
gemeente 

Den Helder 
Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 6 juni 2012 (uitloop op 13 juni 2012) 

Besluit nummer : RB12.0112 

Onderwerp : Kadernota 2013-2016 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV012.0170 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 24 april 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de commissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer op 30 mei 2012; 

De kadernota 2013-2016 vaststellen. Hierin zijn de volgende beslispunten opgenomen: 
1. Kiezen voor extra bezuinigingsmaatregelen waarmee geanticipeerd wordt op de rijksbezuinigingen. 
2. Het incidentele tekort in 2013 dekken uit de stelpost materieel sluitende begroting. 
3. Akkoord gaan met ruimtevragende maatregelen (paragraaf 3.2.6); 

3.1 € 50.000 voor de bijdrage aan Energy Valley; 
3.2 € 25.000 voor het lidmaatschap Maritiem Campus Netherland; 
3.3 € 80.000 voor het onderhoud van walbeschoeüngen (vanaf 2015); 
3.4 € 100.000 voor toezicht en handhaving ivm Drank- en Horecawet. 

4. Akkoord gaan met de volgende oplossingsrichtingen (paragraaf 3.2.7): 
4.1 € 2.680.000* op financiën algemeen; 

4.3 € 1.295.000* op werkgelegenheid en economie; 
4.4 € 305.000* op stedelijke vernieuwing / beheer openbare ruimte; 
4.5 € 200.000* op zorgzame samenleving. 

5. Akkoord gaan met de technische begrotingsuitgangspunten {hoofdstuk 4). 
6. Bevestigen van de kaders voor begrotingsdiscipline: 

6.1 Geen voorstellen zonder dekking (oud voor nieuw); 
6.2 Compensatie / alternatief binnen programma als een bezuiniging niet gehaald wordt; 
6.3 Geen overschrijdingen op budgetten; 
6.4 Taken uitvoeren binnen specifieke (rijks)uitkeringen. 

7. De voorgenomen bezuinigingen vanaf 2015 ad € 100.000 op de Sociaal raadslieden uit de 
kadernota te verwijderen en dit te bekostigen uit het positief begrotingsresultaat 2015-2016* 

8. De bij amendement verlaagde bedragen onder punt 4 van dit besluit ad € 988.000 te dekken uit 
de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014* 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 13 juni 2012. 
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 13 juni 2012; 

gelezen het raadsvoorstel No. RVO12.0170 tot het vaststellen van de kadernota 2013-2016; 

besluit: 

het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

I hét onder 4.1 genoemde bedrag van € 2.843.000,- te verlagen met € 163.000,- (deel 
toeristenbelasting) en dit te bekostigen uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011¬
2014. 

II beslispunt 4.2, € 100.000,- op veiligheid en voortuitgang van 2013, te laten vervallen en dit te 
bekostigen uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014. 

III het onder 4.3 genoemde bedrag van € 1.620.000,- te verlagen met € 100.000,- (bijzondere 
bijstand) en dit te bekostigen uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014. 

IV het onder 4.3 genoemde bedrag van € 1.620.000,- te verlagen met € 100.000,-
(langdurigheidstoeslag) en dit te bekostigen uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 
2011-2014. 

V het onder 4.3 genoemde bedrag van € 1.620.000,- te verlagen met € 125.000,-
(schuldhulpverlening) en dit te bekostigen uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 
2011-2014. 

VI het onder 4.4 genoemde bedrag van € 505.000,- te verlagen met € 200.000,-
(onkruidbestrijding) en dit te bekostigen uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011¬
2014. 

VII de voorgenomen bezuinigingen vanaf 2015 (€ 100.000,-) op de Sociaal raadslieden uit de 
kadernota te verwijderen en dit te bekostigen uit de^esew€-prioaieiian^g^tiö^©^ïmma 

VIII de oplossingsrichting genoemd onder 4.5, ad € 400.000,-, te verminderen met € 200.000,-
(WMO) en dit te bekostigen uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014. 



Toelichting: 

Ad I) We willen in 2013 geen lastenverzwaring opleggen door verhoging van de toeristenbelasting. 

