaand beleid

Op basis van eerdere besluitvorming zijn de volgende posten verwerkt:
Dividendderving verkoop NUON-aandelen.
Door de verkoop van NUON-aandelen is er derving van dividend (€ 150.000 in 2015).
Bij de besluitvorming over de verkoop over de NUON-aandelen is aangegeven dat de derving van
dividend tot 2016 oploopt tot € 800.000. In de jaarschijf 2015 is het laatste stuk hiervan opgenomen.
Beleid ten aanzien van rentetoevoeging aan reserves
Op 31 januari 2011 is het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen door de raad bijgesteld.
Er wordt € 300.000 minder rente structureel als inkomst in de begroting verwerkt.
EFRO-MCN cofinanciering gemeente
Om EFRO-subsidie binnen te halen is cofinanciering van de gemeente nodig. De benodigde middelen
zijn tussen de jaren 2012-2015 herverdeeld. Voor 2012 betekent dit een nadeel van € 232.000, vanaf
2014 een voordeel van € 100.000.
Uitvoering WWB en minimabeleid
Met een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen in het programma
Werk en Inkomen. De lasten voor schuldhulpverlening, minimabeleid , de uitvoering van de wet WWB
(bijstandsverlening) en de Wet Inburgering zijn sterk gestegen. Daar komt bij dat de inkomsten vanuit
het rijk juist sterk dalen. In totaal wordt, zonder maatregelen, in 2011 een nadeel verwacht van € 4,4
miljoen.
De overschrijdingen op schuldhulpverlening, minimabeleid en inburgering zijn (€ 1,7 miljoen) zijn als
taakstelling binnen de betreffende beleidsvelden opgenomen.
De uitvoering van de WWB is vanaf 2012 als risico opgenomen. De W W B moet binnen de
beschikbare middelen in het programma werk en inkomen worden uitgevoerd.
Exploitatie Willemsoord BV
Uit de meerjarenbegroting van Willemsoord BV blijkt dat er zonder wijzigingen in de bestaande
exploitatie de komende jaren verlies wordt geleden. Dit verlies kan worden opgevangen door het
vastgoed van Willemsoord volledig commercieel te gaan exploiteren. De eigenaren van het
maatschappelijk vastgoed op Willemsoord moeten een marktconforme huur gaan betalen.
De rekening hiervan kan (deels) bij de gemeente terecht komen. Op basis van het bedrijfsplan
Willemsoord 2011-2013 wordt rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 550.000
Deze post wordt als taakstelling opgenomen binnen de programma's waar het maatschappelijk
vastgoed is gerelateerd.
Taakstellingen in begroting 2012
De taakstellingen vanuit de uitvoering van de WWB, het minimabeleid en de exploitatie Willemsoord
moeten in de begroting 2012 zijn ingevuld met concrete maatregelen. Zonder invulling van de
algemene taakstellingen zal de Provincie als toezichthouder niet akkoord gaan met de begroting. Dit
leidt tot preventief toezicht.
Daarom is een stelpost "materieel sluitende begroting" opgenomen. Deze dient als buffer om
taakstellingen in te kunnen vullen als deze niet volledig binnen het programma kunnen worden
ingevuld, (zie paragraaf 4.2.7)
Onderhoudsniveau Stadshart "hoog"
Voor het Stadshart is eerder besloten om het kwaliteitsniveau voor onderhoud "hoog" aan te houden.
Hiervoor moeten de budgetten naar 2016 toe met nog € 200.000 worden verhoogd. Voorgesteld wordt
om deze post te schrappen.
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4.2.4

2012-2015

Wat hebben we al bezuinigd in de 1 verkenning bezuinigingen?
e

In de 1 verkenning bezuinigingen zijn de volgende bezuinigingsmogelijkheden benoemd.
e

Soort maatregel
Afstoten van taken en/of het verminderen van de kwaliteit
Het verminderen van subsidies en individuele verstrekkingen
Uitstellen en/of afstellen van grote projecten
Kostendekkendheid tarieven en lastenverzwaring
Efficiency en interne organisatie
Beoordelen reserves en voorzieningen (incidenteel)
Taken anders invullen met behoud van resultaat
Het totaal aan bezuinigingen in de 1 verkenning bezuinigingen is € 5,4 miljoen.
Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:
e

Maatregel
Interne organisatie; inleveren 21,5 fte formatie
Interne organisatie; zelf indiceren van W M O (met ingang van 2012)
Interne organisatie; (inkoop) taakstelling op ICT, telefoon, drukwerk etc.
Inkoopvoordelen WMO; De verstrekking van hulp bij het huishouden en
vervoers- en gehandicaptenvoorzieningen is voordeliger aanbesteed.
Wijkaanpak plus verminderen
Korting 5 % op GGDA/eiligheidsregio/Historisch archief
Toerekenen veegkosten aan rioolrecht
Verhogen van de toeristenbelasting
Ruimte in de begroting benutten.
De begroting 2010 is vergeleken met de werkelijke bestedingen in de
periode 2007 tm 2009. Alle lucht die er zat tussen begrote en werkelijke
lasten is eruit gehaald.
Totaal

€

Bezuiniging
1.100.000
€ 200.000
€1.100.000
€

700.000

€ 100.000
€ 100.000
€ 200.000
€
50.000
€ 1.900.000

€ 5.450.000

In 2011 is ook geen prijscompensatie toegepast. De budgetten zijn niet gecompenseerd voor inflatie.
Dit betekent een extra bezuiniging van € 375.000. Het totale bedrag bezuinigingen is daarmee
€ 5,8 miljoen. Naast structurele bezuinigingen konden ook de reserves restauratiefonds en Besluit
Woninggebonden Subsidies worden opgeheven tot een bedrag van € 0,9 miljoen.
4.2.5
Ontwikkelingen gemeentefonds en bestuursakkoord
Het rijk legt bezuinigingen op tot een bedrag van € 2 miljard. De meicirculaire over de ontwikkeling van
het gemeentefonds laat zien dat deze bezuiniging voor een deel via het gemeentefonds wordt
opgelegd. Het aangekondigde accres is lager dan hetgeen nodig is om loon- en prijsstijgingen op te
vangen.
Voor een groot deel wordt de bezuiniging opgelegd door decentralisatie van taken en
efficiencykortingen. In het bestuursakkoord tussen VNG en rijk worden hier afspraken over gemaakt.
Op 8 juni stemmen de gemeenten over het akkoord. Het bestuursakkoord bevat afspraken op
hoofdlijnen en moet op een groot aantal punten verder worden uitgewerkt.
Op dit moment zijn de financiële gevolgen van het akkoord nog onzeker, de risico's zijn groot. Het rijk
houdt vast aan de totale omvang van € 2 miljard bezuinigen.
Naast de bezuinigingen op gemeenten moet ook defensie en de Provincie zwaar bezuinigen. Dit zal
gevolgen hebben voor de gemeente.
De eerste berichten over de meicirculaire geven aan dat het volume van het gemeentefonds vanaf
2012 € 140 miljoen hoger is dan eerder aangegeven. Voor Den Helder komt dit neer op € 0,5 miljoen.
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4.2.6

2012-2015

Bezuiningsmogelijkheden 2012-2015

De zoekrichtingen genoemd in de 1 verkenning bezuinigingen zijn verder uitgewerkt. Hierbij is de
motie van raad om drie maai € 2 miljoen te bezuinigen op personeelskosten, leveranties en diensten
en subsidies en verstrekkingen (totaal € 6 miljoen ) als basis genomen.
e

