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1 Samenvatting uitkomsten, proces en beslispunten 

 
1.1 Samenvatting met leeswijzer 
 
Doel van de kadernota 
De kadernota is de voorloper van de programmabegroting 2015-2018. In de kadernota geeft de Raad 
kaders aan om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.  
Hierbij staat voorop dat de structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht zijn, we noemen dat 
een materieel sluitende begroting. Daarnaast moet het weerstandsvermogen hoog genoeg zijn om 
financiële risico’s die zich voor kunnen doen, op te vangen. 
 
Kadernota is beleidsarm 
Deze kadernota is bewust beleidsarm ingericht. Het is aan het nieuwe college om nieuwe keuzes voor 
te leggen. De uitwerking hiervan houdt in dat posten die als onontkoombaar zijn aangemerkt, verwerkt 
zijn. Onontkoombaar wil zeggen dat sprake is van een verplicht karakter, bijvoorbeeld als gevolg van 
nieuwe wetgeving, genomen besluiten of niet te beïnvloeden ontwikkelingen. Daarnaast zijn ook, in 
beperkte mate, gewenste ruimtevragers in de kadernota opgenomen (hoofdstuk 5). Bij deze laatste 
categorie is er nog een keuzemogelijkheid.  
Nieuwe ruimtevragers zijn als bijlage II bij deze kadernota opgenomen. Deze worden in samenhang 
met de uitkomsten uit het coalitieprogramma bezien in de aanloop naar de begroting 2015. De bijlage 
laat zien wat de financiële effecten zijn als wordt besloten ze uit te voeren. 
 
Nieuwe bezuinigingen nodig om begroting sluitend te houden 
De prognose van het begrotingsresultaat (hoofdstuk 4) laat zien dat we de algemene kortingen die het 
Rijk vanuit het Regeerakkoord Rutte II heeft opgelegd, kunnen opvangen.  
Helaas dienen zich nieuwe tegenvallers aan die te maken hebben met de manier waarop het 
gemeentefonds wordt verdeeld onder gemeenten. “De taart wordt opnieuw verdeeld en wij krijgen een 
kleiner stuk.” De gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds pakken negatief uit voor Den 
Helder. Deze post zorgt voor een negatief effect van € 1.984.000 en verklaart voor 81 % het ontstane 
tekort dat uitkomt op € 2.458.000 in 2018. Nieuwe bezuinigingen zijn nodig om dit tekort weg te 
werken. Naast het herverdelingseffect leidt de besluitvorming over de programmabegroting 2014 
(november 2013), waarin een algemene bezuinigingstaakstelling van € 600.000 is vastgesteld, tot een 
nadeel. Ook zijn er onontkoombare effecten, bijvoorbeeld de areaaluitbreiding van de te onderhouden 
openbare buitenruimte.    
Naast een structureel tekort ontstaat in 2015 en 2016 ook een incidenteel tekort van € 4.272.000. Dit 
is het gevolg van het besluit om de verlengde Breewijd aan te leggen en de transitiekosten die 
gepaard gaan met het vormen van de regionale brandweer en het vormen van een regionaal 
administratie- en kenniscentrum(RAKC). 
 
De oplossingsrichtingen om de begroting weer sluitend te krijgen, zijn in paragraaf 4.5 opgenomen. Ze 
zijn gebaseerd op de uitkomsten van de stresstest die vorig jaar is uitgevoerd. De stresstest gaf aan 
waar de flexibiliteit in de begroting aanwezig is. 
 
Belangrijke ontwikkelingen en programma indeling 
Naast de financiële vooruitzichten is in hoofdstuk 2 een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen 
die op onze gemeente afkomen. Dit zijn landelijke en regionale ontwikkelingen en ontwikkelingen die 
bijdragen aan de doelen gesteld in de Strategische visie 2020. De belangrijkste zijn de drie 
decentralisaties in het sociaal domein die in 2015 worden ingevoerd en de verwachting dat het Rijk 
geen nieuwe bezuinigingen oplegt aan gemeenten 
In hoofdstuk 3 worden voorstellen gedaan over een aantal wijzigingen in de programma-indeling van 
de begroting. 
 
Investeringen, weerstandsratio en technische uitgangspunten 
Voor de investeringen is in hoofdstuk 6 aangegeven wat het effect van de jaarrekening 2013 is op de 
kapitaallasten in de meerjarenbegroting.  
In hoofdstuk 7 is de stand van de weerstandsratio aangegeven. Deze is met een uitkomst van 1,24 
bijna gelijk aan het gewenste minimum van 1,25.  
Het laatste hoofdstuk geeft aan welke technische uitgangspunten gelden voor de programmabegroting 
2015. Dit zijn onder andere de loon- en prijsstijgingen en de daarvan afgeleide stijging van de 
gemeentelijke belastingen. 
 



Kadernota 2014-2017  

  Pagina 4 van 39 

1.2 Proces bestuurlijke besluitvorming 
 
Na vaststelling van de kadernota in het college van B&W volgt de bestuurlijke besluitvorming zoals 
vastgesteld door het presidium. 
 

Datum Onderwerp 

14/05/2014 Beschikbaar stellen kadernota 2014-2018 aan raadsleden 

19/05/2014  Technische raadsbrede toelichting (informatiefase) 

23/05/2014 Uiterste datum indiening schriftelijke raadsvragen (informatiefase) 

04/06/2014 Beantwoording schriftelijke raadsvragen (informatiefase) 

11/06/2014 Commissievergadering Bestuur en Middelen (meningsvormende fase) 

18/06/2014 Raadsvergadering: eerste termijn / algemene beschouwingen 
(besluitvormend)  

25/06/2014 Raadsvergadering: tweede termijn en vaststelling (besluitvormend) 

 
 
1.3 Samenvatting van de financiële uitkomsten 
 
Prognose begrotingsresultaat 
De prognose van het begrotingsresultaat in hoofdstuk 4 laat vanaf 2016 een tekort zien (de begroting 
2015 kan sluitend worden uitgewerkt). Zonder aanvullende maatregelen ontstaat vanaf 2016 een 
structureel nadeel dat oploopt naar € 2.458.000 in 2018. 
Het tekort is opgebouwd verschillende componenten.  

 Als eerste leveren de mutaties door de besluitvorming bij de begroting 2014-2018 een tekort 
op van € 864.000 (B4, zie de verwijzingen in onderstaande tabel).  

 De onontkoombare en autonome mutaties zorgen voor een negatief effect van € 620.000 (B5).  

 Mutaties vanuit ontvangen circulaires over de ontwikkeling van de uitkering uit het 
gemeentefonds en herverdeeleffecten van dit fonds leiden tot een tegenvaller van € 1.122.000 
(B3). 

 De ruimtevragers met keuzemogelijkheid zijn € 110.000 (B6).  

 De actualisatie van de investeringen en het laten vrijvallen van stelposten levert € 258.000 op 
(B7). 

 
De oplossingsmogelijkheden om tot een structureel sluitende begroting te komen zijn beschreven in 
paragraaf 4.5. De bezuinigingsmaatregelen die hier bij horen zijn afgeleid van de uitkomsten van de 
stresstest die in september 2013 op verzoek van de raad is uitgevoerd. 
 
Daarnaast ontstaan incidentele tekorten in 2015 en 2016 van totaal € 4.272.000 (B1). Deze kunnen 
worden opgelost door het inzetten van de algemene reserve. Deze biedt voldoende ruimte. 
 
In de tabel op de volgende pagina is de prognose van het begrotingsresultaat weergegeven. 
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        (bedragen x € 1.000) 

NR Jaar 2014 2015 2016 2017 2018

B7 Vastgestelde begrotingsresultaat 61             320        1-            49           49          

B4 M utaties besluit begroting 2014-2018:

Bijstelling nullijn leveringen/diensten 64-          64-          64-           64-          

Niet realiseren bezuiniging DOB-methode 200-        200-        200-         200-        

Algemene taakstelling begroting 2014-2018 600-         600-        

B5 M utaties ontontkoombaar en autonoom:

Onontkoombare effecten (par 4.3) 526           2.531-      2.230-      480-         620-        

B3 M utaties gemeentefonds:

Gemeentefonds circulaires (par 4.4) 574           1.225      1.157      1.510       862        

Gemeentefonds groot onderhoud (par 4.4) 661-        1.323-      1.984-       1.984-      

B6 Ruimtevragers (Hoofdstuk 5) -            490-        181-        110-         110-        

B7 Investeringen (Hoofdstuk 6) 80             49          53          56           56          

B7 Oplossingsrichtingen (par 4.5) 738           153        153        153         153        

Prognose begrotingsresultaat 1.979        2.200-      2.636-      1.671-       2.458-      

Waarvan:

B1 Incidenteel 2.451-      1.821-      

B2 Stuctureel 251        815-        1.671-       2.458-      

Verdeling structureel:

B3 Effect mutaties gemeentefonds 166-        474-         1.122-      

B4 Mutaties besluit begroting 2014-2018 264-        864-         864-        

B5 Onontkoombare effecten 480-        480-         620-        

B6 Ruimtevragers met keuzemogelijkheid 110-        110-         110-        

B7 Beginsaldo / Investeringen / Oplossingsrichtingen 205        258         258         
 
 
Weerstandsratio 
De weerstandsratio is 1,24. Deze wordt als voldoende aangemerkt. Dit betekent dat de 
weerstandscapaciteit moet worden geconsolideerd.  
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1.4 Beslispunten 
 

De kadernota 2014-2018 vaststellen. Hierin zijn de volgende beslispunten opgenomen: 

 
1. De drie decentralisaties worden in de begroting 2015 opgenomen met als kader de gelden die 

het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken. In de meicirculaire 2014 
wordt bekend gemaakt welke middelen beschikbaar komen voor de uitvoering (par 2.2.1). 
 

2. De programma-indeling op de volgende punten wijzigen (hoofdstuk 3): 

a) Programma 4 (stedelijke vernieuwing) en programma 4a (Stadshart) te integreren in 

programma 5. Programma 5 gaat “Ruimtelijke ontwikkeling en wonen” heten. 

 

b) Het opnemen van een nieuw programma “Sociaal domein”.  

 

3. De begroting 2014 aanpassen met per saldo € 1.918.000 (€ 1.979.000 minus € 61.000) door 

het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging. (paragraaf 4.1). 

 

4. Als dekking voor de incidentele tekorten in 2015 en 2016 een bedrag van € 3.637.000 

onttrekken aan de algemene reserve. (paragraaf 4.1). 

 
5. Anticiperen op de verwachte tekorten als gevolg van de herverdeeleffecten gemeentefonds. 

Dit tekort voorzien van voorlopige oplossingsrichtingen die later, als de noodzaak blijft, kunnen 
worden geëffectueerd. Het gaat om een bedrag van € 1.122.000. De oplossingsrichtingen zijn 
gebaseerd op de uitkomsten van de stresstest die vorig jaar is uitgevoerd. 
 
De volgende bezuinigingsmaatregelen vaststellen: 

a) € 174.000 bezuinigen door afstoten van taken en/of verminderen van kwaliteit 
b) € 513.000 bezuinigen door het verminderen van subsidies 

c) € 435.000 bezuinigen door lasten te verzwaren en/of tarieven kostendekkend te 
maken. 

 
6. Het structureel tekort van € 1.336.000 (€ 2.458.000 - € 1.122.000) voorzien van 

oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 
stresstest die vorig jaar is uitgevoerd. 

 

De volgende bezuinigingsmaatregelen vaststellen: 

a)  € 207.000 bezuinigen door afstoten van taken en/of verminderen van kwaliteit 

b)  € 610.000 bezuinigen door het verminderen van subsidies 

c)  € 519.000 bezuinigen door lasten te verzwaren en/of tarieven kostendekkend te 

maken.  

d)  Doorlichten begroting 2014 op basis van de uitkomsten van de programmarekening 

2013.   

e)  Afzien van ruimtevragende maatregelen die nog te beïnvloeden zijn. 

  

7. Het kader voor het benodigde minimale weerstandsvermogen te wijzigen in een range tussen 

1,0 en 1,4 (hoofdstuk 7). 

 

8. Vaststellen van de technische begrotingsuitgangspunten die opgenomen zijn in hoofdstuk 8 

van de kadernota. 
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2 Visie en ontwikkelingen 
 
 
2.1 Visie 
 
Strategische visie Den Helder 2020 
De strategische visie Den Helder 2020 is in mei 2007 vastgesteld door de gemeenteraad. De kern van 
de visie luidt: 
Den Helder is dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, met goede en diverse 
werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus, een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau, 
een aantrekkelijk en levendig stadshart en een adequate infrastructuur. Daarvoor is het nodig dat de 
mensen (inwoners, bedrijven, dag- en verblijfstoeristen……) in Den Helder willen blijven en dat 
nieuwe mensen en bedrijven naar Den Helder komen. 
Stabilisatie van het inwoneraantal is daarbij het eerste doel, waarna een stijging tot circa 60.000 
inwoners wordt nagestreefd. 
 
De volgende doestellingen zijn benoemd. 
 

Doelen strategische visie 
 
Doel 1 Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief 

onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers. 
 