Ad II) Om het gevonden bedrag van € 100.000,-, dat wordt vrijgespeeld door efficiënter werken 
bij handhaving, terug te geven naar handhaving om hiermee meer handhavers aan te 
kunnen stellen. Volgens een nog liggende motie is besloten dat er meer handhavers zouden 
worden aangenomen. In onze gemeente krijgen de handhavers steeds meer taken, maar het 
aantal fte blijft hetzelfde. Hierdoor ontstaat een grote werkdruk en zullen bepaalde zaken 
minder goed kunnen worden gehandhaafd, wat leidt tot een minder woon- en werkklimaat. 

Ad III) We zien liever eerst voorstellen tegemoet voordat dit als bezuiniging ingeboekt wordt. Naar 
ons idee is er al sprake van een strikt doelgroepenbeleid en we veronderstellen dat verdere 
aanscherping niet mogelijk is. 

Ad IV) We zijn er geen voorstander van om de hoogte van de uitkering naar beneden bij te stellen. 
We menen dat mensen die in aanmerking komen voor deze langdurigheidstoeslag iedere 
cent er van ook nodig hebben. 

Ad V) Door op vrijwillige basis inhoudingen te verrichten voor woonlasten en eventuele overige 
vaste lasten wordt mogelijk minder een beroep gedaan op schuldhulpverleningstrajecten. 
We menen dan ook dat het verantwoord is om het uitgebreide schuldhulpverleningstraject 
te schrappen maar hechten wel waarde aan een budgetcoach en beperkte vormen van 
schuldhulpverlening. 

Ad VI) De gemeente Den Helder heeft zich jarenlang ingezet voor onkruidbestrijding zonder 
chemische (lees: giftige) middelen en we menen dat hierin geen verandering zou moeten 
komen, zeker gezien de berichtgeving over de schade die dit aan mens en dier kan 
veroorzaken. Bovendien wordt de methode vanaf 2015 verboden. 

Ad VII) Wij menen dat de Sociaal Raadslieden voor veel mensen de noodzakelijke ondersteuning is 
bij het verkrijgen van hun recht en hulp bij hun contacten met organisaties. 

Ad VIII) Op dit moment is er nog sprake van onderschrijding van het budget van de WMO. We 
vinden het een groot risico dat mensen door een nog striktere indicatiestelling verstoken 
blijven van de noodzakelijke hulp. We willen eerst nader geïnformeerd worden over de wijze 
waarop herbeoordeeld wordt wat nut en noodzaak is van een geïndiceerde voorziening. 

Het uitgangspunt moet zijn: wat heeft iemand nodig om sociaal en/of maatschappelijk te 
kunnen functioneren. 

Toelichting op dekkingsvoorstel: 

De reserve heeft een saldo van € 936.504,-. Door dit dekkingsvoorstel worden alleen de 
bezuinigingen voor het jaar 2013 terug gedraaid. We menen dat dit, hoewel niet conform de 
begrotingssystematiek voor dit jaar te verantwoorden is en ook noodzakelijk. Er zijn zoveel onzekere 
factoren, zowel op Rijks- als lokaal niveau dat het bijna ondoenlijk is om te komen tot een structurele 
dekking voor deze niet gewenste bezuinigingen. We zien het jaar 2013 als een soort overgangsjaar, 
waarbij er eerst duidelijkheid moet komen t.a.v. de taakstellingen als gevolg van Rijksbeleid, zoals 

-geen compensatie loonontwikkelingen ambtenaren, 

- inkomstenderving schatkistbankieren 



- negatief effect huishoudtoets 

- negatief invoering basisregistratie adressen en gebouwen 

Ook het Lente-akkoord kent een aantal lastenverzwaringen voor de burger waarvan de implicaties 
nog niet helder zijn. Net zo min als die van het door-decentraliseren van regelingen naar provinciaal 
en gemeentelijk niveau. 

Al deze zaken hebben invloed op het gemeentelijke huishoudboekje en maakt het noodzakelijk dat 
sprake is van een gezond weerstandsvermogen. Daarom zijn we voorstander van het ongemoeid 
laten van de weerstandsratio. 

Omdat we in elk geval eenmalig niet verder willen bezuinigen op het sociale domein we voor 2013 
de reserve prioriteiten hiervoor inzetten 
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