Het resultaat is een bezuinigingsomvang van € 6,8 miljoen in 2015:
(bedragen x € 1.000)
2012

2013

2014

2015

2011 2014

Personeelskosten
Leveranties en diensten
Subsidies en verstrekkingen
Overig

0
325
1.228
216

600
920
1.671
816

1.200
1.515
1.984
816

2.000
2.015
1.984
816

1.650
1.552
100
2.150

Totaal per jaar

1 769

4.007

5.515

6.815

5.45:

Bezuinigingen pei maatregel

2011

De maatregelen in de periode 2012-215 komen bovenop de in de 1 verkenning ingeboekte
bezuinigingen (kolom 2011-2014). In totaal wordt er tot en met 2015 ruim € 12 miljoen bezuinigd.
In bijlage 2 is een specificatie opgenomen van de bezuinigingsmaatregelen.
e

Personeelskosten
In de 1 verkenning bezuinigingen is aangegeven dat, naast bezuinigingen op FPU-lasten, 21,5
formatieplaatsen bezuinigd moeten worden. De komende jaren wordt daar bovenop € 2 miljoen op de
personeelskosten bespaard. Dit komt overeen met 40 formatieplaatsen extra bezuinigen. Dit zal
binnen het natuurlijke verloop worden opgevangen.
e

Leveranties en diensten
Er zijn bezuinigingen op leveranties en diensten ingeboekt tot een bedrag van € 2 miljoen.
Griffie
€ 75.000
Bij de behandeling van de 1 verkenning bezuinigingen is besloten € 75.000 te bezuinigen op de
griffie. Dit kan zonder gevolgen voor de dienstverlening.
e

Leerlingenvervoer
€ 50.000
Geen vergoeding tot 6 km. afstand tussen woonadres en school (nu: 2 km.).
Geen vergoeding vanaf 10 jaar. (nu: 12 jaar).
De omliggende gemeenten hanteren de voorgestelde normen; ook de VNG gaat in modelverordening
uit van de voorgestelde normen. Er wordt door deze maatregel meer van de ouder(s) gevergd.
Schoolzwemmen (vervoersdeel)

€190.000

Toepassen nullijn
Budgetten worden niet gecompenseerd voor inflatie (prijsstijgingen).

€ 200.000

Slimmer inkopen
€ 1.500.000
De overige bezuinigingen (€ 1,5 miljoen) op leveranties en diensten moeten komen uit slimmer
inkopen. Hiernaar loopt een onderzoek.
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2012-2015

Subsidies en verstrekkingen.
Met onze raadsinformatiebrief RI11.0004 informeerden wij u over de wijze waarop wij aan uw
opdracht werken om ten minste € 2 miljoen te bezuinigen op de kosten van subsidies en individuele
verstrekkingen. Wij schreven u dat er gesprekken met een aantal gesubsidieerde organisaties zou
volgen.
In deze gesprekken stonden twee vragen centraal: Wat kunt u meer doen met minder subsidie en wat
is de bijdrage van de gesubsidieerde prestatie aan de centrale beleidsdoelen (zie kader) van de
gemeente. Daarnaast werd gesproken over de wettelijke of niet-wettelijke status van de activiteiten.
De beleidsdoelen zijn ontleend aan het coalitie- en collegeprogramma 2012 - 2014, de strategische
visie 2020, de notitie "1ste verkenning bezuinigingen 2011-2014"; vigerend beleid, rapport
Deetman/Mans "Krimp of niet" en wetgeving met een medebewindstaak. Ook is rekening gehouden
met de waarden die verbonden zijn aan een positief imago van Den Helder in de regio en daarbuiten.
Het resultaat van de gesprekken en de schriftelijke reacties van alle organisaties hebben per
organisatie geleid tot een voorgenomen maatregel die inmiddels schriftelijk is kenbaar gemaakt. Het
gaat om aankondigingsbrieven aan de onderwijsbesturen, het Regionaal Opleidingen Centrum,
Onderwijs Begeleidings Dienst Noord West, schouwburg De Kampanje, Kopgroep bibliotheken,
Reddingmuseum Dorus Rijkers, dierenasiel 't Schuthok, Brijder verslavingszorg, De Wering, GGD
Hollands Noorden, zwembad De Schots, Sportservice NH en de peuterspeelzaalbesturen.
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de verstrekte subsidies in 2010.
Het totaalbedrag aan bezuinigingen op de kosten van subsidies en verstrekkingen bedraagt netto in
totaal € 1,9 miljoen. Hieronder zijn de maatregelen gespecificeerd.

Programma 8 Onderwijs en Jeugd
Schoolzwemmen, subsidie in directe kosten
€ 130.000
Schoolzwemmen, subsidie in indirecte kosten
€
PM
Kinderen leren zwemmen is een primaire verantwoordelijkheid van de ouder(s). Daar waar deze
verantwoordelijkheid niet wordt genomen, kan de school(omgeving) een signalerende, stimulerende
en faciliterende rol vervullen.
Het schoolzwemmen wordt over het algemeen door de schoolbesturen gezien als een relatief
tijdsintensieve activiteit met een laag rendement omdat heel veel kinderen (90 %) buiten schooltijd
één of meer zwemvaardigheidsdiploma's halen.
Kindgerichte onderwijsondersteuning
€ 175.000
Op basis van de kadernota "leren doe je overal, 2007 - 2010" ontvangen de onderwijsbesturen
subsidie in de kosten van onderzoek naar gedrag- en leerproblematiek bij leerlingen. De werkingsduur
van de kadernota is verlengd tot en met 2011.
De onderzoeken zijn een onderdeel van de zorg voor de onderwijskwaliteit. Dit is een primaire
verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturen. Het rijk vergoedt een deel van de kosten in het kader
van passend onderwijs. Door beëindiging van de gemeentelijke bijdrage worden de onderwijsbesturen
meer gedwongen een afweging te maken m.b.t. de besteding van de onderwijsmiddelen.
De looptijd van het beleid is verstreken.
Logopedische screening
€ 75.000
De onderwijs begeleidingsdienst voert jaarlijks een onderzoek uit naar taal- en spraakstoornissen bij
alle vijf-jarigen in het basisonderwijs. Bij 85 - 90 % van de kinderen is er niets aan de hand. De
anderen worden doorverwezen voor diagnose en eventueel behandeling. De idee is om de generieke
screening te beëindigen, de betreffende onderwijsgevenden te trainen in de signalering van spraaken taalstoornissen en op deze wijze de doorverwijzing te realiseren.
De kosten van de diagnosestelling en eventueel daarop volgende behandeling komen voor rekening
van de ouder(s), de school of de verzekeraar. Hier ligt geen primaire overheidstaak.
Aan de onderwijsbesturen is aangeboden om eenmalig een bijdrage te geven in de kosten van de
training van alle betrokken onderwijsgevenden (onderbouw basisonderwijs) in de gevraagde
signaleringsfunctie. De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijkheid voor na- en bijscholing.
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2012-2015