Doel 2 Sociale zwakte wordt tegengegaan door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen en mee te laten 

doen aan de samenleving, enerzijds door mensen aan het werk te krijgen door aanbieden van opleidingen op 
diverse niveaus inclusief HBO en voldoende aanbod van banen, anderzijds door mensen maatschappelijk te 
activeren met andere activiteiten dan werk. 

 
Doel 3 Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene, woonmilieus die tegemoet komt aan de 

vraag van de (potentiële) inwoners. Er is speciale aandacht voor bijzondere woonlocaties en het creëren van 
mogelijkheden tot wonen aan of op het water. 
 
Doel 4 Toerisme en recreatie worden geprofessionaliseerd, gebaseerd op enerzijds de rust, ruimte en natuur in 

Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) cultuur-historisch erfgoed. De 
kwaliteitsslag beoogt hogere bestedingen in deze economische pijler. 
 
Doel 5 Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) door te zorgen voor concentratie 

van stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede en 
sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau. 
 
Doel 6 Het sociaal cultureel voorzieningen niveau en de infrastructuur van Den Helder zijn afgestemd op de 

functie van centrumgemeente en past bij de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische 
ontwikkeling. 

 
In het derde kwartaal van 2013 is de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de 
strategische visie besproken in een informele raadsbijeenkomst. De belangrijkste conclusie was dat 
de ambitie en doelstellingen zoals verwoord in de strategische visie nog steeds draagvlak vonden bij 
de gemeenteraad. Er is toen ook geconcludeerd dat het niet te verwachten is dat het aantal inwoners 
zal toenemen tot 60.000.  
 
Structuurvisie Den Helder  
De strategische visie is vertaald naar een structuurvisie waarin de hoofdlijnen van de voorgenomen 
gebiedsontwikkeling en het te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. Aan de structuurvisie is een 
uitvoeringsparagraaf gekoppeld die een actueel beeld geeft van de projecten en programma’s die de 
gemeente in uitvoering heeft. Een aantal belangrijke is: 

 De nieuwbouwprojecten in de binnenstad zijn volop in ontwikkeling en geven het stadshart 
een nieuw gezicht. De detailhandel heeft, net zo als in veel andere steden, te maken met een 
teruglopend aantal bezoekers. De gemeente zit met alle betrokken partijen om de tafel om te 
zoeken naar oplossingen voor toenemende leegstand.  

 Port of Den Helder (de verzelfstandigde haven) is op 1 januari 2013 gestart en werkt hard aan 
de acquisitie van nieuwe bedrijven. Dit is van groot belang om de positie van Den Helder als 
offshore-haven te versterken. 

 In de herontwikkeling van het Stadshart, Nieuw Den Helder en in de projecten Julianadorp 
Oost en Huisduinerkwartier liggen kansen voor het creëren van bijzondere woonmilieus. 
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 Door het combineren van functies en verdienmodellen (waterberging, natuur, recreatief 
gebruik en recreatieve routes, opwekken van duurzame energie et cetera) en het aanvragen 
van subsidies (Waddenfonds, Greendeals) moeten de komende jaren plannen van 
ondernemers en de ambitie van de gemeente bij elkaar worden gebracht voor de ontwikkeling 
van Duinzoom en stelling Den Helder. 

 
Visie sociaal domein 
Op grond van de (landelijke) ontwikkelingen in het Sociaal Domein wil de gemeente Den Helder 
samen met de andere regiogemeenten in de Kop van Noord Holland er voor zorgdragen dat de 3 
decentralisaties, te weten de Jeugdzorg en passend onderwijs, de Participatiewet en de nieuwe WMO 
2015/ AWBZ op een verantwoorde wijze worden ingevoerd waardoor de gemeente in de 
noodzakelijke voorzieningen voor haar burgers kan voorzien.  
De ambities en uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden en vooral passen in doel 2 van de 
strategische visie zijn: 

 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en participeren 
met inzet van formele en informele netwerken. 

 Inwoners kunnen zich in voldoende mate ontwikkelen en ontplooien en daarmee een 
maatschappelijke sterke positie bereiken. 

 Op kern- en wijk niveau is er een goede sociale samenhang en een veilig en gezond leef- en 
opgroei klimaat. 

 Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving en willen zich zo nodig inzetten voor 
anderen. 

 Door de nieuwe wet op de jeugdzorg dient ook de veiligheid van het kind door de gemeente 
gegarandeerd te worden. 

 
Deze ambities worden onder meer bereikt door meer uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger, het ontschotten van budgetten en het in één hand nemen en houden van behandeling, 
begeleiding en bescherming. 
 
De gemeenten in de regio kop van Noord-Holland hebben er voor gekozen om de nieuwe taken in het 
sociaal domein in regionale samenwerking vorm te geven. Regionaal zijn kaders opgesteld, die door 
de afzonderlijke gemeenteraden zijn vastgesteld: 

1. “Voor Elkaar / Met Elkaar, Strategische visie op de drie transities en transformatie binnen het 
sociaal domein Kop van Noord-Holland”; vastgesteld op 17 juni 2013; 

2. Uitvoeringsdocument “Met Kop en Schouders”, geamendeerd vastgesteld op 13 januari 2014. 
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2.2 Ontwikkelingen 
 
2.2.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen 
 
Rijksbezuinigingen 
Op dit moment vinden wij het niet nodig te anticiperen op mogelijke extra bezuinigingen vanuit het 
Rijk. In de toelichting op de “Nota over de toestand van ’s Rijks financiën” (17 september 2013) zijn de 
volgende constateringen opgenomen:  

 De begroting van het Rijk laat een tekort zien dat terugloopt van 3,3 % in 2014 naar 2,4 % in 
2017. Het tekort loopt terug maar er is nog altijd een tekort dat uiteindelijk terug moet naar 
nihil om het gewenste structurele begrotingsevenwicht te verkrijgen. 

 De schuldenpositie van het Rijk stijgt door naar boven de 75 % terwijl de norm door Europa is 
gesteld op 60 %. Op termijn moet de schuldenpositie van het Rijk worden afgebouwd naar het 
gewenste normpercentage. 

 De werkeloosheid vertoont een stijgende lijn. 

 De economische groei is met 0,5 % in 2014 beperkt.   
 
In maart 2014 is de prognose voor groei in 2014 verhoogd naar 1 %, voor de jaren daarna is het beeld 
nog gunstiger. Dit geeft hoop op economisch herstel en maakt dat verdergaande algemene 
bezuinigingen vanuit het Rijk minder waarschijnlijk worden. Wij blijven alert zodat we bij een 
veranderd beeld in kunnen spelen op de nieuwe situatie. 
 
Decentralisatie jeugdzorg 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Gemeente Den Helder bestuurlijk en financieel verantwoordelijk 
voor ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het leveren van alle jeugdhulp en kan daarmee een regierol vervullen die de kwaliteit van de 
jeugdhulp verbetert door maatwerk. 
Voor 2015 zijn in het transitiearrangement afspraken gemaakt tussen de gemeenten in de Kop en de 
aanbieders over de zorgcontinuïteit, de omvang van de budgetten en de innovatie-agenda. 
 
Decentralisatie begeleiding 
Per 1 januari 2015 kunnen burgers geen aanspraak meer maken op de extramurale begeleiding op 
grond van de AWBZ. Een deel van de zorgfuncties wordt bij de zorgverzekeraars belegd en de zorg 
voor begeleiding en bijbehorend vervoer, kortdurend verblijf en beschermd wonen gaan naar de 
gemeenten. Iemand die een van deze AWBZ zorgfuncties ontvangt, is vanaf dat moment aangewezen 
op de gemeenten. 
 
Invoering participatiewet 
Met de Participatiewet worden de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening 
(Wsw) en de Wajong gewijzigd. Zo is er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer in de Wsw.  
Vermoedelijk is de Participatiewet op 1 januari 2015 van kracht.  
 
Beslispunt: 

De drie decentralisaties worden in de begroting 2015 opgenomen met als kader de gelden die het Rijk 
beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken. In de meicirculaire 2014 wordt bekend 
gemaakt welke middelen beschikbaar komen voor de uitvoering. 

 
Regionale samenwerking 
De gemeente Den Helder wil op verschillende fronten regionaal samenwerken in de regio Kop van 
Noord-Holland maar ook in breder verband binnen Noord-Holland-Noord. Dit past in de landelijke 
trend van schaalvergroting en is ook noodzakelijk omdat de complexiteit van veel vraagstukken 
samenwerking tot een must maakt. Bovendien is het een belangrijke voorwaarde om onze doelen te 
kunnen realiseren. 
De regionale samenwerking vindt op alle beleidsterreinen plaats en in diverse vormen: 

1. In gemeenschappelijke regelingen, zoals Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord Holland, de 
Veiligheidsregio of de Regionale Uitvoeringsdienst.  

2. Deelname in vennootschappen zoals de Huisvuilcentrale en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord. 

3. Bestuurlijke samenwerking zoals in de ruimtelijk economische samenwerking ‘De Kop Werkt!’ 
of in de voorbereiding van de 3 transities van het sociaal domein. 

4. Ambtelijke samenwerking zoals kennisuitwisseling of onderlinge inhuur of detachering. 
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Rampenbestrijding 
De rampenbestrijdingsorganisaties kunnen vanuit landelijk en regionaal perspectief gezien effectiever 
en efficiënter werken. De komende tijd wordt er in de veiligheidsregio NHN gekeken of het invoeren 
van de beginselen uit het zogenaamde Bevolkingszorg 8.0 traject wenselijk zijn. De kern van 
Bevolkingszorg 8.0 is het invoeren van een bovengemeentelijk (regionaal) expertteam. Nu zijn de 
teams nog op gemeentelijk niveau georganiseerd. Bijzondere aandacht wordt hierbij vanuit Den 
Helder gevraagd voor voldoende aandacht voor onze lokale bijzonderheden (NAM, Waddenzee, 
vliegveld de Kooy/DHA, de zeehaven).  
 
Regionale brandweer NHN 
De Veiligheidsregio NHN is bezig met het onderbrengen van de gemeentelijke brandweren in de 
gemeenschappelijke regeling. Inmiddels zijn het materieel en de gebouwen ondergebracht bij de 
Veiligheidsregio en zijn de gemeentelijke brandweren opgeheven. Per 1 januari 2015 volgt ook het 
gemeentelijke personeel en is er een complete regionale brandweer NHN.  
Het samenwerken kan leiden tot structurele effecten. Net als bij de verdeling van het gemeentefonds 
kunnen door het hanteren van verdeelmaatstaven herverdeeleffecten ontstaan. De financiële effecten 
hiervan moeten nog in beeld worden gebracht.  
 
Ketenhuis/ Veiligheidshuis. 
In de gemeente Den Helder hebben wij een veiligheidshuis dat al regionaal functioneert. Nu al zijn 
diverse zorg- en veiligheidspartners gehuisvest in ons veiligheidshuis en heeft het al de vorm van een 
ketenhuis als genoemd in het Landelijk Kader Veiligheidshuizen. 
Wij willen dit verder ontwikkelen door ook partners als AMHK, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de 
kinderbescherming etc. daar permanent te huisvesten. Het grote voordeel is dat complexe casuïstiek 
efficiënt en effectief in het ketenhuis behandeld kunnen worden, dit ter ondersteuning van de sociale 
wijkteams die een belangrijke rol krijgen bij de invoering van de nieuwe decentralisatietaken vanaf 
2015. 
 
Toename overlast. 
Wij merken samen met partners als politie en woningstichting dat er een forse toename is van overlast 
gevende personen vanuit woningen. Dit betreft onder andere geluidsoverlast, hinderlijke gedrag en 
huiselijk geweld. Dit heeft volgens alle betrokkenen te maken met de economische en financiële crisis 
en daaruit voortvloeiende bezuinigingen. Wij willen met de partners een sterkere regie op deze 
casuïstiek hebben en zijn daarom aan het onderzoeken om, net als een aantal grotere gemeenten, 
een meldpunt overlast op te richten van waaruit een integrale aanpak kan plaatsvinden om het juiste 
effect te bereiken (bijvoorbeeld strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak parallel laten verlopen). 
 
Containerwoningen 
In 2015 wordt beoogd een kleinschalige start te maken met containerwoningen voor mensen met 
multiproblematiek die in een woonbuurt voor te veel overlast zorgen.  
Voor de inrichting moeten kosten worden gemaakt waarvan de dekking nog niet beschikbaar is. De 
kosten die hiermee gemoeid zijn moeten ook in beeld worden gebracht. 
 
Kwaliteitscriteria VTH taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) 
Per 1 januari 2015 dienen alle gemeenten te voldoen aan de zogenoemde kwaliteitscriteria 2.1. 
Dit betreft drie thema’s: 

a. Kritieke massa, heeft betrekking op het vakmanschap (kennis en kunde) 
b. Procescriteria, heeft betrekking op transparantie en bestuurlijke vastlegging 
c. Inhoudelijke eisen en prioriteitsstelling, gaat over de minimale ondergrens binnen 

werkprocessen. 
Onderzocht wordt of wij dit samen met de buurgemeenten kunnen inrichten. 
 
Privatisering bouwtoezicht 
Door de rijksoverheid wordt een wet voorbereid ten behoeve van de privatisering van het 
bouwtoezicht. Deze ontwikkeling is al 10 jaar in voorbereiding. Deze taak ligt momenteel geheel bij 
gemeenten. Middels private kwaliteitsborging wil de rijksoverheid kostenreductie (voor de aanvrager) 
en kwaliteitsverbetering bewerkstelligen. Bedoeling is dat een private partij de toetsing van het 
Bouwbesluit doet en ook toezicht tijdens de bouw houdt. Dus controle op constructie, ventilatie, 
gezondheid en veiligheid. De gemeente heeft hier dan geen directe rol meer. Landelijk is hier veel 
weerstand tegen omdat een slager zijn eigen vlees niet zou moeten keuren. Of, hoe en wanneer deze 
wet wordt ingevoerd is op dit moment nog niet bekend. Als het wordt ingevoerd, betekent dit dat de 
gemeente een deel van haar taken op het gebied van bouwtoezicht niet meer hoeft uit te voeren. 
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2.2.2 Ontwikkelingen vanuit doel 1 strategische visie: duurzame economie 
 
Programma De Kop Werkt! 
Voor het versterken van het innovatieve en productieve vermogen van de Kop is verdergaand 
samenhangend ruimtelijk-economisch beleid noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken is voor de 
periode 2014-2017 een programmatische samenwerking nodig, zodat kansrijke initiatieven vanuit de 
markt voorzien kunnen worden van een krachtige en gerichte overheidsimpuls. Ook kan de regio zo 
beter de krachten bundelen naar hogere overheden om in aanmerking te komen voor bijdragen van 
Rijk en Europa die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Dit betekent ook dat er gezamenlijk keuzes 
gemaakt moeten worden en dat de verschillende gemeenten in elkaar moeten investeren. Met de 
bestuurlijke samenwerking in het programma De Kop Werkt! is een platform gevonden om samen tot 
prioriteitstelling en een gezamenlijk investeringsprogramma te komen. De komende periode moet 
hieraan nader invulling worden gegeven.  
 
Marien, maritiem en offshore energie 
Het cluster marien, maritiem en offshore energie biedt kansen voor de economische ontwikkeling van 
Den Helder. De relatie met de Koninklijke Marine, het bedrijfsleven in het marien kenniscluster, de 
offshore sector en in het verlengde daarvan de energiesector heeft daarom de bijzondere aandacht.  
In 2014 is de voltooiing van het EFRO-MCN project. Er wordt uitgezocht hoe de activiteiten van MCN 
ná deze EFRO-periode bekostigd worden nu Europa minder subsidiebudgetten biedt en lagere 
subsidiepercentages zal hanteren. 
 
2.2.3 Ontwikkelingen vanuit doel 2 strategische visie: sociale zwakte tegengaan  
 
Wijkgericht werken 
Wij verwachten dat er spoedig raakvlakken ontstaan tussen het wijkgericht werken en onder meer de 
sociale wijkteams, die wij opzetten in het kader van de transities in het sociale domein. Wat betreft de 
intensieve zorg blijven die raakvlakken beperkt. De essentie van genoemde transitie is echter 
preventie en het stimuleren van de eigen kracht van burgers: de participatiesamenleving. 
Het wijkgericht werken beoogt korte lijnen met bewoners(organisaties) en andere partijen in de wijken, 
burgerparticipatie, en kansen geven aan initiatieven vanuit de wijken zelf. 
Het wijkgericht werken heeft een stevige Helderse traditie opgebouwd. De kaders en de waarden 
waarbinnen we nu werken, zijn vastgelegd in het Programma Wijkgericht Werken 2012-2015. 
Elke wethouder heeft de specifieke bestuurlijke aandacht voor één wijk. 
 
Onderwijshuisvesting 
De Tweede Kamer ging op 18 februari 2014 akkoord met het wetsvoorstel Overhevelen 
buitenonderhoud primair onderwijs. De rijksvergoeding voor het onderhoud (€ 158,8 miljoen) aan 
schoolgebouwen gaat niet meer via de gemeente, maar rechtstreeks naar de schoolbesturen.  
Met schoolbesturen zijn we in gesprek over de gevolgen van die de stelselwijziging. 
Om het gebouwenbestand in de toekomst aan te passen aan het dalend aantal leerlingen is met 
schoolbesturen een traject opgestart. Daarin worden onder andere keuzes gemaakt over kaders en 
uitgangspunten, de gevolgen van passend onderwijs voor de huisvesting en clusters van scholen en 
voorzieningen. 
 
Maatschappelijke stages 
In februari 2014 is duidelijk geworden dat er met ingang van 2015 geen rijksmiddelen meer 
beschikbaar komen voor de maatschappelijke stages (jongeren enthousiast maken voor 
vrijwilligerswerk). Scholen aan Zee wil het nu onderdeel laten uitmaken van het in ontwikkeling zijnde 
Community College. De gemeente neemt hierin deel, maar heeft op dit moment niet de financiële 
middelen om de financiële bijdrage in één of andere vorm voort te zetten.  
 
Bibliotheekwerk 
Naar verwachting wordt per 1 januari 2015 de wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen van 
kracht. De ontwerpwet legt geen verplichting op aan gemeenten om een bibliotheek in stand te 
houden. Zij dient te voorzien in de middelen waarmee een bibliotheekorganisatie aan bepaalde 
bibliothecaire criteria kan voldoen, c.q. welke functies een bibliotheek in elk geval moet vervullen. De 
wet heeft directe financiële gevolgen, in die zin dat met een uitname uit het gemeentefonds bepaalde 
functies gecentraliseerd bij de Koninklijke Bibliotheek worden ondergebracht. 
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Huiselijk geweld en kindermishandeling 
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. Vanaf 1-1-2015 is de 
gemeente ook verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen. Om de duidelijkheid voor burgers en 
professionals te vergroten moeten de gemeenten vanaf 1-1-2015 een integraal Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling inrichten. Dit AMHK krijgt vorm op de schaal van Noord-
Holland-Noord. Op 1-1-2015 is een gezamenlijke frontoffice gereed, per 1-1-2016 is een integraal 
steunpunt operationeel.  
 
Sport  
Sport, recreatie en vrije tijd bepalen voor een belangrijk deel de belevingswaarde van de woon- en 
leefomgeving. Daarom zijn toegankelijke sport- en recreatiefaciliteiten belangrijk. 
Het aantal aanvragen bij het Jeugdsportfonds is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Dit vergt 
een keuze voor andere criteria en dus een andere inrichting van het fonds of extra gemeentelijke 
bijdragen. 
 
Asielzoekerscentrum (azc) 
De voormalige jeugdgevangenis Doggershoek in Den Helder wordt ingericht als asielzoekerscentrum 
(azc).  Vanaf september 2014 worden er maximaal zeshonderd bewoners gehuisvest. Het nieuwe azc 
zal onderdak bieden aan vreemdelingen die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. 
De vroegere jeugdgevangenis wordt ingrijpend verbouwd en aangepast aan de nieuwe functie.  
 
2.2.4 Ontwikkelingen vanuit doel 3 strategische visie: Ruim opgezette groene woonmilieus 
 
Nieuw Den Helder 
We sturen er op aan om de wijk Nieuw Den Helder op organische wijze te veranderen. Gebruikers, 
ondernemers en bewoners staan centraal. Om de organische verandering goed tot stand te kunnen 
brengen, hebben we uitgangspunten op thema’s groen, woningen, toerisme en sociale stijging 
geformuleerd.  
Samen met Woningstichting en Landschap Noord Holland werken we aan een visie om van Nieuw 
Den Helder nog meer een duinwijk te maken die een onlosmakelijk onderdeel gaat vormen met het 
duingebied.  
Sociale projecten worden verder versterkt en uitgebreid. De (maatschappelijke) voorzieningen in de 
wijk worden onder de loep genomen en er wordt gewerkt aan een optimaal aanbod voor de burgers, 
waar burgers zelf ook een actieve rol in gaan vervullen. 
Op allerlei manieren “werk maken in de wijk” is een belangrijke opgave. 
 
Duurzame openbare verlichting 
In het kader van ons duurzaamheidsbeleid wordt led-verlichting toegepast in de openbare verlichting. 
Voor het verduurzamen van de openbare verlichting is vanaf 2015 een (revolverend) fonds 
beschikbaar. 
 
Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 
Woningbouwprogrammering en voorzieningenniveau hebben een gemeentegrens overstijgende 
werking. Daarom maken wij hierover afspraken met de andere gemeenten in de Kop van Noord-
Holland. 
In het najaar van 2013 is gestart met het opstellen van het zogenoemde Kwalitatief 
Woningbouwprogramma (KWK). Het resultaat van het KWK is een kwalitatieve woonprogrammering 
in de Kop tot 2020 met een doorkijk na 2020. Dit helpt gemeenten, vastgoedpartijen, corporaties en de 
provincie om keuzes te maken en is noodzakelijk omdat er meer woningbouwplannen in de Kop zijn 
dan dat er vraag naar woningen is.  
 
Water 
We moeten met het Hoogheemraadschap bezien wat noodzakelijk maatregelen zijn in de periode na 
het Waterplan. Waterkwaliteit blijft een belangrijk onderdeel van dit nieuwe plan gezien de Europese 
KRW-doelstelling. De komende jaren wordt de kwaliteit van het watersysteem gemonitord. Aan de 
hand van deze resultaten kunnen nieuwe maatregelen worden genomen.  
Een ander thema dat in het nieuwe waterprogramma terug moet komen is klimaatverandering. In de 
toekomst komen periodes met droogte of hevige neerslag vaker voor. De gemeente moet anticiperen 
op deze veranderingen.   
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Grondbeleid 
Het grondbeleid wordt ingezet om de doelstellingen van de Strategische Visie 2020 en de 
Structuurvisie Den Helder te realiseren. Daarnaast is de keuze gemaakt om bestaande projecten af te 
maken waar de gemeente actief en risicovol grondbeleid voert (Willem-Alexander Hof, Doggerswijk 
West en OS&O terrein). De gemeente wil verder met het grondbeleid initiatieven uit de markt 
stimuleren, maar deze ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de centrale ruimtelijke 
doelstellingen. De gemeente kiest hierbij voor een meer faciliterende rol en ontwikkeling door 
samenwerking om de doelstellingen te realiseren. 
 
2.2.5 Ontwikkelingen vanuit doel 4 strategische visie: Toerisme en recreatie 
professionaliseren 
 
De kust 
Samen met de partners wordt op dit moment gewerkt aan een vervolg op het voorhoedeproject onder 
de naam “Den Helder omarmt de zeewering”.  
 
Citymarketing 
Het evenementenbeleid blijft een sturend instrument van citymarketing. Om tot een nieuwe editie van 
het Sail-evenement te komen zal tijdig met de voorbereiding moeten worden gestart.  
 
2.2.6 Ontwikkelingen vanuit doel 5 strategische visie: Levendig en veilig stadshart (inclusief 
Willemsoord) 
 
Stadshart 
Het streven is bewoners van Den Helder blijvend aan de stad te verbinden en anderen te verleiden 
om in Den Helder te komen wonen en werken. Een aantrekkelijke binnenstad is voor bedrijven en 
instellingen een belangrijke overweging om zich in Den Helder te vestigen.  
De twee halters (Halter kop Beatrixstraat en halter Bellevue), opgenomen in de exploitatie van het 
stadshart, moeten in de komende raadsperiode daadwerkelijk vorm krijgen. Ook realisatie van de 
volgende fase van het bouwplan Molenplein zal naar verwachting in 2015 beginnen. 
 
Horecaondernemers hebben het initiatief genomen om het plein aan de Prinsenstraat om te vormen 
tot een gezellig horecaplein met goede ligging op de zon. Het plan past in het Uitwerkingsplan 
Stadshart en bestaat uit het aanpassen van bestaand vastgoed, sloop en nieuwbouw en de inrichting 
van het plein zelf. De gemeente is gevraagd om de openbare ruimte rondom het plein in te richten.  
 
2.2.7 Ontwikkelingen vanuit doel 6 strategische visie: Sociaal cultureel voorzieningenniveau 
en infrastructuur 
 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van Den Helder blijft op de politieke agenda staan en waar mogelijk blijven wij 
aandacht vragen voor het belang van een goede en snelle verbinding naar onze stad en haven. 
De provincie Noord-Holland heeft in 2008 de concessie aanbesteed voor het openbaar vervoer voor 
een periode van 8 jaar tot de zomer van 2016. Deze is inmiddels met 2 jaar verlengd tot 2018. 
Voorafgaande aan de aanbesteding van het OV kunnen wensen kenbaar worden gemaakt bij de 
provincie. De provincie past die zo goed mogelijk in. 
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3 Programma indeling 

 
De programmabegroting is opgebouwd uit programma’s. Een logische programma-indeling stelt de 
raad in staat om in samenhang doelstellingen te formuleren en daarbij behorende middelen 
beschikbaar te stellen. Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode stelt de raad de programma-indeling 
opnieuw vast. 
 