Jeugd- en jongerenwerk
€
PM
Met ingang van 2011 is het jongerenwerk gericht op een sterkere samenwerking met de buurthuizen
in de wijken. Het beleid is erop gericht een nieuw evenwicht te vinden tussen probleemgericht
zorgaanbod en sociaal cultureel aanbod. Deze nieuwe beleidsoriëntatie heeft tijd nodig om zich te
ontwikkelen en bewijzen. Wellicht kan op termijn op de kosten van specifieke locaties en/of betaalde
arbeid worden bespaard. Dit zal in de loop van 2012 - 2013 worden onderzocht.
Peuterspeelzaaiwerk
€ 50.000
Op basis van onderbesteding is met ingang van 2011 het budget met € 50.000 Verminderd. Een
verdere verlaging is alleen mogelijk door aanpassing van de subsidienormen voor het
peuterspeelzaaiwerk. De peuterspeelzalen ondervinden concurrentie van de kinderopvang: ouders die
beiden werken, kiezen voor de goedkopere vorm. Het rijksbeleid is echter gericht op verhoging van de
ouderbijdrage voor kinderopvang. Een verhoging van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal prijst
de sector niet uit 'de markt'. Het volgen van een 3 en eventueel 4 dagdeel in de speelzaal wegens
een voorschools taaiprogramma, blijft gratis.
De aanpassing van de inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel is in de betreffende verordening
gedelegeerd aan het college van B&W.
d e

d e

Maatwerk jeugdgezondheidszorg
€ 61.000
Van oudsher bestaat de jeugdgezondheidszorg uit een basistakenpakket waarbinnen onderscheid
wordt gemaakt tussen een uniform deel en een maatwerkdeel. De bekostiging van het uniforme deel
verloopt sinds 2010 via de brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin (BDU CJG). Het maatwerkdeel
(invulling lokale beleidsprioriteiten) wordt bekostigd uit gemeentelijk budget. Dit is echter niet
noodzakelijk. De keuze wordt voorgelegd om het maatwerkdeel ook uit de BDU CJG te bekostigen en
aldus de afweging van de middelenbesteding geheel binnen dit budget te brengen.

Programma 9 Cultuur
Bibliotheekvoorzieningen
€ 100.000
De bibliotheekvoorzieningen in Den Helder zijn relatief duur omdat elke wijk een fysiek vestigingspunt
heeft. Al eerder werd aan de bibliotheek taakstellend opgelegd dat de vestiging in de wijk De
Schooten op een goedkopere wijze zou moeten worden voortgezet. Het bibliotheekbestuur heeft
hiertoe inmiddels een voorstel gedaan. Dit voorziet in een kostenreductie.
Er is verder nog een geringe autonome reductie op het subsidieniveau mogelijk vanwege een
herverdelingseffect tussen de deelnemende gemeenten.
In onderzoek zijn nog de mogelijkheden van een substantiële subsidiereductie als gevolg van de
herhuisvesting van de publieksfunctie van het Bernhardplein naar de hoek Beatrixstraat - Weststraat
en de heroverweging van de publieksfunctie in de brede school aan de Marsdiepstraat. De eerder
aangegeven besparingen zijn onzeker.
Podiumkunsten
€ 75.000
De schouwburg De Kampanje heeft onder de huidige exploitatiemogelijkheden weinig kansen om
zelfstandig tot substantiële subsidievermindering te komen. Het gebouw en het personeel zijn zware
vaste kostenfactoren. Met ingang van 2012 geldt een nieuwe contractperiode. Vanaf dat moment
wordt de schouwburg belast met een subsidiereductie van € 75.000,-. De schouwburg is in staat deze
besparing op te vangen en met grote inspanning kunnen de activiteiten in de huidige locatie redelijk
op peil worden gehouden.
In onderzoek zijn de mogelijkheden van een substantiële subsidiereductie als gevolg van de
herhuisvesting van de podiumfunctie in gebouw 60/63 op Willemsoord.
Musea
€ 30.000
De exploitatie van het reddingmuseum Dorus Rijkers biedt gedurende enkele jaren ruimte voor de
aflossing van een oude energieschuld aan Willemsoord BV. Bij het huidige aflossingstempo is het
museum vanaf 2013 vrij van deze schuld. De aflossingscapaciteit is mede ontstaan door het niet
vervangen van een beroepskracht. Het museum lost dit op andere wijze op.
Daarnaast zijn er groeimogelijkheden in het verwerven van inkomsten door vooral de activiteiten
buiten het museumgebouw. Dit samen rechtvaardigt een structurele bijdrage aan de
bezuinigingstaakstellingen.
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Kunstbeoefening en bevordering kunstbeleving
€ 97.000
Van oudsher biedt de gemeente een mogelijkheid aan cultuurverenigingen om subsidie te ontvangen
voort de uitoefening van een van de vele kunstdisciplines. Het argument daarvoor was dat de
beoefening van kunst, evenals die van sport, bijdraagt aan de verheffing van het individu en ten goede
komt aan het beschavingsniveau in het algemeen. De vraag of de draagkracht van dit argument in de
afgelopen 50 - 60 jaar in stand gebleven is, beantwoorden wij ontkennend. Het is tegenwoordig toch
vooral en overheidsbijdrage aan de uitoefening van een hobby, zoals daar vele zijn die van deze
steun zijn uitgesloten. Het onderscheidende argument van verheffing is sterk vervaagd. Bijkomend is
de overtuiging dat de amateurkunstsector zo sterk is ontwikkeld, dat het verenigingsaanbod op een
hoog niveau in stand zal blijven.

Programma 10 Sport en vrije tijd
Topsport jeugdregeling
€26.000
Den Helder kent sinds een tiental jaren de mogelijkheid voor individuele jonge sporters van
(semi)nationaal niveau om een geringe ondersteuning in de kosten van hun topsportbeoefening te
ontvangen. Deze individuele bijdrage is ongetwijfeld in een aantal situaties van doorslaggevend
belang geweest voor het kunnen continueren van de topsportbeoefening. In dit particuliere belang
zien wij echter niet langer een rechtvaardiging voor overheidsondersteuning. Een aantal
jeugdtopsporters zal zijn activiteiten ook zonder overheidssubsidie blijven continueren.
Sportinfrastructuur
€ 54.000
In het coalitieprogramma 2010-2014 is opgenomen dat de sportsector vrij van bezuinigingen blijft. De
sportsector vatten wij op als de georganiseerde en ongeorganiseerde sportbeoefening. De
ondersteuning van de sportbeoefening is geregeld in het raadsbesluit van 1 februari 2010. Wij blijven
daar van af. Dit hoeft echter niet te gelden voor de dienstverlenende en intermediaire functies die door
ons worden gesubsidieerd bij sportservice Noord-Holland, locatie Den Helder. Een reductie op de
bijdrage in de kosten van het sportloket, verenigingsondersteuning en sportbeoefening door
doelgroepen valt, gelet op het ongemoeid laten van de ondersteuning aan de feitelijke
sportbeoefening, te rechtvaardigen.