De volgende wijzigingen worden voorgesteld: 
 

Bestaande programma’s Voorstel nieuw programma 

4  Stedelijke vernieuwing 
4a Stadshart 
5  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 
5 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 

 
Wij stellen voor de programma’s 4 en 4a laten vervallen en te integreren in programma 5 
Het programma Stedelijke Vernieuwing is destijds ingericht en gekoppeld aan het investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing 2010-2014 met als speerpunten Stadshart, Nieuw Den Helder en de Stelling. 
Het programma 4a is later ingericht om het deel van de stadsvernieuwingsgelden dat naar de 
exploitatie Zeestad/Stadshart gaat goed zichtbaar te maken. Redenen voor de integratie zijn: 

 Er komt geen nieuwe tranche stedelijke vernieuwingsgelden (ISV) van rijk/ provincie, terwijl de 
eigen gemeentelijke cofinanciering is vastgesteld en gekoppeld aan de einddatum van de 
exploitatie van Zeestad 31 december 2018. 

 De verantwoording van de verbonden partijen heeft een eigen verbeterde 
verantwoordingsstructuur waarbij twee keer per jaar de halfjaarrapportage wordt besproken. 

 Zeestad is niet meer actief in Nieuw Den Helder.  

 Nieuw Den Helder kan net als vernieuwingsactiviteiten in andere delen van de stad worden 
verantwoord in de andere programma’s. Dit geldt ook voor de stelling van Den Helder. Het is 
vaak logischer de activiteiten in deze gebieden te verantwoorden onder ruimtelijke ordening of 
andere programma’s omdat ook in de andere programma’s steeds meer gebiedsgericht wordt 
gewerkt. 

 Vrijwel alle middelen in dit programma zijn in besluitvorming vastgelegd aan de bestemming 
exploitatie Stadshart.  

 
De naam van programma 5 wordt aangepast naar “Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen”.  
Ruimtelijke ordening verwijst vooral naar de Wet ruimtelijke ordening. Binnen het programma wordt de 
komende jaren het vraagstuk van krimp en de veranderende woningbehoefte een belangrijk 
aandachtspunt. Dat vraagt meer dan alleen regelgeving, maar vooral een gebiedsgerichte aanpak 
(o.a. in Nieuw Den Helder). Het vraagstuk van Wonen is ook breder dan de volkshuisvestingsopgave. 
 

Bestaande programma’s Voorstel nieuw programma 

8  Onderwijs en Jeugd 

8  Onderdeel Jeugd 

11 Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
13 Werk en inkomen  

8 Onderwijs 
 
Sociaal domein 
 

 
Voorgesteld wordt om een nieuw programma Sociaal Domein in te stellen. 
Reden hiervoor is dat als gevolg van de 3 decentralisaties er van de gemeente wordt verwacht dat zij 
meer samenhang en integraliteit bewerkstelligt. Dit wordt zowel intern als extern vormgegeven. Intern 
omdat in 2015 de organisatie is aangepast en extern door onder andere het instellen van sociale 
wijkteams. 
 
Beslispunt 

Programma 4 (stedelijke vernieuwing) en programma 4a (Stadshart) te integreren in programma 5. 
Programma 5 gaat “Ruimtelijke ontwikkeling en wonen” heten. 
 
Het opnemen van een nieuw programma “Sociaal domein”.  
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4. Structureel begrotingsevenwicht 

 
4.1 Prognose begrotingsresultaat 2014-2018 
Onderstaande tabel laat de prognose van het begrotingsresultaat zien. De begroting 2015 kan 
sluitend worden opgesteld. Zonder aanvullende maatregelen ontstaat vanaf 2016 een tekort. Dit tekort 
loopt op naar € 2.458.000 (B2, zie de verwijzing in onderstaande tabel) in 2018. 
Het tekort is opgebouwd uit verschillende componenten.  

1) Als eerste leveren de mutaties vanuit de besluitvorming bij de begroting 2014-2018 een tekort 
op van € 864.000 (B4).  

2) De onontkoombare en autonome mutaties
1
 zorgen voor een negatief effect van € 620.000 

(B5). In paragraaf 4.3 worden deze mutaties toegelicht.  
3) Mutaties vanuit ontvangen circulaires over de ontwikkeling van de uitkering uit het 

gemeentefonds en herverdeeleffecten door groot onderhoud van dit fonds leiden tot een 
tegenvaller van € 1.122.000 (B3). In paragraaf 4.4 wordt hier uitleg over gegeven.  

4) De ruimtevragers zorgen voor een extra tekort van € 110.000 (B6). De posten die hieronder 
vallen zijn toegelicht in hoofdstuk 5 om inzicht te geven in de financiële consequenties. 

 
De financiële gevolgen van het actualiseren van de investeringen zijn weergegeven in hoofdstuk 6 
terwijl de algemene oplossingsrichtingen in paragraaf 4.5 worden aangegeven. 
Daarnaast ontstaan incidentele tekorten in 2015 en 2016 van in totaal € 4.272.000 (B1). Deze kunnen 
worden opgelost door het inzetten van het positieve rekeningresultaat 2013 of het bestemmen van 
deel van de reserve strategische visie. 
 
         (bedragen x € 1.000) 

NR Jaar 2014 2015 2016 2017 2018

B7 Vastgestelde begrotingsresultaat 61             320        1-            49           49          

B4 M utaties besluit begroting 2014-2018:

Bijstelling nullijn leveringen/diensten 64-          64-          64-           64-          

Niet realiseren bezuiniging DOB-methode 200-        200-        200-         200-        

Algemene taakstelling begroting 2014-2018 600-         600-        

B5 M utaties ontontkoombaar en autonoom:

Onontkoombare effecten (par 4.3) 526           2.531-      2.230-      480-         620-        

B3 M utaties gemeentefonds:

Gemeentefonds circulaires (par 4.4) 574           1.225      1.157      1.510       862        

Gemeentefonds groot onderhoud (par 4.4) 661-        1.323-      1.984-       1.984-      

B6 Ruimtevragers (Hoofdstuk 5) -            490-        181-        110-         110-        

B7 Investeringen (Hoofdstuk 6) 80             49          53          56           56          

B7 Oplossingsrichtingen (par 4.5) 738           153        153        153         153        

Prognose begrotingsresultaat 1.979        2.200-      2.636-      1.671-       2.458-      

Waarvan:

B1 Incidenteel 2.451-      1.821-      

B2 Stuctureel 251        815-        1.671-       2.458-      

Verdeling structureel:

B3 Effect mutaties gemeentefonds 166-        474-         1.122-      

B4 Mutaties besluit begroting 2014-2018 264-        864-         864-        

B5 Onontkoombare effecten 480-        480-         620-        

B6 Ruimtevragers met keuzemogelijkheid 110-        110-         110-        

B7 Beginsaldo / Investeringen / Oplossingsrichtingen 205        258         258         

                                                      
1
 Autonoom en onontkoombaar wil zeggen dat de afwijking een verplicht karakter heeft, bijvoorbeeld 

als gevolg van nieuwe wetgeving, een genomen raadsbesluit of niet beïnvloedbare ontwikkeling.  
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Toelichting op mutaties besluit begroting 2014-2018 (B4) 
In november 2013 is de programmabegroting 2014-2017 vastgesteld. De meerjarenbegroting is 
sluitend gemaakt door het opnemen van een drietal aanvullende taakstellingen/bezuinigingen. Dit zijn 
het toepassen van nieuwe duurzame onkruid bestrijdingsmaatregelen (DOB), het drie jaar lang 
hanteren van de nullijn voor budgetten voor leveringen en diensten en een algemene taakstelling 
vanaf 2017.  
Het hanteren van de nullijn voor leveringen en diensten levert in 2015 met een verwachte prijsstijging 
van 1,25 procent minder op dan was berekend. Vorig jaar werd nog uitgegaan van een prijsstijging 
van 1,75 procent. 
De bezuiniging op onkruidbestrijding (toepassen DOB-methode) wordt wettelijk gezien definitief niet 
toegestaan. 
De algemene taakstelling moet nog worden voorzien van concrete bezuinigingsmaatregelen. 
 
 
Actualisatie begroting 2014 
Op verschillende paragrafen en hoofdstukken wordt de begroting voor 2014 geactualiseerd. De 
grootste voordelen zitten in de bijstelling van de uitkering uit het gemeentefonds, de lagere uitgaven 
aan de hulp bij het huishouden en de vrijval van de stelpost voor inkoopvoordelen. Hier staat 
tegenover dat er extra middelen nodig zijn voor de transitie van diverse organisatie-onderdelen die op 
afstand worden gezet. Voor dit laatste is incidenteel geld nodig om frictie- en desintegratiekosten te 
kunnen betalen. 
 
De specificatie van deze posten is opgenomen in bijlage III. 
 
Beslispunt 

De begroting 2014 aanpassen met per saldo € 1.918.000 (€ 1.979.000 minus € 61.000) door het 
vaststellen van een begrotingswijziging. 

 
 
Incidentele tekorten 2015 en 2016 (B1) 
In paragraaf 4.3 en 5.1 zijn een aantal posten opgenomen die zorgen voor een incidenteel tekort in 
2015 en 2016. De posten zijn overgenomen in onderstaande tabel. 
 

Jaar 2015 2016 2017 2018 I/S

Paragraaf 4.3:

031 Verkiezingen 70-          I

302 Markt 39-          I

Aanstelling 2e wijkmanager 74-          I

Transitiekosten RAKC, brandweer, belasting 1.888-      I

Noorderhaaks (verlengde Breewijd) 1.750-      I

Paragraaf 5.1:

Bijdrage De kop Werkt! 71-          71-          I

Uitvoering bomenplan 2012-2016 150-        I

Uitvoering spelenplan 2012-2016 159-        I  
 
In totaal gaat het om een bedrag van € 4.272.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 Het organiseren van verkiezingen kost in 2015 € 70.000 meer. 

 De verzelfstandiging van de markt vergt incidenteel € 39.000 en de aanstelling van een 2
e
 

wijkmanager € 74.000. 

 In 2015 zijn middelen nodig voor de transitiekosten die het gevolg zijn van de vorming van de 
regionale brandweer (€ 1.200.000) en het RAKC (€ 688.000). Voor de transitiekosten van het 
RAKC is voorgesteld deze te dekken uit de reserve sociaal domein die is ingesteld vanuit het 
voordelige resultaat in de programmarekening 2013. Hierin is een bedrag van € 635.000 
beschikbaar. 

 In 2016 bestaat nog een tekort van € 1.750.000 voor de aanleg van de Noorderhaaks 
(Verlengde Breewijd). 

 In 2015/2016 is € 142.000 nodig voor “de Kop werkt”. 

 De uitvoering van de maatregelen die onderdeel zijn van het bomenplan en het plan spelen 
kosten in 2015 € 309.000. 
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De dekking van deze incidentele posten kan gezocht worden in de algemene reserve. Het positieve 
rekeningresultaat 2013 bedraagt € 6.755.000, dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
Hiervan wordt in de jaarrekening 2013 € 2 miljoen bestemd voor diverse posten waaronder de 
vorming van de reserve sociaal domein. Het restant kan worden aangewend om het incidentele tekort 
in 2015 en 2016 af te dekken. Dit kan omdat de weerstandsratio met een uitkomst van 1,24 voldoende 
is om onze risico’s op te vangen. 
 
Samenvattend betekent dit dat van het totaal van € 4.272.000 een bedrag van € 635.000 gedekt wordt 
uit de reserve sociaal domein. Het restant van € 3.637.000 wordt gedekt uit de algemene reserve. 
 
Beslispunt 

Als dekking voor de incidentele tekorten in 2015 en 2016 een bedrag van € 3.637.000 onttrekken aan 
de algemene reserve. 

 
Structurele tekort 2015-2018 (B2 tot en met B7) 
De begroting 2015 is sluitend. In 2016 ontstaat een structureel tekort van € 815.000. Dit tekort loopt 
op naar € 2.458.000 in 2018 (B2). 
Voor de tekorten moeten oplossingsrichtingen worden aangeven om tot een sluitende 
meerjarenbegroting te komen: 

 Voor een deel zijn de oplossingsrichtingen voorlopig, dit geldt voor de tekorten die 
vanaf 2017 ontstaan uit de herverdeeleffecten van het groot onderhoud 
gemeentefonds, dit tekort bedraagt € 1.122.000 (B3). Als de noodzaak volgend jaar 
nog blijkt worden de oplossingsrichtingen definitief. Voor de voorlopige invulling van 
het tekort worden in paragraaf 4.5 voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn afgeleid 
van de uitkomsten van de vorig jaar uitgevoerde stresstest. 
 

 Het structureel tekort (exclusief het effect van het gemeentefonds) is in 2018 
opgelopen naar € 1.336.000. Het bestaat uit mutaties vanuit de vaststelling van de 
begroting 2014-2018 (€ 864.000; B4), onontkoombare mutaties van € 620.000 (B5) 
en ruimtevragers met keuzemogelijkheid van € 110.000 (B6). Hier staan oplossingen 
tegenover van € 258.000 (B7) uit vrijval van kapitaallasten en stelposten.  

 
Voor het oplossen van het tekort worden in paragraaf 4.5 voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn 
afgeleid van de uitkomsten van de vorig jaar uitgevoerde stresstest. 
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4.2 Voortgang bezuinigingen en taakstellingen  
De afgelopen jaren zijn besluiten genomen om in de periode van 2010 tot en met 2015 in totaal € 14,2 
miljoen te bezuinigen. Deze bezuinigen zijn nodig om het gezonde evenwicht tussen inkomsten en 
uitgaven te behouden 
 
Bezuinigingen 
Wij hebben in de periode 2010-2013 actief geanticipeerd op de omvangrijke algemene bezuinigingen 
die het Rijk aan gemeenten heeft opgelegd. Daarnaast moest de negatieve meerjarenraming in 2010 
worden aangepakt. Er is € 14,2 miljoen structureel bezuinigd. Hiervan is tot en met 2013 € 12,4 
miljoen gerealiseerd. Het restant van € 1,8 miljoen is in uitvoering en heeft betrekking op subsidies 
(2014), de huidige taakstelling op het sociaal domein (2014) en personeelskosten (2014/2015).  
In onderstaande grafiek is aangegeven op welke gebieden de totale bezuiniging is en wordt 
gerealiseerd (groen is gerealiseerd, oranje is in uitvoering). 
 

 
 
De totale bezuiniging is gerealiseerd met relatief weinig impact op burgers, bedrijven en instellingen. 
Meer dan 80 % is gerealiseerd zonder dat taken moesten worden beëindigd. Het principe “meer met 
minder” is volop toegepast. 
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4.3 Onontkoombare financiële effecten 
De onontkoombare financiële effecten zijn in onderstaande tabel opgenomen. In bijlage I zijn de 
effecten toegelicht die per saldo financieel neutraal zijn. In deze paragraaf zijn de effecten toegelicht 
die zorgen voor een negatief begrotingsresultaat. 
 
(bedragen x € 1.000) 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 I/S

Afwijkingen ten laste van stelpost inkoop -            -         -         -          -         S

Lasten gelijk aan inkomsten -            -         -         -          -         I/S

Sociaal domein 879           -         -         -          -         I/S

Overige afwijkingen I/S

031 Verkiezingen 35-             70-          -         -          140-        I

046 Paspoorten, rijbewijzen 50-             50-          50-          50-           50-          S

Bouw- en woningtoezicht 222-           162-        162-        162-         162-        S

772 Begraafplaats; inkomsten 125-           -         -         -          -         S

Gemeentebelastingen 15             15          15          15           15          S

531 Sportaccomodaties; kunstgrasveld 20-          40-          40-           40-          S

302 Markt 60-             39-          I

Aanstelling 2e wijkmanager 74-          I

Exploitatie MFC 13-          13-          13-           13-          S

Areaaluitbreiding 145-        145-        145-         145-        S

Transitiekosten RAKC, brandweer, belasting 32-             1.888-      I

Herverdeeleffect regionalisering brandweer pm pm pm pm S

Noorderhaaks (verlengde Breewijd) 1.750-      I

Erfpachtinkomsten 85-             85-          85-          85-           85-          S

Dividendinkomsten 241           I

Totaal onontkoombare effecten 526           2.531-      2.230-      480-         620-         
 
Sociaal domein 
Voor 2014 ontstaan voordelen op de WMO hulp bij het huishouden op de bijstandsverstrekking. In 
bijlage I worden deze posten verder toegelicht. 
 
Overige afwijkingen (de posten > € 25.000 worden toegelicht) 
031 verkiezingen  
Het organiseren en houden van een verkiezing kost € 70.000 per keer. Dit is hoger dan de bedragen 
die in de bestaande begroting zijn opgenomen. Op deze basis zijn de budgetten aangepast in de 
periode 2014-2018. 
 
046 Paspoorten/rijbewijzen  
Medio maart 2014 worden de nieuwe paspoorten/ID-kaarten (geldigheid 10 jaar) verstrekt. De leges 
van de paspoorten en de kosten (overdrachten aan ministerie) zijn verhoogd.  
Dit zorgt er voor dat er jaarlijks ongeveer € 100.000 meer legesopbrengsten zijn en de kosten met  
€ 125.000 stijgen. (uitgangspunt hierbij zijn de voor de begroting 2014 gehanteerde aantallen, 5.500 
paspoorten en 5.500 ID-kaarten). Het effect is voor de komende 4 jaar in ieder geval structureel, 
daarna worden beduidend minder paspoorten/ID-kaarten afgegeven (alleen nog maar nieuwe 
verstrekkingen, nauwelijks vervanging). Ook de maximumprijs voor de rijbewijzen is gewijzigd. Dit 
resulteert in een lagere opbrengst van € 25.000. In totaal ontstaat een nadelig effect van € 50.000. 
 
Bouw- en woningtoezicht 
Ten behoeve van de Wabo-decentralisatie van de provinciale taken (VTH-taken voor bedrijven) zijn 
middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (€ 162.000). De gemeente is vanaf 2014 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. 
  
Voor de implementatie van de wettelijke kwaliteitscriteria bouwtaken is in 2014 eenmalig een bedrag 
van € 60.000 nodig. 
 
772 Begraafplaats 
De ontvangsten uit begraven vallen in 2014 € 125.000 lager uit door minder begrafenissen en minder 
verlenging van grafrechten.  
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Gemeentelijke belastingen 
Als gevolg van een stijgend aantal hertaxaties is € 50.000 extra budget opgenomen. 
Als gevolg van een stijging van het aantal niet-woningen is de OZB opbrengst € 315.000 hoger dan 
begroot voor 2014. 
De aanpassingen in de forensen- en toeristenbelasting leiden tot een nadelig effect van € 250.000. 
 
531 Sportaccommodaties 
In augustus 2013 (a13.00611) hebben B&W besloten de mogelijkheden te onderzoeken met 
betrekking tot de aanleg van een kunstgrasveld bij FC Den Helder en afstoten van een trainingsveld 
en het wedstrijdveld van het opgeheven Watervogels. 
De cijfers zijn gebaseerd op de normbedragen die door de gemeente zijn vastgesteld om een 
kostendekkende huur voor sportvelden (over een periode van 30 jaar) te bepalen.  
 
302 Markt 
De verzelfstandiging van de markt vraagt in 2014 en 2015 om een incidentele impuls. 
 
Aanstelling 2

e
 wijkmanager 

De 2
e
 wijkmanager is aangesteld voor een periode van twee jaar. 

 
Areaaluitbreiding 
Een aantal nieuwe ontwikkelingen in de gemeente zijn of worden in 2014 uitgevoerd. De openbare 
ruimte die daarbij aangelegd wordt moet vervolgens onderhouden worden. De benodigde kosten zijn 
berekend voor het jaarlijkse beheer en onderhoud op het kwaliteitsniveau basis en bedragen  
€ 145.000. 
Het betreft toename openbare ruimte in: 
- Willem-Alexanderhof 
- ’t Laar 
- Kooypunt 
- Saturnus 
- Schooter Duinpark (omvorming hooigras naar bosplantsoen) 
 
Transitiekosten 
Door wettelijke ontwikkelingen en op basis van eigen beleid worden taken op afstand gezet. Dit 
kunnen samenwerkingsverbanden (Veiligheidsregio, Brandweer) zijn of andere vormen (RAKC, 
Cocensus). 
Het op afstand zetten van taken gaat gepaard met transitiekosten. Dit zijn invoeringskosten, 
frictiekosten en desintegratiekosten. Deze incidentele kosten worden gemaakt om er op termijn beter 
van te worden, de kost gaat voor de baat uit. Voor de vorming van het RAKC en de regionale 
brandweer gaat het om een bedrag € 1.888.000 in 2015 en € 390.000 in 2014. Het onderbrengen van 
de afdeling belastingen binnen Cocensus leidt tot invoeringskosten van € 32.000 in 2014.  
Wij stellen voor om een transitiefonds te vormen. Dit bedrag, van in totaal € 2.310.000 kan worden 
gevonden in het positieve rekeningresultaat 2013.  
 
Noorderhaaks (Verlengde Breewijd) 
Voor de aanleg van Noorderhaaks moet nog € 1.750.000 aan dekking worden gevonden. De omvang 
moet nog nader worden vastgesteld en hangt onder meer af van subsidiemogelijkheden. De dekking 
moet komen uit subsidietoekenningen, een onttrekking uit de algemene reserve of activeren van een 
deel van de aanleg. In dat laatste geval moet ook een oplossingsrichting worden aangegeven als 
dekking voor het structurele effect van de activering op het begrotingsresultaat. 
 
Erfpachtinkomsten 
Bij het inbrengen van de erfpachtgronden van de gemeente naar de Port of Den Helder blijken de 
inkomsten voor de gemeente structureel € 85.000 lager te zijn. 
 
Dividendinkomsten zijn € 241.000 hoger 
In verband met de te lage solvabiliteitspositie van Port of Den Helder wordt de komende jaren geen 
dividenduitkering verwacht. Het gaat om een bedrag van € 300.000 per jaar. Het dividend van 
Luchthaven Den Helder en de winstuitkering van Noorderkwartier vallen juist positiever uit. De 
dividenduitkering van Luchthaven Den Helder is € 421.000 hoger dan begroot en de verwachte 
winstuitkering van Noorderkwartier is € 120.000. 
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4.4 Ontwikkeling gemeentefonds  
 
De algemene kortingen die het Rijk vanuit het regeerakkoord van Rutte II heeft opgelegd, worden 
opgevangen door de omvangrijke bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd.  
 
September- en decembercirculaire gemeentefonds zijn positief  
De cijfers in de programmabegroting 2014 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2013 over de 
ontwikkeling van het gemeentefonds. Inmiddels zijn de septembercirculaire 2013 en de 
decembercirculaire 2013 ontvangen. 
De belangrijkste mutaties zijn: 

 De ontwikkeling van de totale omvang van het gemeentefonds (het accres) is positief. Dit is 
een uitwerking van het in 2013 gesloten herfstakkoord waarbij extra investeringen in onderwijs 
zijn afgesproken van € 650 miljoen. Dit werkt volgens de “trap op, trap af” systematiek

2
 door 

naar de uitkering uit het gemeentefonds.  

 De verwachte extra middelen voor armoedebeleid zijn verwerkt in de decembercirculaire. Wij 
hebben hierop geanticipeerd en de middelen al ingezet voor onder andere de bijzondere 
bijstand en het jeugd- en cultuurfonds. 

 De decentralisatie-uitkering voor de WMO is verhoogd met prijs- en volume-effecten.  

 Er is compensatie ontvangen voor de overheveling van provinciale taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving naar de gemeenten.  

 Er is extra geld in het gemeentefonds gestort omdat door gemeenten minder BTW 
gedeclareerd is dan het toegestane maximum. 

 
Groot onderhoud gemeentefonds leidt tot groot nadelig effect  
Al vele jaren is het de bedoeling om de verdeling van het gemeentefonds te actualiseren aan de 
ontwikkeling van de uitgaven van gemeenten. De verdeling is gebaseerd op 1997 en sindsdien is het 
uitgavenpatroon van gemeenten veranderd. Het gemeentefonds wordt hierop aangepast. 
Voor onze gemeente leidt dit tot een voorlopig

3
 nadelig effect van € 1.984.000. 

Het nadeel heeft voor het grootste gedeelte te maken met een definitie van de woonruimten (en dus 
niet met het groot onderhoud! aan het gemeentefonds). Doordat woonruimten als kazernes en 
recreatiewoningen anders worden geteld, ontstaan nadelen. Een kazerne wordt als één woonruimte 
meegeteld terwijl in de oude definitie alle afzonderlijke wooneenheden binnen het marine complex 
meetelden.

4
 

Het nadelig effect wordt in een periode van 3 jaar (2015-2017) doorgevoerd.  
 
Het voordeel van de algemene ontwikkeling van het gemeentefonds is onvoldoende om het tekort uit 
het groot onderhoud te compenseren. Per saldo ontstaat vanaf 2016 een tekort van € 800.000. Dit 
tekort loopt in 2017 op naar € 967.000. In 2018 is het nadelig effect zelfs € 1.652.000.  
 
Compensatie voor loon- en prijsstijging 
De verwachte gemiddelde loon- en prijsstijging voor 2015 bedraagt 2 % (hoofdstuk 8). In de 
ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds wordt 1,25 % gecompenseerd. In de meicirculaire 
2014 wordt dit percentage geactualiseerd. Op dit moment volstaan wij met het opnemen van het 
verschil als risico in de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening 2013. 

                                                      
2
 De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van het gemeente- en provinciefonds wordt sinds 1995 

bepaald door de normeringssystematiek, waarbij de fondsen gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van 
de uitgaven van het Rijk, de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Beleidsintensiveringen, ombuigingen, 
mee- en tegenvallers en nominale ontwikkelingen op de Rijksbegroting hebben direct invloed op de 
omvang van de fondsen («samen de trap op, samen de trap af»). De jaarlijkse toe- en afname van het 
gemeente- en provinciefonds die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven, wordt het accres 
genoemd. 
3
 Op 20 maart 2014 zijn de voorlopige effecten bekend gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de begroting 

2010. De effecten in de meicirculaire zijn herrekend naar de begrotingen 2014. Aangegeven is dat het 
effect hiervan op de voorlopige uitkomsten beperkt is.  
4
 Als gemeente hebben wij het initiatief genomen om een collectief van BAG-nadeelgemeenten te 

vormen die tegen deze werkwijze ageert. 
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4.5 Oplossingsrichtingen naar structureel begrotingsevenwicht  
 
De prognose van het begrotingsresultaat laat zien dat er een structureel tekort ontstaat. In deze 
paragraaf wordt aangegeven hoe dit tekort kan worden aangepakt. 
 