Programma 11 Zorg en maatschappelijke dienstverlening
Opvang zwerfdieren (honden, katten)
€ 40.000
De gemeente heeft de wettelijke taak om gedurende twee weken te voorzien in de opvang, verzorging
en huisvesting van huisdieren die zwervend zijn. Na deze periode vervalt de wettelijke zorgplicht. Het
vervoer van zwervend gevonden, al dan niet gewonde huisdieren ligt in het verlengde van deze
zorgplicht.
De gemeente subsidieert thans in belangrijke mate bovenwettelijk in de kosten van het opvanghuis
voor zwerfdieren. Er wordt een vast dagtarief per diersoort ingesteld.
Emancipatie
€ 70.000
Het vrouwenemancipatiebeleid wordt uitgevoerd door Avalon (de Wering) en het IVC. Beide richten
zich op allochtone vrouwen. Voorstel is om beide voorzieningen samen te voegen.
Het maatschappelijk effect van deze maatregel hoeft niet negatief te zijn voor de doelgroep. Bundeling
van krachten kan leiden tot versterking van het specifieke emancipatoire aanbod.
Vormings- en ontwikkelingswerk
€ 57.000
Onder deze begrotingsfunctie worden bijdragen aan het ROC gegeven voor het taaiproject,
avondschool voor mensen met een beperking en leerwerktrajecten bij het projectencentrum (thans
stichting vakwerk/Rataplan).
Voorgesteld wordt de subsidies voor de avondschool voor mensen met een beperking en de
leerwerktrajecten te beëindigen. Van beide is onduidelijk welk effect wordt bereikt in termen van
sociale en maatschappelijke redzaamheid. In beide voorzieningen wordt of kan op andere wijze
worden voorzien.
Maatschappelijk werk/raadslieden
€ 290.000
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) valt onder eerstelijnszorg, zorg in de buurt. Het is een
gedecentraliseerde taak, deels genormeerd door landelijke richtlijnen; een aantal fte's per inwoner.
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Het gaat om laagdrempelige zorg voor mensen met psychosociale problemen waarbij de "leefwereld"
van de cliënt wordt betrokken.
De Wmo maakte subsidiëring van het aanbod AMW minder vanzelfsprekend. De visie vanuit de Wmo
is gericht op de bijdrage aan participatie van onze burgers. Dit is op klantniveau van het AMW niet
duidelijk omdat effecten op individueel niveau (nog) niet worden gemeten.
Heroverweging zou kunnen leiden tot het besluit geen AMW meer in te zetten op inkomens- en
schuldenproblematiek omdat daar andere voorzieningen voor zijn, cliënttrajecten te beperken tot
maximaal 4 (gratis) gesprekken, daarna eventueel voortzetting tegen betaling, vermindering van
fysieke aanwezigheid op locaties, geen intake van herhalingsvragen, en geen juridische
dienstverlening meer te leveren voor fiscale vraagstukken omdat daar andere voorzieningen voor zijn.
Ouderenwerk
€ 250.000
Door een andere organisatie en een vraaggerichte focus op het ouderenwerk en door een op behoud
en verbetering van de redzaamheid gerichte activiteitenaanbod anders te organiseren, is naar
verwachting een substantiële besparing mogelijk. Dit houdt in de beëindiging van tal van algemene
activiteiten zoals advies, voorlichting, educatie, beweging, ontmoeting en recreatie.
Sociaal-cultureel werk
€ 140.000
Sociaal-cultureel werk is een term voor het bevorderen van een breed pakket aan voorzieningen op
wijk-buurtniveau, van oorsprong door het rijk gefinancierd. In Den Helder is sociaal cultureel werk
vooral het opbouwwerk van De Wering die op basis van een ruwe opdracht een offerte opstelt.
De wijkmanagers zijn de trekkers in het opstellen van wijkactieplannen en doen dit in samenspraak
met de bewoners. Voor de bewoners is het een uitdaging om veel meer in eigen hand te nemen,
eventueel met een klein wijkbudget. Maatschappelijk aanbesteden met behulp van het budget uit het
woonomgevingconvenant tussen gemeente en Woningcorporatie.
Voor Nieuw Den Helder, waar de druk op het opbouwwerk het grootst is, is behoud van een
basisinzet opbouwwerk ter hoogte van een maximum van € 50.000,- tot € 100.000,- te billijken. De
reguliere bekostiging van het opbouwwerk in de andere wijken kan achterwege blijven mits via de
wijkactieplannen de bewoners actief worden c.q. blijven. Of het opbouwwerk wordt tijdelijk bekostigd
door en uit de betreffende wijkactieplannen (gescheiden financiering).
Sociaal-culturele activiteiten
€ 25.000
Buurthuisorganisaties en scoutingorganisaties maken gebruik van subsidiemogelijkheden ter
bekostiging van de activiteiten van bezoekers en leden. De gemeentesubsidie van hooguit enkele
duizenden euro's per organisatie staat niet in verhouding tot de omzetten van vooral de buurthuizen.
De genoemde organisaties bieden niet een zodanig onderscheidend voorzieningen- en
activiteitenpakket aan dat daaraan een bijzondere subsidietitel kan worden ontleend in vergelijking
met andere vrijblijvende lobbyactiviteiten van burgers.
Verslavingszorg
€120.000
Den Helder heeft als centrumgemeente een wettelijke taakstelling op verslavingsbeieid. De regionale
aanpak hiervan is bedoeld om te voorkomen dat daklozen, zich verslaafden en mensen met een
psychiatrisch probleem en andere ontregelde personen in de intramurale zorg terecht komen.
Regionale taken zijn het voorzien in het hulp- en zorgaanbod voor dak- en thuislozen, het toeleiden
van zorgwekkende zorgmijders naar zorg en activiteiten bestaande uit ambulante hulpverlening,
gericht op verslavingsproblemen. Hiertoe behoren nadrukkelijk de activiteiten in het kader van
bestrijding van overlast door verslaving.
De decentralisatie-uitkering voor deze taak is niet toereikend. Met eigen middelen en bijdragen van
regiogemeenten wordt het rijksbudget aangevuld. Ons beleid is preventief en gericht op risicogroepen;
jongeren en ouderen. Verder een aanloopvoorziening, dagbesteding en ambulante begeleiding. De
subsidiereductie betekent een vermindering van algemene preventieve activiteiten en behandeling en
begeleiding, waaronder woonbegeleiding, en medische verpleegkundige zorg.
Overige maatregelen
€ 330.000
Hieronder vallen beleidsarme kostenreducties en begrotingsactualisatie van diverse programmadelen
(producten 4 7 1 , 521, 543, 651, 661 en 671). Dit zijn stelposten voor stimulering en bevordering van
algemeen beleid op de domeinen onderwijs, cultuur en welzijn en enkele posten voor vergoedingen
van presentiegelden van in totaal € 50.000.
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Verder een taakstellend bedrag van € 50.000 op subsidies waaraan geen beleidsregel ten grondslag
ligt.
Ten slotte valt hieronder de structurele kostenbesparing van € 230.000 als gevolg van het achterwege
laten van loon- en prijscorrectie in 2012.
Bestaande taakstelling op subsidies
De bestaande taakstelling in de begroting moet nog worden ingevuld.