Stelposten 
In de begroting zijn stelposten opgenomen die nog nader moeten worden ingevuld met concrete 
uitgaven- of inkomstenposten. Deze stelposten zijn beoordeeld. De volgende posten kunnen vrijvallen 
omdat ze niet nodig zijn voor het dekken van uitgaven of wegvallen van inkomsten. 
 
 (bedragen x € 1.000) 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 I/S

Stelpost materieel sluitende begroting 200           200        200        200         200        S

Stelpost inkoopvoordelen 538           47-          47-          47-           47-          S

totaal oplossingsrichtingen 738           153        153        153         153         
 
Onderdeel van de oplossingsrichtingen is ook het hanteren van 3 jaar (2015-2017) van de nullijn voor 
leveringen en diensten. Dit was al onderdeel van de besluitvorming bij de vaststelling van de 
programmabegroting 2014-2017. 
 
Na verwerking van bovenstaande oplossingen resteert een structureel tekort van € 2.458.000 in 2018. 
 
Soorten bezuinigingsmaatregelen 
De volgende soorten maatregelen kunnen worden ingezet om het begrotingsevenwicht te herstellen: 

 

Nr Soort bezuinigingsmaatregel 

1 Fundamentele onderwerpen voor de lange termijn 

2 Afstoten van taken en/of het verminderen van de kwaliteit 

3 Het verminderen van subsidies  

4 Uitstellen en/of afstellen aanleg verlengde Breewijd 

5 Kostendekkendheid tarieven en lastenverzwaring 

6 Efficiency en interne organisatie 

7 Taken anders invullen met behoud van resultaat 

8 Resultaat doorlichten begroting 2014 

9 Afzien van ruimtevragende maatregelen die nog beïnvloedbaar zijn 

10 Beoordelen reserves en voorzieningen (incidenteel) 

 
(1) Fundamentele onderwerpen voor de lange termijn. 
Onder de fundamentele onderwerpen voor de lange termijn valt bijvoorbeeld het op afstand zetten van 
taken als verdere uitwerking van het regiemodel. 
De onderwerpen die hieronder vallen leiden later in de tijd tot besparingen. 
 
(2) Afstoten van taken en/of het verminderen van kwaliteit 
Het kwaliteitsniveau naar beneden bijstellen is mogelijk in de openbare buitenruimte. Dit zal leiden tot 
een verminderde beeldkwaliteit en het huidige niveau van basiskwaliteit zal niet worden gehaald. 
Een ander voorbeeld is bezuinigen op vergunningverlening en handhaving. Dit zal onder andere 
gevolgen hebben voor de veiligheid. 

Het surplus in de bijdrage onderwijshuisvesting schrappen levert € 200.000 op. 
 
(3) Het verminderen van subsidies en individuele verstrekkingen 
Onder deze post vallen alle verstrekte subsidies aan instellingen. Dit zijn de culturele instellingen 
(zoals Triade, reddingsmuseum, Schouwburg), sportieve instellingen (zoals Zwembad, Sportservice), 
jeugd en onderwijs (zoals Tienercentra en leerlingenvervoer) en maatschappelijke en zorginstellingen 
(zoals de Wering, kinder- en peuteropvang). 
Ook de individuele verstrekkingen vanuit de WMO vallen hieronder. Dit zijn de woon-, vervoers- en 
gehandicaptenverstrekkingen en de hulp bij het huishouden. 
Ook het minimabeleid valt onder deze groep.  

De nullijn volgen voor subsidies levert € 225.000 op.  
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(4) Uitstellen en/of afstellen van aanleg verlengde Breewijd 
Het uitstellen of afstellen van de aanleg van de verlengde Breewijd levert incidenteel (aanleg) en 
structureel (onderhoud) voordeel op. 
  
(5) Kostendekkende tarieven en lastenverzwaring 
Onderzocht wordt of er meer kosten aan heffingen mogen worden toegerekend. Dit kan leiden tot 
verhoging van de tarieven die hiermee samenhangen. Bij lastenverzwaringen kan gedacht worden 
aan de OZB. Een extra tariefsverhoging (1 % bovenop de prijscompensatie) levert ongeveer  
€ 110.000. De belastingsoorten waarin kan worden gezocht naar extra inkomsten zijn de volgende: 

 onroerendezaakbelasting (OZB) 

 baatbelasting 

 forensenbelasting 

 toeristenbelasting 

 parkeerbelasting 

 hondenbelasting 

 reclamebelasting 

 precariobelasting 

 rioolheffing 

 reinigingsheffing 

 leges 
Ook het verhogen van andere inkomsten kan een oplossing bieden. Een voorbeeld is het 
onderzoeken of het dividend van de luchthaven kan worden verhoogd. 
 
(6) Efficiency en interne organisatie 
Er is de afgelopen jaren al veel bezuinigd op de bedrijfsvoering. Daarnaast resteert nog een 
bezuinigingstaakstelling van € 1,2 miljoen voor 2014/2015. De organisatie staat ook voor de opgave 
om de omvang van de ondersteunende taken (huisvesting, automatisering etc.) te verlagen als gevolg 
van de uitbesteding van primaire taken zoals de brandweerorganisatie en de vorming van de RUD. 
 
(7) Taken anders invullen met behoud van resultaat 
Het is een uitdaging om maatregelen te benoemen waarmee met anders werken toch dezelfde 
resultaten worden bereikt. Een voorbeeld is de herindicering van de WMO-verstrekkingen die we zelf 
uit zijn gaan voeren. 

Een deel van het weerstandsvermogen inzetten voor vervroegd aflossen van investeringen met 

maatschappelijk nut levert structurele ruimte op. 
 
(8) Resultaat doorlichten begroting 2014 
De begroting 2014 kan worden doorgelicht op ruimte in begrotingsposten.  
De jaarrekening 2013 laat een groot voordelig resultaat zien. Door de begrotingsposten te vergelijken 
met de werkelijke uitkomsten over voorgaande jaren kunnen mogelijk posten vrijvallen. 
 
(9) Afzien van ruimtevragende maatregelen die nog beïnvloedbaar zijn. 
Ruimtevragende maatregelen kunnen in een aantal gevallen nog worden teruggedraaid, stopgezet of 
incidenteel worden ingevuld. Zie paragraaf 5.1. 
 
(10) Beoordelen reserves en voorzieningen (incidenteel) 
Als er nog geen onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan, kan aan de raad worden voorgesteld 
de reserve te laten vrijvallen. Dit leidt tot een versterking van het weerstandsvermogen van de 
gemeente of tot incidentele middelen voor nieuwe wensen. In de stresstest is aangegeven dat er tot  
€ 4 miljoen flexibiliteit (ruimte) in de reserves kan zitten.  
 
Van uitkomsten stresstest naar soorten maatregelen 
In september 2013 is in opdracht van de raad een stresstest uitgevoerd. De uitkomsten van de 
stresstest laten zien waar de flexibiliteit in de begroting kan worden gevonden. 
Vooral het verminderen subsidies (3) en het verhogen van lokale lasten (5) bieden ruimte om 
structurele tekorten (in de stresstest wordt dit de stress genoemd) op te vangen.  
De reservepositie (10) biedt ruimte om incidentele tekorten op te vangen. 
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Overzicht flexibiliteit in de begroting volgens de stresstest: 

 

Bron: pagina 38 stresstest september 2013 

 
De uitkomsten van de stresstest zijn vertaald in onderstaande tabel. De reservepositie is een 
incidentele oplossingsrichting en de onderdelen “2. Meerjarenbeeld” en “8. Overig” zijn in deze 
kadernota verwerkt. In de tabel is voor de structurele tekorten in de meerjarenbegroting aangegeven 
voor welke bedragen hiervoor op de begrotingsposten bezuinigd moet worden. 
 

Begrotingsposten Soort

maatregel

 Omvang 

flexibiliteit

2017

(x € 1 miljoen) 

Percentage Structurele

oplossingsrichtingen

effect gemeentefonds

(x € 1.000)

Structurele

oplossingsrichtingen

overige effecten

(x € 1.000)

Reservepositie 10 4,00              Incideneel

Meerjarenbeeld

Investeringsprojecten 4

Lokale lasten 5 5,32              39% 435                          519                        

Personeel 2 1,90              14% 155                          185                        

Subsidies 3 6,26              46% 512                          610                        

Onderhoud 2 0,23              2% 19                           22                          

Overig 8

Totaal 13,71            1.122                       1.336                     

Samenvatting flexibiliteit in de begroting in stresstest 2014-2017

 
 
Bij de behandeling van de stresstest in de raad is aangegeven dat nieuwe bezuinigingen altijd 
samengaan met het nemen van pijnlijke beslissingen. De efficiency in de bedrijfsvoering en de ruimte 
in de begroting zijn in de vorige bezuinigingsronde benut. 
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De vertaling van de uitkomsten van de stresstest naar structurele oplossingsrichtingen leidt tot soorten 
maatregelen op kostendekkendheid tarieven en lastenverzwaring (5), het afstoten van taken en/of het 
verminderen van kwaliteit (2) en het verminderen van subsidies en individuele verstrekkingen (3). 
Voor de incidentele tekorten wordt de bestaande reservepositie doorgelicht (maatregel 10). 
 

  Soort bezuinigingsmaatregel Oplossingsrichting 
effect 

gemeentefonds 
(x € 1.000) 

Oplossingsrichting 
Overige effecten 

 
(x € 1.000) 

1 Fundamentele onderwerpen voor de lange 
termijn 

  

2 Afstoten van taken en/of het verminderen van de 
kwaliteit 

174 207 

3 Het verminderen van subsidies  513 610 

4 Uitstellen en/of afstellen aanleg verlengde 
Breewijd 

  

5 Kostendekkendheid tarieven en lastenverzwaring 435 519 

6 Efficiency en interne organisatie   

7 Taken anders invullen met behoud van resultaat   

8 Resultaat doorlichten begroting 2014 PM PM 

9 Afzien van ruimtevragende maatregelen die nog 
beïnvloedbaar zijn 

PM PM 

    

 Totaal bedrag structurele bezuinigingen 1.122 1.336 

    

10 Beoordelen reserves en voorzieningen 
(incidenteel) 

  

 
 
Dit leidt tot de volgende beslispunten: 
 
Beslispunt 

Anticiperen op de verwachte tekorten als gevolg van de herverdeeleffecten gemeentefonds. Dit tekort 
voorzien van voorlopige oplossingsrichtingen die later, als de noodzaak blijft, kunnen worden 
geëffectueerd. Het gaat om een bedrag van € 1.122.000. 
De volgende bezuinigingsmaatregelen worden hieraan gekoppeld: 

€ 174.000 bezuinigen door afstoten van taken en/of verminderen van kwaliteit 
€ 513.000 bezuinigen door het verminderen van subsidies 
€ 435.000 bezuinigen door lasten te verzwaren en/of tarieven kostendekkend te maken. 

 
 
Beslispunt 

Het structureel tekort van € 1.336.000 (€ 2.458.000 - € 1.122.000) voorzien van oplossingsrichtingen. 
De volgende  bezuinigingsmaatregelen worden hieraan gekoppeld: 

€ 207.000 bezuinigen door afstoten van taken en/of verminderen van kwaliteit 
€ 610.000 bezuinigen door het verminderen van subsidies 
€ 519.000 bezuinigen door lasten te verzwaren en/of tarieven kostendekkend te maken.  
Doorlichten begroting 2014 op basis van de uitkomsten van de programmarekening 2013 (pm)   
Afzien van ruimtevragende maatregelen die nog te beïnvloeden zijn (pm) 
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5. Ruimtevragende maatregelen 

 
5.1 Ruimtevragers met keuzemogelijkheid  
 
In onderstaande tabel zijn de ruimtevragers weergegeven die voortkomen uit lopende ontwikkelingen. 
Gezien de beleidsarme insteek van deze kadernota zijn nieuwe ruimtevragers opgenomen in bijlage II.  
 
(bedragen x € 1.000) 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 I/S

Bijdrage De kop Werkt! 71-          71-          I

De kop Werkt; projecten pm pm pm pm I

Maatschappelijke stage 70-          70-          70-           70-          S

Cultuurmakelaar 25-          25-          25-           25-          S

Kunstadviseur 15-          15-          15-           15-          S

Uitvoering bomenplan 2012-2016 150-        I

Uitvoering spelenplan 2012-2016 159-        I

Voltooiing stadspark en ontwikkeling Koningsdriehoek pm I

Vinkenterrein; inrichting groen pm I

totaal ruimtevragers -            490-        181-        110-         110-         
 
311 Bijdrage De Kop werkt. (toegezegd in regionale stuurgroep)  
In februari 2014 heeft het college in de stuurgroep De Kop Werkt! toegezegd om € 213.000 voor een 
periode van drie jaar ( 2014-2016) beschikbaar te stellen. In 2014 is daarvoor nog € 40.000 
beschikbaar in de budgetten in programma 1 (strategische visie). Voor de overige middelen moet nog 
dekking worden gevonden. 
 
De Kop werkt, projecten 
Om de projecten die bijdragen aan onze strategische doelen en die van onze buurgemeenten te 
kunnen realiseren is cofinanciering nodig. Als dit aan de orde is, stellen wij voor om hiervoor de 
reserve strategische visie in te zetten. 
 