-/-

€ 150.000

Wegvallen provinciale subsidie kunsteducatie
-/€140.000
Door de beëindiging van de provinciale subsidie (€ 240.000) verdwijnt de steunfunctie 'kunsteducatie
onderwijs' bij stichting Triade en er ontstaat een exploitatietekort van € 70.000 ten gevolge van het
wegvallend provinciaal deel in de overhead van Triade. Om Triade in staat te stellen producten op het
terrein van kunstzinnige vorming te kunnen blijven leveren en daarmee haar bijdrage aan de culturele
infrastructuur in Den Helder, is compensatie van dit bedrag noodzakelijk.
Door het verdwijnen van de steunfunctie 'kunsteducatie onderwijs' vervalt bij Triade ook de expertise
voor de gemeentelijke projecten voor de scholen. Juist om de cultuurparticipatie van de jeugd te
stimuleren dienen projecten te worden ontwikkeld, waarbij kinderen kennismaken met actieve vormen
van kunstbeoefening en waarbij zij zich kunnen oriënteren.
Triade moet in staat worden gesteld zowel kunstonderwijs (cursussen en workshops) te verzorgen, als
uitvoering te geven aan kunsteducatieve activiteiten richting de scholen, het amateurveld, de
buurthuizen en tienercentra. Voor Triade betekent dit dat haar medewerkers breed inzetbaar moeten
zijn. Voor het instandhouden van de steunfunctie 'kunsteducatie onderwijs' in Den Helder is, naast de
€ 70.000 als compensatie van de ontbrekende bijdrage in de overhead, een extra bedrag noodzakelijk
van € 70.000.
Centrumtaak opvang in Den Helder
-/€ 40.000
Op grond van de verwachte wijziging van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning zijn gemeenten
verplicht een verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vast te stellen.
Deze eigen bijdrage in de pensionkosten zal echter als gevolg van de wetgeving lager zijn dan nu
door de doelgroep wordt betaald. Voor maatschappelijke opvang organisatie DNO betekent dit dat
minder inkomsten worden ontvangen van bewoners. DNO is niet in staat dit tekort aan inkomsten
binnen de exploitatie op te vangen.

Overig
Gemeentehuis
€ 600.000
Structurele lasten zijn op basis van het DBFM-concept in totaal gemaximeerd op € 2,1 miljoen. In de
begroting is structureel € 2,7 (€ 1,6 min bestaand plus € 1,1 min) opgenomen. Het verschil levert
structurele ruimte op.
Bouwleges
€216.000
De kosten voor het verstrekken van bouwvergunningen zijn € 216.000 hoger dan de leges die hiervoor
worden geheven. Op basis van het uitgangspunt dat de leges volledig kostendekkend moeten zijn
moeten deze worden verhoogd. Ten opzichte van de huidige legesopbrengsten van € 1 miljoen is dit
een verhoging van 20 % van de legesinkomsten.
Gevraagde besluiten:
•
Het nemen van bezuinigingsmaatregelen tot een bedrag van € 6.815.000, waarvan
€ 2.000.000 op personeelskosten
€ 2.015.000 op leveranties en leveringen
€ 1.984.000 op subsidies en verstrekkingen
€ 816.000 op overige posten
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Risico's taakstellingen en bezuinigingen

Taakstellingen
In de begroting 2012 zijn ontwikkelingen in bestaand beleid tot een bedrag van € 2,3 miljoen als
taakstelling op het programma waarop deze betrekking hebben. Van deze taakstellingen moet in de
begroting 2012 bekend zijn hoe ze opgevangen gaan worden binnen de beschikbare middelen.
Het gaat om de taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid en inburgering (€ 1,7 miljoen) die
binnen de betreffende beleidsvelden moeten worden ingevuld. Ook wordt op basis van het
bedrijfsplan Willemsoord 2011-2013 wordt rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van
€ 550.000. Deze post wordt als taakstelling opgenomen binnen de programma's waar het
maatschappelijk vastgoed is gerelateerd.
De uitvoering van de W W B kent een risico van € 3,5 miljoen. Dit bedrag moet binnen het programma
werk en inkomen worden opgevangen.
Bezuinigingen
Bezuinigingen werken voor een deel door naar heffingen en leges. Bezuinigingen op de riolering
hebben bijvoorbeeld een positief effect op het rioolrecht. Dit effect leidt niet tot een positiever
begrotingssaldo.
Voor de bezuinigingen op de personeelskosten moet rekening worden gehouden met verwachte
verzelfstandigingtrajecten zoals de haven. De overheadtaakstelling die hieruit volgt moet worden
gecorrigeerd op de bezuinigingsopgave die er ligt.
Stelpost
Om bovenstaande posten in de begroting op te vangen wordt een stelpost "materieel sluitende
begroting" opgenomen.

4.2.8

Ruimtevragende maatregelen

Er is een beperkt aantal ruimtevragende maatregelen opgenomen. Alleen de onontkoombare en
urgente posten in verband met het realiseren van de strategische doelstellingen zijn opgenomen.
Proceskosten rondom Programma Ontwikkeling Haven, 'sturing op doelen en samenhang'
Specifieke inzet is nodig voor personeel, communicatie, lobby, onderzoek en het verder brengen van
initiatieven die nog geen projecten zijn. Voor de jaren 2012 en 2013 is hiervoor € 350.000 per jaar
nodig.
Gratis parkeren Prins Hendriklaan
Het besluit om gratis parkeren aan te bieden op het parkeerterrein aan de Prins Hendriklaan leidt tot
€ 43.000 minder parkeerinkomsten tot en met 2013.
Exploitatie Helderse Vallei
De inspanningverplichting om het tekort in de exploitatie van de stichting (€ 55.000) te dichten zal
waarschijnlijk niet leiden tot het gewenste resultaat. Er moet rekening worden gehouden met een
tekort van € 25.000 tot en met 2013.
Toezicht drank en horeca
Er zijn 2 fte toezicht en 1 fte handhaving nodig om goede en sociaal veilige horeca te kunnen
garanderen. Naast onze eigen doelstelling van veiligheid legt de (herziene) drank- en horecawet die
zeer waarschijnlijk 1 januari 2012 in werking treedt een verplichting op. Voor 2012 is incidenteel
€ 75.000 opgenomen voor de uitvoering. In de discussie rond de Regionale Uitvoeringsdienst zal in
beeld gebracht worden wat de structurele gevolgen zijn.
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Ruimtevragende maatregelen die niet zijn opgenomen
Een aantal ruimtevragende kunnen op dit moment niet worden uitgevoerd. De benodigde middelen
hiervoor ontbreken. Als ruimte wordt gevonden binnen programma's stelt het college voor
onderstaande prioriteitsvolgorde te hanteren:
•
De taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid, W W B en exploitatie Willemsoord
realiseren, (par 4.2.3)
•
Realiseren van de bezuinigingen
•
Havenontwikkeling
Concreet: Reconstructie afslag Molenplein (€ 400.000)
•
Achterstallig onderhoud
•
Investering Vinkenterrein (€ 300.000)
•
Investering Koningstraat (€ 150.000)
•
Oefen- en opleidingskosten Brandweer (structureel € 65.000)
•
Sail Den Helder (€ 300.000)
•
Wijkveiligheidsplan Visbuurt (€ 90.000)
•
Aanleg Breewijd (€ 4.000.000)
Gevraagde besluiten:
Verwerken van de voorgestelde ruimtevragende maatregelen:
Proceskosten ontwikkeling haven van € 350.000 in 2012 en 2013
Kosten gratis parkeren Prins Hendriklaan van € 43.000 in 2012 en 2013
Compensatie tekort exploitatie Helderse Vallei van € 25.000 in 2012 en 2013
Eenmalig € 75.000 in 2012 voor toezicht drank en horeca.
Hanteren van de volgende prioriteitsvolgorde bij de invulling van ruimtevragende maatregelen:
1) De taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid, W W B en exploitatie Willemsoord
realiseren.
2) Realiseren van de bezuinigingen
3) Havenontwikkeling
Concreet: Reconstructie afslag Molenplein (€ 400.000)
4) Achterstallig onderhoud
5) Investering Koningstraat (€ 150.000)
6) Oefen- en opleidingskosten Brandweer (structureel € 65.000)
7) Sail Den Helder (€ 300.000)
8) Wijkveiligheidsplan Visbuurt (€ 90.000)
9) Aanleg Breewijd (€ 4.000.000)
10) Investering Vinkenterrein (€ 300.000)
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4.3 Beoordeling reserves en voorzieningen
Met als kader de nota reserves en voorzieningen 2011 zijn alle reserves doorgelicht.
De stand van de reserves in de jaarrekening 2010 zijn hierbij als uitgangspunt genomen.
Stand reserves 31-12-2010:
(bedragen in miljoenen euro)
Soort reserve
31/12/2010
Algemene reserve
25,2
Reserves voor beleidsprioriteiten
19,8
Reserves die meerjarig beleid mogelijk te maken
10,4
Reserves voor risico's
9,0
Technische reserves
9,9
Reserves < € 100.000
0,1
Totaal
74,4
1

Onderstaande reserves kunnen worden heroverwogen of vrijvallen. De heroverweging kan gemaakt
worden omdat nog geen verplichtingen naar derden zijn aangegaan.
Er zijn wel gevolgen. De betreffende reserves worden niet meer ingezet voor het doel waarvoor ze zijn
gevormd.
Reserve
Reserves

voor

Nieuwbouw stadshuis
Multicultureel centrum
Herinrichting Lange Vliet
Ontsluiting De Riepel
Reserves

meerjarig

beleid

mogelijk

te

voor

< €

€ 3.895.000
€ 384.000
€100.000
€ 250.000

€ 3.895.000

€ 116.000
€ 159.000
€ 254.000
€2.198.000
€ 112.000
€719.000

€ 116.000
€159.000
€ 104.000

€ 4.336.000
€ 2.236.000
€ 280.000
€ 300.000

€ 900.000
€ 2.236.000
€ 200.000

Vrijval

€ 234.000
€100.000
€ 50.000

€ 733.000
€112.000
€169.000

risico's

Aankopen Stadshart WVG
Reserve W M O
Reserve Drooghe Weert
Bodemsanering Nijverheidsweg
Reserves

Heroverweging

maken

Kunstopdrachten / aankoop kunst
Jongeren informatie website
Beleidsplan Natuur, Milieu, Groen (BNLS)
Bovenwijkse voorzieningen
Bestuurlijk arrangement
Nieuwbouw Ambachtsweg
Reserves

Omvang 2010
beleidsprioriteiten

€ 2.300.000

€ 200.000

100.000

Reserves < € 100.000

€ 68.000

TOTAAL

€ 54.000
€7.610.000

€ 3.952,000

Wij stellen de volgende heroverwegingen voor:
Nieuwbouw stadhuis
De beslissing met betrekking tot de bestemmingsreserve stadshuis te nemen op het moment dat er
een vervolgbesluit wordt genomen over de uitvoering van de nieuwbouw.
Kunstopdrachten / aankoop kunst
De reserve heroverwegen op het moment dat het kunstbeleid wordt herzien.

1

Zie bijlage 1 voor een beschrijving van de soorten reserves.
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Reserve jongeren informatie website
De vrijval van de reserve Jongeren informatie website (€ 159.000) inzetten om de promotie en
dienstverlening van Den Helder te verbeteren door aanpassing van de website.
Beleidsplan Natuur, Milieu en Groen.
Mogelijkheid is om het restant (€ 104.000) van het plan niet uit te voeren. Het geld kan dan voor
andere doeleinden worden ingezet.
Bovenwijkse voorzieningen.
Voor € 733.000 zijn nog geen concrete projecten ingevuld. Het bedrag was bestemd voor de aanleg
van de Verlengde Breewijd.
Reserve WVG Stadshart; Aankoop bestaande Schouwburg (incidenteel € 900.000)
In 2012/2013 € 900.000 reserveren voor de aankoop van de oude Schouwburg. De dekking hiervan
kan gevonden worden in de vrijval van de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
Reserve WMO; Risico uitvoering W W B en minimabeleid
De reserve W M O (€ 2.236.000) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna zal het bedrag
worden ingezet ten behoeve van zowel de W M O als dekking ten opzichte van tegenvallers in de
WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening.
Reserve Droog he Weert
De reserve kan worden heroverwogen. Dit houdt wel in dat de gewenste aanpassing van fietsroutes
en -bruggen in het gebied niet wordt gerealiseerd.
Er kan een bedrag vrijvallen. Deze wordt ingezet voor de volgende prioriteiten:
•
Weerstandsvermogen op het gewenste niveau van 1,25 houden, (zie paragraaf 4.4)
•
Inzetten voor ruimtevragende maatregelen op basis van de prioriteitsvolgorde in paragraaf
4.2.8
Gevraagde besluiten:
Vrijval en heroverwegen van reserves op basis van de nota reserves en voorzieningen 2011:
•
De reserve W M O (€ 2.236.000) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna zal het
bedrag worden ingezet ten behoeve van zowel de W M O als dekking ten opzichte van
tegenvallers in de W W B , minimabeleid en schuldhulpverlening.
•
Van de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeente € 2.300.000 te laten vrijvallen.
•
De reserve Jongeren informatie website (€ 159.000) inzetten voor verbeteren promotie en
dienstverlening door het aanpassen van de website.
•
De vrije ruimte in de reserves Multicultureel centrum, herinrichting Lange vliet, Ontsluiting de
Riepel, Bestuurlijk arrangement, nieuwbouw Ambachtsweg, bodemsanering Nijverheidsweg
en bovenwijkse voorzieningen inzetten voor de volgende prioriteiten:
Weerstandsvermogen op het gewenste niveau van 1,25 brengen.
Inzetten voor ruimtevragende maatregelen
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4.4 Weerstandsvermogen
4.4.1

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt in 2010 negatief beïnvloed door het rekeningresultaat.
Voor 2011 zijn de voortekenen niet gunstig. De lucht is uit de begroting en er ligt een fors pakket aan
te realiseren bezuinigingstaakstellingen. In het programma werk en inkomen wordt in 2011 een forse
tegenvaller verwacht.
De gewenste ratio tussen weerstandsvermogen en risico's is vastgesteld op 1,25.
In de jaarrekening 2010 is de ratio weerstandsvermogen onder de norm van 1,25 gedaald. Dit
betekent dat (incidentele) voordelen aan de algemene reserve moeten worden toegevoegd om de
norm te herstellen.
Het vinden van middelen voor de gewenste prioriteiten komt daarmee onder druk te staan.
In onderstaande tabel is de prognose van de algemene reserve en de ratio weerstandsvermogen
opgenomen.
De prognoses laten zien dat er in 2012 € 4,2 miljoen in de algemene reserve moet worden gestort om
het weerstandsvermogen te verbeteren.
Ontwikkeling Algemene Reserve