658 Maatschappelijke stage (MaS) 
Voor 2014 is € 70.000 beschikbaar gesteld aan Scholen aan Zee om de maatschappelijke stages 
(MaS) vorm te geven. De bijdrage van het rijk komt met ingang van 2015 te vervallen. Wij vinden het 
wenselijk om ook na de bezuiniging vanuit het Rijk een vorm van maatschappelijke stages te blijven 
realiseren. 
Om de maatschappelijke stages beter te borgen in de Helderse samenleving en partners sterker te 
verbinden aan de MaS zou het ondergebracht kunnen worden bij het in oprichting zijnde Community 
College. 
 
543 cultuurmakelaar (onderdeel vastgestelde adviesstructuur) 
Op 13 januari 2014 besloot de gemeenteraad om uit de reserve kunstopdrachten/ aankoop 
kunstvoorwerpen middelen te putten om aan schouwburg De Kampanje voor het jaar 2014  
€ 25.000 aan subsidie te verlenen voor het aandeel Cultuurmakelaar. De Cultuurmakelaar is bij de 
schouwburg gestationeerd. Het cultuurplatform heeft inmiddels een visiedocument gemaakt op basis 
waarvan in de kadernota besluitvorming moet plaatsvinden over voortzetting van de inzet vanaf 2015.  
 
543 Kunstadviseur (onderdeel vastgestelde adviesstructuur) 
Vanuit de Kadernota Cultuur is een nieuwe, eigentijdse advies- en samenwerkingsstructuur op het 
gebied van professionele en amateur kunst- en cultuurbeoefening ontwikkeld. Deze structuur bestaat 
uit een Cultuurplatform (ingesteld voor onbepaalde tijd) en een onafhankelijke Adviseur Kunst&Cultuur 
aan het college (opvolger van Adviescommissie voor de Beeldende Kunst. In 2014 is incidenteel  
€ 15.000 beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden van de kunstadviseur. Voor continuering is dit 
bedrag structureel nodig. 
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Beheerplan Bomen 2013-2016 
Om het areaal aan bomen in stand te houden (vervanging aan einde levensduur en herplant na 
verleende kapvergunning) ontbreken structurele middelen en vindt rehabilitatie plaats uit het budget 
voor regulier onderhoud. Op deze manier ontstaat achterstallig onderhoud en verlaging van het 
gewenste basis onderhoudsniveau. 
In het vastgestelde beheerplan bomen (RVO12.0276) is aangegeven dat voor de rehabilitatie 
structureel een bedrag van € 150.000 nodig is. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014 is 
incidenteel een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. Gezien de tekorten stellen wij voor om in 
2015 opnieuw een incidenteel bedrag op te nemen. 
 
Beheerplan Spelen 2013-2016 
Om het aantal speelvoorzieningen in stand te houden (onderhoud en vervanging) ontbreken 
structurele middelen en vindt rehabilitatie niet plaats. Hierdoor is het duurzaam in stand houden van 
de speelplekken niet mogelijk en neemt het aanbod in goede speelmogelijkheden voor kinderen af. 
In het vastgestelde beheerplan spelen (RVO12.0280) is aangegeven dat voor de rehabilitatie van 
speeltoestellen structureel een bedrag van € 159.000 nodig is. Bij de vaststelling van de 
programmabegroting 2014 is incidenteel een bedrag van € 159.000 beschikbaar gesteld. Gezien de 
tekorten stellen wij voor om in 2015 opnieuw een incidenteel bedrag op te nemen. 
 
Voltooiing stadspark en ontwikkeling Koningsdriehoek 
In de komende raadsperiode moeten na verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord plannen 
worden voorbereid, waarin projecten als de voltooiing van het stadspark en de ontwikkeling van de 
Koningsdriehoek kunnen worden opgenomen. 
 
Vinkenterrein, inrichting groen 
De raad heeft het college opgedragen om het Vinkenterrein aan te kleden met bijvoorbeeld bloeiend 
en winterhard groen. De kosten van groeninrichting moeten nog worden bepaald en zijn daarom 
opgenomen als PM. 
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5.2 Ruimtevragers met onzekerheid  
 
Vanuit de ontwikkelingen in hoofdstuk 2 wordt een aantal ruimtevragers voorzien. Deze zijn nog niet 
hard omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. 
In deze paragraaf worden de onderwerpen benoemd en daar waar mogelijk voorzien van voorlopige 
uitkomsten. Gezien de onzekerheid zijn dit ook onderwerpen die onderdeel uitmaken van de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmarekening en –begroting. 
 
Onderwijshuisvesting 
De gemeente Den Helder geeft meer uit aan onderwijshuisvesting dan de uitkering in het 
gemeentefonds die hiervoor wordt ontvangen. 
Met het doorvoeren van het groot onderhoud aan het gemeentefonds (zie paragraaf 4.4) gaat dit 
verschil toenemen. We gaan als gevolg van het groot onderhoud flink minder ontvangen voor de 
onderwijshuisvesting.  
 
WMO hulp bij het huishouden; korting van 40 %. 
Het Rijk heeft aangegeven vanaf 2015 40 procent te gaan korten op de decentralisatie uitkering 
WMO. Dit betreft vooral de hulp bij het huishouden. In welk tempo en voor welk bedrag er precies 
gekort gaat worden is nog niet concreet gemaakt. In 2014 ontvangen wij € 6,9 miljoen in de 
decentralisatie uitkering WMO.   
 
Gemeentefonds 
In paragraaf 4.4 is al stilgestaan bij de uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering kent door de 
systematiek van verdeling al een behoorlijke mate van onzekerheid. 1 % afwijking op de uitkering 
betekent in de huidige situatie een effect van ongeveer € 600.000. Het gemeentefonds gaat groeien 
door het introduceren van een deelfonds sociaal domein waarin de nieuwe gelden voor de uitvoering 
van de jeugdzorg en de AWBZ-taken worden verdeeld.  
De komende jaren (tot en met 2018) is de onzekerheid nog groter omdat jaarlijks herverdelingen en 
effecten vanuit het groot onderhoud zijn aangekondigd.  
 
Participatie en re-integratie 
De uitkering in het participatiefonds en de uitkering voor de WSW dalen de komende jaren. Voor 
uitvoering van de WSW dalen de uitgaven in de sociale werkvoorziening (Noorderkwartier) minder 
snel dan de inkomsten. Dit legt de komende jaren een steeds groter beslag op het participatiefonds 
waardoor er minder middelen zijn voor participatie en re-integratie. 
 
Personeelskosten 
De CAO voor gemeentepersoneel moet nog worden gesloten met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2013. In de begroting is rekening gehouden met bescheiden loonsverhogingen voor de jaren 2013 tot 
en met 2015. In deze kadernota wordt voor 2015 gerekend met een algemene loonstijging van 2,25 % 
plus een loonstijging vanuit toe te kennen periodieken van 0,5 % (totaal 2,75 % stijging van de 
loonsom). Als de CAO hoger uitvalt, gaat dit leiden tot een aanzienlijke stijging van de loonsom. Met 
een loonsom van € 25 miljoen betekent 1 % verschil € 250.000 nadelig effect per jaar. . 
 
Exploitatie ’t Heersdiep 
In de in 2011 met de stichting De Schots/’t Heersdiep gesloten overeenkomst wordt uitgegaan van 
een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie die maximaal € 100.000 hoger is dan in de begroting is 
opgenomen. Dit kan leiden tot een nadelig effect. 
 
Geminiziekenhuis, Port of Den Helder en Stadhuis 
Voor het Gemini ziekenhuis en de Port of Den Helder wordt gekeken of en hoe de gemeente bij kan 
dragen aan behoud en/of uitbreiding van de dienstverlening van beide instellingen. Zowel de zorg als 
de werkgelegenheid zijn belangrijke peilers voor onze stad. 
Voor het stadhuis geldt dat de huidige huisvesting niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.  
Voor deze onderwerpen geldt dat er financiële consequenties (kunnen) zijn. De omvang hiervan moet 
nader worden bepaald. 
 
5.3 Nieuwe ruimtevragers  
 
Gezien de beleidsarme insteek van deze kadernota zijn nieuwe ruimtevragers opgenomen in bijlage II. 
De financiële effecten hiervan zijn niet meegenomen in deze kadernota. Als wordt besloten nieuwe 
ruimtevragers uit te voeren moet hiervoor aanvullend worden bezuinigd. 
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6. Investeringen 

 
In 2013 blijkt sprake van onderuitputting

5
. Dit betekent dat in 2013 minder geld is uitgegeven aan 

investeringen dan was begroot. Investeringen vallen lager uit en investeringen worden later in de tijd 
uitgevoerd. Het later investeren leidt tot een financieel voordeel ten opzichte van wat was begroot. 
Dit leidt tot de volgende bijstellingen van budgetten: 
 
(bedragen x € 1.000) 

Actualisatie investeringen 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 I/S

Onderwijshuisvesting 148           74          74          74           74          S

Egalisatievoorziening onderwijshuisvesting 148-           74-          74-          74-           74-          S

Riolering 43             43          43          43           43          S

Egalisatievoorziening riolering 43-             43-          43-          43-           43-          S

Sportaccomodaties 45             33          33          33           33          S

Zwembad 35             16          20          23           23          S

totaal actualisatie investeringen 80             49          53          56           56           
 
De onderuitputting van investeringen in onderwijshuisvesting en riolering worden verwerkt in de 
egalisatievoorzieningen die hieraan zijn gekoppeld. De positieve effecten blijven daarmee beschikbaar 
voor de uitvoering van deze taken. 
Het positief effect op sportaccommodaties en het zwembad wordt verwerkt in het begrotingsresultaat. 
Oorzaak van de lagere lasten is vooral het vervallen van de € 1,2 miljoen voor de bouw van een 
gymzaal aan het Vinkenterrein vervalt. Dit heeft een positief effect van € 30.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 Onderuitputting houdt in dat projectgelden later worden besteed dan dat ze zijn begroot.  
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7. Weerstandsvermogen en reserves 

 
Weerstandsvermogen 
De door de raad vastgestelde minimale ratio is 1,25.  
In de jaarrekening 2013 is het weerstandsvermogen inzichtelijk gemaakt in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing 
De ratio weerstandsvermogen komt uit op 1,24. Dit is bijna het gewenste minimum. De ratio is 
exclusief het positieve rekeningresultaat over 2013. 
 
De afgelopen jaren is de ratio weerstandsvermogen diverse malen onderwerp van debat geweest in 
de raad. De norm is bepaald op een absoluut getal (1,25) in plaats van een range (tussen 1,0 en 1,4). 
Bij een absoluut getal ontstaan altijd afwijkingen. Het hanteren van een range past meer bij de 
totstandkoming van de ratio. Er wordt gewerkt met ramingen van het verwachte risico met daarbij een 
inschatting van de kans dat het risico zich voor gaat doen. Daarnaast is de ratio een momentopname. 
Het is belangrijker dat de ratio zich in de tijd gezien binnen een range beweegt dan dat de ratio op één 
moment gelijk is aan een normgetal. 
 
Beslispunt 

Het kader voor het benodigde minimale weerstandsvermogen te wijzigen in een range tussen 1,0 en 
1,4.  

 
De range tussen 1,0 en 1,4 sluit aan bij een ratio die als voldoende wordt beoordeeld in de 
onderstaande tabel. Bij een voldoende weerstandscapaciteit wordt het weerstandsvermogen 
geconsolideerd, dit betekent dat geen extra maatregelen nodig zijn. Als je onder de grens van 1,0 
komt, moet actie worden ondernomen om het weerstandsvermogen te verhogen. 
 

Ratio weerstandsvermogen Betekenis Beheersmaatregel 

> 2,0 Uitstekend Extra risico nemen/investeren 

1,4 < ratio > 2,0 Ruim voldoende Weerstandscapaciteit niet verhogen 

1,0 < ratio > 1,4 Voldoende Consolideren weerstandscapaciteit 

0,8 < ratio > 1,0 Matig Weerstandscapaciteit verhogen 

0,6 < ratio > 0,8 Onvoldoende Weerstandscapaciteit verhogen 

< 0,6 Ruim onvoldoende Bezuinigen of risico’s mijden 

 

 
Reserves 
De reserves zijn gebonden aan bestedingsdoelen die door de raad zijn vastgesteld. 
Alleen de algemene reserve is volledig vrij beschikbaar en wordt ingezet om risico’s op te kunnen 
vangen. 
 
De reserve strategische visie kent een ruim geformuleerd bestedingsdoel. De bestedingen moeten 
passen in de zes doelen die zijn opgenomen in de strategische visie (zie hoofdstuk 2). De stand van 
de reserve is op 31 december 2013 € 6.280.000. 
In 2015 wordt de laatste tranche uit de verkoop van de NUON aandelen ontvangen. De reserve stijgt 
daardoor naar een stand van ruim € 10 miljoen. 
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8. Technische uitgangspunten voor de begroting 2015  
 
Samenvatting uitgangspunten: 

 Loonontwikkeling       2,75 % 

 Prijsontwikkeling      1,25 % 

 Omslagrente        4,00 % 

 Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie  4,00 % 

 Subsidies gesubsidieerde instellingen     2,05 % 

 Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)    2,00 % 
 
Beslispunt 

Vaststellen van de technische uitgangspunten voor de begroting 2015. 