Werkelijk
2010

Saldo a l g e m e n e reserve

25,2

Prognose Begroting
2012
2011

20,4

Begroting
2013

(bedragen x € 1 miljoen)
Begroting Begroting
2015
2014

18,2

21,1

22,3

23,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,2

0,2

Resultaat jaarrekening 2010
Resultaat na bestemming

-4,0

Voorstellen tot resultaatbestemming

-o,a

Motie aanzuiveren AR tot ratio 1,25

0,5

Mutaties toevoegingen
Geraamd terugverdieneffevt UBM 1 en UBM 2

0,3

Rentetoevoeging aan reserve

1,0

Mogelijke onttrekkingen
Verwacht negatief resultaat 2011
Onttrekking achterstalling onderhoud
Vorming egalisatiereserve parkeerexploitatie

-4,4
-1,0

Mogelijke aanvullingen
Mogelijke opbrengst verkoop vastgoed
Resultaat vrijval bestemmingsreserves
Aanvulling versterking weerstandsvermogen

0,4
0,9

-2,5

0,2
4,2

Totaal mutaties
Prognose Algemene Reserve 31-12

4,8
20,4

-2,3
18,2

2,9
21,1

1,2
22,3

1,2
23,5

1,0
24,5

Benodigd weerstandsvermogen

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

Ratio weerstandsvermogen (norm 1,25)

t,21

1.G7

1,32

1.59

1,45|
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Technische uitgangspunten voor de begroting 2012

5.1
Inleiding
In de kadernota worden de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2012
opgenomen. De uitgangspunten worden verwerkt in de begroting van 2012 en gebruikt voor de
actualisering van het meerjarenperspectief 2013-2015.
5.2

Uitgangspunten begroting 2012

Samenvatting uitgangspunten:
• Loonontwikkeling
• Prijsontwikkeling
• Omslagrente
• Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie
• Subsidies gesubsidieerde instellingen
• Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)

2,25%
0%
4,00%
4,00%
0%
1,90%

Ontwikkeling loon- en prijsniveau
Bij de ontwikkeling van het loon- en prijsniveau worden de ontwikkelingen binnen de gemeente
aan de ene kant en bij de gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen aan
de andere kant onderscheiden.
Loonontwikkeling
De looptijd van de CAO gemeenten loopt van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011. Op dit moment is niet
bekend wat de inzet wordt voor de komende CAO onderhandelingen.
Om een inschatting van de ontwikkeling van de loonkosten te kunnen maken is gebruik
gemaakt van ramingen in de Economische Verkenningen 2011 van het Centraal Plan Bureau
(CPB).
De indexcijfers voor het jaar 2012 zijn nog niet bekend daarom zal voorlopig worden uitgegaan
van de indexcijfers voor het jaar 2011. Voorgesteld wordt in de begroting 2012 en de
meerjarenraming 2013-2015 uit te gaan van een loonontwikkeling van 2,25% opgebouwd uit:
incidentele loonontwikkeling (periodieken, gratificaties e.d.)
sociale lasten
autonome loonontwikkeling CAO
totaal loonontwikkeling

0,75%
0,70%
0,80 %
2,25 %

Het exacte cijfer van de loonontwikkeling wordt bepaald bij de begroting, tot die tijd wordt
uitgegaan van de CBS indexering.
Prijsontwikkeling
Op basis van de Economische Verkenning 2011 wordt een prijsstijging verwacht van 1,5%
(prijsstijging BBP).
Om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave stellen wij voor om in de begroting 2012 uit te gaan
van een het doorvoeren van de nullijn op de materiële budgetten. Deze begrotingsposten krijgen geen
prijscompensatie waarmee indirect een bedrag van € 200.000 wordt bezuinigd.
Gesubsidieerde
instellingen
Bij de gesubsidieerde instellingen is er sprake van een 80/20 verhouding tussen loongevoelig en
prijsgevoelig deel van de uitgaven. Op basis van de 80/20 verhouding komt de loon/prijsontwikkeling
voor 2012 uit op 2 , 1 % . Ook voor de gesubsidieerde instellingen wordt voorgesteld de nullijn toe te
passen. De begrotingsposten subsidies krijgen geen loon- en prijscompensatie waarmee indirect een
bedrag van € 230.000 wordt bezuinigd.
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Gemeenschappelijke
regelingen
Voor de loon en prijsontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen wordt voorgesteld af te wijken
van de hiervoor benoemde percentages en de nullijn te hanteren.
Via de werkgroep gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord is een voorstel uitgebracht
om de indexen voor loon- en prijsontwikkeling niet te verhogen voor de gemeenschappelijk
regelingen. Er is een afwijkingsclausule opgenomen voor de raming van het CPB omdat de
gemeenten in de komende jaren voor omvangrijke bezuinigingsopgaven staan.
Gemeentelijke heffingen
Met als uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de
gemeentelijke uitgaven bedraagt het gemiddelde inflatieniveau voor 2012 tot en met 2015 1,9%.
Ten aanzien van de belastingtarieven merken we in het algemeen op, dat deze een trendmatige
stijging moeten ondergaan om te voorzien in de dekking van loon- en prijsstijging. Met ingang van
2012 geldt hiervoor het gemiddelde inflatiepercentage van 1,9%.
Voor de rioolheffing geldt dat op grond van het beheersplan de trendmatige aanpassing voor loon- en
prijsstijgingen verhoogd wordt met het in het Gemeentelijk Rioleringsplan aangegeven percentage om
tot een kostendekkende exploitatie te komen.
Rente kapitaalmarkt
In het kader van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet inzake het financieel beheer van
de gemeente is er voor gekozen een omslagrente te hanteren. Voor de begroting 2012 wordt
voorgesteld om uit te gaan van een omslagrente van 4,0 %. Dit percentage wordt dan als
uitgangspunt voor de berekening van lasten van (toekomstige) investeringen worden gebruikt.
Het percentage van 4 % geldt ook als uitgangspunt voor de rentetoevoeging aan reserves en de
doorberekening van rente aan het grondbedrijf.
Formatie
De raming van de personeelslasten wordt gebaseerd op de verwachte toegestane bezetting in 2012.
Peildatum voor het bepalen van de toegestane formatie is januari 2011. De besluitvorming over de
bezuinigingen op personeel zullen hierop worden gemuteerd.
Gevraagde besluiten:
Vaststellen financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2012:
Loonontwikkeling
Prijsontwikkeling
Omslagrente
Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie
Subsidies gesubsidieerde instellingen
Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)
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Bijlage 1 Kader beoordeling reserves
Met als kader de nota reserves en voorzieningen 2011 zijn alle reserves doorgelicht.
De nota geeft de volgende indeling voor reserves:
1) Algemene reserve
De algemene reserve is de enige reserve die vrij besteedbaar is. Alle overige reserves hebben
bij het instellen daarvan een bestemming meegekregen.
De algemene reserve heeft als doel financiële risico's op te vangen.
2) Bestemmingsreserve voor beleidsprioriteiten.
Dit zijn de reserves waaruit beleidsprioriteiten financieel worden afgedekt.
Deze reserves zullen worden getoetst aan de actuele beleidsprioriteiten uit de strategische
visie en de programmabegroting 2011. Indien bestaande reserves daar niet voldoende
inpassen zal worden voorgesteld deze reserves te heroverwegen.
Er zal ook worden beoordeeld of er sprake is van vrije ruimte in reserves. Dit houdt in dat de
doelstelling van het instellen van de reserve is bereikt terwijl er nog middelen resteren.
3) Bestemmingsreserve om meerjarig ingezet beleid financieel mogelijk te maken.
Deze reserves zijn ingesteld om beleid meerjarig financieel mogelijk te maken.
Bij deze groep zal beoordeeld worden of het ingezette beleid uit de reguliere budgetten in de
begroting kan worden betaald. Indien dit het geval is kan de reserve worden heroverwogen.
4) Bestemmingsreserve als buffer voor risico's
Reserves die zijn bedoeld als buffer voor het afdekken van risico's.
Van deze reserves zal worden beoordeeld hoe hoog het financiële risico is. Als het risico lager
is dan de bestemmingserve kan een deel vrijvallen.
5) Bestemmingsreserve als egalisatiereserve
Deze reserves zijn bedoeld om schommelingen in tarieven op te vangen.
Hierin zijn geen keuzemogelijkheden, de reserves worden meegenomen bij de bepaling van
tarieven.
6) Bestemmingsreserve als financieel technische reserve
Deze reserves zijn gekoppeld aan lasten van rente en afschrijving van gedane investeringen.
Tegenover de rente- en afschrijvingslasten staat een onttrekking aan deze reserves.
Als gelden aan deze reserves worden onttrokken leidt dit tot een begrotingstekort, er is geen
Dekking meer voor de lasten die voortkomen uit de investering.
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Bijlage 2 Specificatie bezuinigingen
Beziiinhjiiirjen structureel

Verstrekte
subsidie
2011

2013

2014

2015

600

1.200

2.000

65
75
50
15
25
25
20
120
70
57
100
50
50
100

200
500
75
50
95
95
230
75
175
75
PM
50
61
30
100
75
97
26
60
25
30
120
70
57
200
150
100
100

PM
-150
-140
-40

PM
-150
-140
-40

200
1.000
75
50
190
130
230
100
175
75
PM
50
61
30
100
75
97
26
60
25
40
120
70
57
290
250
140
100
13
PM
-150
-140
-40

200
1.500
75
50
190
130
230
100
175
75
PM
50
61
30
100
75
97
26
60
25
40
120
70
57
290
250
140
100
13
PM
-150
-140
-40

216

600
216

600
216

600
216

1 769

4.007

5 515

6.815

2012

Stelpost personeelskosten
Stelpost hanteren nullijn voor diensten/leveringen derden
Stelpost ondezoek inkoop
Besparingen Griffie
Leerlingenvervoer
Lokaal onderwijsbeleid; Schoolzwemmen
Schoolzwemmen, subsidie in directe kosten
Stelpost hanteren nullijn voor subsidies
Stelpost bezuiniging GR-en van 5 naar 10 %
Lokaal onderwijsbeleid; Onderwijsbegeleiding
Lokaal onderwijsbeleid; Logopedie
Jeugd en jongerenwerk; meer samenwerking vrijwilligers/jeugc
Peuterspeelzaaiwerk
Maatwerk jeugdgezondheidszorg
Reddingmuseum
Bibliotheekvoorzieningen
Podiumkunsten
Kunstbeoefening en bevordering kunstbeleving
Topsport Jeugdfonds
Verenigings- en sportondersteuning
Sociaal culturele activiteiten
Opvang zwerfdieren
Verslavingszorg
Vrouwenemancipatie
Taaiprojecten en leer- / werktrajecten
AMW en sociaal raadsliedenwerk
Ouderenwerk
Sociaal cultureel werk
Overige maatregelen (stelposten en ASV-subsidies)
Stelpost V W
Stelpost effecten afbouw inkomensgrens naar 100-110 %
Bestaande bezuining op subsidies in begroting 2011-2014
Behouden kunsteducatie ivm wegvallen subsidie provincie
Centrumtaak opvang in Den Helder
Effect begroting ivm besluitvorming DFBMO nieuwe stadhuis
Verhoging van de bouwleges tot kostendekkend niveau
Totaal per |aar
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200
75
50
190
11.000
2.000
175
75
441
61
191
1.669
1.545
97
26
303
25
119
734
94
57
693
412
287
370
130

95
230
50
175
75
PM
50
61

Pagina 29 van 31

Kadernota

2012-2015

Bijlage 3 Verstrekte subsidies 2010
Het onderstaande overzicht is op basis van het subsidievolgsysteem opgesteld en geeft de belangrijkste
subsidieverstrekkingen weer in 2010. Het overzicht is overgenomen uit de programmarekening 2010.
Instelling
De Wering (mentorproject)

Bedrag
57.356

Humanitas Noordwest

50.550

Stichting Peuterplezier

106.834

Stichting Zweminrichting

188.700

Stichting de Kinderopvang
Stichting Modheo
Stichting Blijf van mijn lijf
Kopgroep Bibliotheken
Stichting Nationaal Reddingsmuseum Dom
De Wering (maatschappelijke stage)

82.876
97.413
632.580
1.646.961
185.252
67.826

Bureau Jeugdzorg NH

168.596

Stichting Parian (BSO)

247.168

Het Buurtcollectief

62.906

Sportservice Noord Holland

168.400

Stichting Kopwerk

221.500

Stichting Parian (bemoeizorg)

60.060

GGD NH (opvoedvragen)

50.382

Stichting Vrijwaard

75.000

Stichting Dak- en thuislozenopvang

428.680

Stichting Triade

857.356

GGD NH (raak)

57.323

Stichting Schouwburg de Kampanje

1.497.753

Stichting Kinderopvang Den Helder

87.820

Peuterplezier Den Helder
Brijder Verslavingszorg
Stichting Parian (Lanta Ariba)
De Wering (AMW)

62.980
654.093
80.343
75.000

Sportservice Noord Holland

178.371

Stichting Zweminrichting

785.574

OBD Noordwest-Holland
GGD NH (aanpak huiselijk geweld)
Internationaal Vrouwen Centrum
Reclassering Nederland
De Wering (diversen)
Bureau Jeugdzorg
Stichting Regionaal Opleidingscentrum Kop N-H
Stichting Kopwerk

84.857
120.846
73.619
75.825
1.634.563
54.399
533.888
79.585

Bureau Jeugdzorg (JATA/AT)

149.048

Bureau Jeugdzorg (tienercentra)

316.965

Stichting de Kinderopvang (OAB)

74.836

De Wering (ASHG)

66.338

GGZ Kop van Noord-Holland

83.387

Het Buurtcollectief
Verstrekte s u b s i d i e s onder auspiciën van afdeling O.W.S.

61.652
12.345.461

Exploitatie Museumhaven Willemsoord

10.533

Restauratie Zr. Ms. Bonaire

53.065

Onderhoud en exploitatie Lichtschip Texel

12.194

Nieuw beleid nautische monumenten

51.895

SSN (stichting strandexploitatie)

248.302

W V Kop van Noord Holland

135.308

Stichting Helderse Vallei

358.618
869.915

Verstrekte s u b s i d i e s onder auspiciën van afdeling R.W.O.
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Bedrag

Stichting werkgroep Centrum

2.500

Belangenvereniging Visbuurt

3.000

Stichting Tuindorp en Geleerdenbuurt

5.000

Belangenvereniging Indische Buurt

1.180

Bewonerscommissie Dollardlaan/Noordzeestraat
Wijkvereniging Boatex
De Schooten Samen Sterker
Belangenvereniging Julianadorp

644
1.312
5.800
12.000

Bewonersvereniging Zwanenbalg

1.300

Buurtvereniging Jeruzalem

2.500

Subsidies voor evenemente/activiteiten
Verstrekte subsidies onder auspiciën van afdeling V.V.H.
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