 
Ontwikkeling gemeentefonds 
De volgende uitkeringen binnen het gemeentefonds worden één op één gekoppeld aan de taak die 
daarvoor moet worden uitgevoerd: 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Vrouwenopvang 

 Maatschappelijke opvang 

 Onderwijshuisvesting 
 
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. Voor de ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de 
informatie die het Centraal Planbureau (CPB) in maart 2014 heeft gepubliceerd. 
 
Loonontwikkeling 
Voorgesteld wordt in de begroting 2015 uit te gaan van een loonontwikkeling van 2,75 % 
opgebouwd uit: 

 incidentele loonontwikkeling (periodieken)   0,50 %  

 sociale lasten / autonome loonontwikkeling CAO  2,25 %  

 totaal loonontwikkeling      2,75 % 
 
 

Prijsontwikkeling 
Op basis van de CPB-ramingen wordt een prijsontwikkeling verwacht van 1,25 %

6
. Bij de vaststelling 

van de programmabegroting 2014-2017 is besloten de komende jaren geen prijscompensatie toe te 
passen op de budgetten die het aangaat. De nullijn wordt gevolgd.  
 
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 2015 uit op 2,05 %. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn loon- en prijscompensatie gebaseerd op de macrocijfers 
voor loon- en prijsstijging van december 2013. Die bedragen 0,5% voor loonontwikkeling en 0,75% 
voor prijsontwikkeling.  
De toe te passen indexering heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage. Van belang daarbij is de 
verhouding tussen loon- en prijsgevoelige componenten. Bij een verhouding van 70/30 tussen loon- 
en prijsgevoelige elementen stijgt de gemeentelijke bijdrage met 0,575% (70% x 0,5% + 30% x 
0,75%). 
Naar de GR-en is aangegeven dat ze in 2015 de nullijn moeten hanteren. Dit betekent dat de loon- en 
prijsontwikkeling niet gecompenseerd wordt. 
 
 

                                                      
6
 CPB ontwikkeling prijs bruto binnenlands product maart 2014. 
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Gemeentelijke heffingen 
Met als uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de 
gemeentelijke uitgaven bedraagt het gemiddelde inflatieniveau voor 2015 2,0 %. 
Ten aanzien van de belastingtarieven geldt dat deze een trendmatige stijging moeten ondergaan om 
te voorzien in de dekking van de loon- en prijsstijging. In 2015 geldt hiervoor het gemiddelde 
inflatiepercentage van 2,0 %. 
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 riolering te komen. 
 
Omslagrente 
Voor de begroting 2015 wordt voorgesteld om uit te gaan van een omslagrente van 4,0 %. Dit 
percentage wordt als uitgangspunt voor de berekening van lasten van (toekomstige) investeringen 
worden gebruikt. 
Het percentage van 4,0% geldt ook als uitgangspunt voor de rentetoevoeging aan reserves en de 
doorberekening van rente aan het grondbedrijf.  
 
Schommelingen in de omslagrente worden opgevangen door deze te verwerken in bespaarde rente 
die aan de reserves wordt toegevoegd. Hierdoor leiden schommelingen in de omslagrente niet tot 
wijzigingen in het begrotingsresultaat. 
 
Formatie 
Peildatum voor het bepalen van de toegestane formatie is 1 april 2014. 
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9. Bijlagen 

 9.1 Bijlage I : onontkoombare financiële effecten  

 
(bedragen x € 1.000) 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 I/S

Afwijkingen ten laste van stelpost inkoop

Afwijking begroting inkomsten huren 15-             15-          15-          15-           15-          S

521 Lokaal sportbeleid; combinatiefuntcties 35-             220-        220-        220-         220-        S

207 Gladheidsbestrijding; 15 strooibeurten 47-             47-          47-          47-           47-          S

211 Openbare verlichting; energiekosten 15-             15-          15-          15-           15-          S

576 Kermis; pacht en energiekosten 50-             50-          50-          50-           50-          S

Stelpost inkoop 162           347        347        347         347        S

Lasten gelijk aan inkomsten

745 Huishoudelijk afval; inzamelingskosten 200-           200-        200-        200-         200-        S

745 Huishoudelijk afval; egalisatievoorziening 200           200        200        200         200        S

755 Riolering; uitgaven 130           130        130        130         130        S

755 Riolering; egalisatievoorziening 130-           130-        130-        130-         130-        S

761 Wijkgericht werken; uitgaven 109-           -         -         -          -         I

761 Wijkgericht werken; Jantje beton 109           -         -         -          -         I

611 WSW 147-           147-        147-        147-         147-        S

611 WSW 147           147        147        147         147        S

623 Reïntegratie 330-           330-        330-        330-         330-        S

623 Reïntegratie 330           330        330        330         330        S

625 Volwasseneducatie 74-             74-          74-          74-           74-          S

625 Volwasseneducatie 74             74          74          74           74          S

Sociaal domein

601 Bijstand BBZ en sociale recherche 133-           133-        133-        133-         133-        S

641/659 Minimabeleid en schuldhulpverlening 158-           158-        158-        158-         158-        S

650 WMO hulp bij het huishouden 1.350        -         -         -          -         I

650/696 Indicatiestellingen 30-             30-          30-          30-           30-          S

696 Vervoers- en rolstoelvoorziening 150-           150-        150-        150-         150-        S

Overige afwijkingen (zie paragraaf 4.3) 353-           2.531-      2.230-      480-         620-        I/S

Totaal onontkoombare effecten 526           2.531-      2.230-      480-         620-         
 
Afwijkingen ten laste van de stelpost inkoop 
De uitvoering van een aantal taken is meer gaan kosten door nieuwe aanbestedingen of gestegen 
prijzen. Deze afwijkingen worden gecompenseerd door inkoopvoordelen die op de uitvoering van 
andere taken zijn behaald. Het gaat om de volgende afwijkingen: 
 
521 Lokaal sportbeleid  
In de begroting is vanaf 2015 abusievelijk het budget voor lokaal sportbeleid (€ 222.000) niet 
opgenomen. Uit deze middelen wordt jaarlijks onder andere de subsidie voor Sportservice betaald.  
 

207 Gladheidsbestrijding 

Op basis van 15 strooibeurten per jaar voor gladheidsbestrijding is € 194.000 nodig. Het bestaande 

budget moet structureel worden verhoogd met € 47.000. 

 

576 Kermis 

De baten in de vorm van verpachting voor de kermis zijn de afgelopen jaren lager geworden. De 

elektriciteitskosten zijn juist gestegen. In totaal is het nadelig effect € 50.000. 
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Lasten gelijk aan inkomsten 

Diverse producten zijn kostendekkend. De lasten zijn één op één gekoppeld aan de inkomsten. 

De volgende mutaties worden verwerkt: 

 

745 Afval 
De verwerkingsbijdrage wordt afgestemd op het basistarief per woonhuisaansluiting. 
Het totaalbedrag wordt daarmee € 5,5 miljoen, het bestaande budget wordt met € 200.000 verhoogd. 
 
755 Riolering 
Het budget voor extern onderzoek in de begroting wordt met € 75.000 verlaagd zodat dit gelijk is aan 
de prognose in het Gemeentelijk Rioleringsplan.  
De gemeente betaalde op basis van de destijds geldende regelgeving aan het Hoogheemraadschap 
(HHNK) een bijdrage in de kosten voor het transporteren van afvalwater naar de rioolwaterzuivering. 
Door gewijzigde wet- en regelgeving is de bijdrage van € 55.000 niet meer noodzakelijk.  
De totale kosten dalen door deze twee oorzaken met € 130.000. 
 
761 Bijdrage Jantje Beton 
In 2014 vindt de laatste fase en tevens de afronding plaats van het project Jantje Beton . 
De totale kosten in 2014 worden geraamd op € 109.000 Hier tegenover staat een bijdrage van de 
Stichting Jantje Beton van € 109.000.  
 
611 WSW 
Op grond van de ontvangen beschikking valt de rijksbijdrage € 72.500 lager uit dan begroot. 
Daarnaast valt de garantie-subsidie € 74.000 lager uit. 
 
623 Re-integratie 
In 2014 wordt € 330.000 meer uitgegeven aan re-integratie. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan 
het participatiebudget. 
 
625 Volwasseneneducatie:  
Op grond van de beschikking van het ministerie dienen de rijksbijdrage als ook de 
subsidieverstrekking met € 74.000 naar beneden te worden bijgesteld.  
 
Sociaal domein 
De uitvoering van taken op het sociaal domein lukt nog niet geheel binnen de daarvoor beschikbare 
budgetten. Er moet nog € 471.000 worden omgebogen. Voor 2014 lukt dit omdat we geld overhouden 
op de WMO hulp bij het huishouden op de bijstandsverstrekking.  
 
601 Bijstandsverlening 
Het budget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de verwachte doeluitkering van het Rijk 
voor de uitvoering van deze taak worden gebaseerd op de verwachte aantallen voor 2014. Dit 
betekent dat het budget met € 1,8 miljoen wordt bijgesteld. Wij verwachten dat we in 2014 geen 
overschrijding hebben op deze taak. 
Als gevolg van het feit dat er een trend is te zien in verstrekkingen basisuitkeringen voor Zelfstandigen 
wordt het budget 2014 met € 78.000 verhoogd.  
Er is € 55.000 extra budget nodig voor het uitvoeren van de sociale recherchetaak. Dit draagt bij aan 
het verhalen en voorkomen van het verstrekken van bijstand. 
 
641/659 Minimabeleid en schuldhulpverlening 
De uitgaven voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening zijn € 158.000 hoger dan de beschikbare 
middelen hiervoor. Het is niet gelukt om de volledige grote taakstelling op deze taak te realiseren. 
  
650 WMO hulp bij het huishouden:  
Er is geanticipeerd op de korting van 40 procent die het Rijk vanaf 2015 aan gemeenten op gaat 
leggen. Dit leidt in 2014 tot een incidentele meevaller van € 1.350.000.  
De omvang van de korting van het Rijk moet nog worden vastgesteld.  
 
650/696 Indicatiestelling 
De beoogde bezuiniging op de indicatiestelling wordt deels gehaald. Een bedrag van € 30.000 kan 
niet worden ingevuld. 
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696 Vervoers- en rolstoelvoorzieningen 
Verwacht wordt dat de lasten voor vervoers- en rolstoelvoorzieningen in 2014 ongeveer vergelijkbaar 
zijn met de realisaties 2013. Dit betekent dat de vervoersvoorzieningen € 230.000 hoger en 
rolstoelvoorzieningen € 80.000 lager worden geraamd. 
 
Overige afwijkingen 
De overige afwijkingen zijn toegelicht in paragraaf 4.3. 
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9.2 Bijlage II : Nieuwe ruimtevragers  

In bijlage II zijn de financiële effecten van nieuwe ruimtevragers weergegeven. Deze kunnen worden 
betrokken bij de coalitieonderhandelingen. 
 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 I/S

Fietspad langs Duinweg 200-        I

MCN EFRO nieuw pm pm pm pm I

Cameratoezicht 175-        175-        175-         175-        S

Fort Kijkduin 43-             74-          I

Opstandingskerk 200-        I

Uitvoering bomenplan 2012-2016 150-        150-         150-        S

Uitvoering spelenplan 2012-2016 159-        159-         159-        S

Containerwoningen pm I

Fietspad reconstructie Polderweg 450-        I

Organisatie SAIL pm pm I

Project red de winkel pm I

Wensen uit coalitie akkoord pm pm pm pm pm I/S

totaal nieuwe ruimtevragers 43-             1.099-      484-        484-         484-         
 
Fietspad langs Duinweg (wens vanuit verkeersveiligheid)  
Onderhoud Duinweg staat voor 2015 op de planning. Een fietspad langs de weg maakt goede kans op 
subsidie in het kader van de provinciale BUD-gelden (50% subsidie op fietsvoorzieningen). De 
noodzakelijke cofinanciering zou dan € 200.000 moeten zijn. 
 
MCN EFRO (te verwachten, maar nog geen concreet verzoek)  
MCN middelen eindigen 2014 (EFRO subsidie + cofinanciering).  
 
Legeskosten projecten de Stelling 
Voor het herstel en herbestemming van de Stelling heeft Zeestad geen reguliere financiële middelen 
beschikbaar, waardoor het gehele project fonds- en/of subsidie afhankelijk is. Sinds 2010 zijn 
verscheidene subsidie aanvragen gehonoreerd, waaronder een eerste Waddenfonds (Poort naar de 
Wadden) aanvraag.  
In de begroting van de werkzaamheden heeft Zeestad er geen rekening mee gehouden dat 
legeskosten niet gedekt kunnen worden uit de Waddenfondssubsidie. Omdat Zeestad verder geen 
andere eigen middelen heeft om deze kosten te dekken, is de vraag aan de gemeente voorgelegd om 
de leges niet te innen. Volgens de legesverordening is dit niet mogelijk. Om deze reden heeft Zeestad 
een verzoek om cofinanciering ingediend. Met de ambitie dat De Stelling Den Helder in 2020 volledig 
is hersteld en herbestemd, zijn de nog te verwachten leges voor de periode 2015 - 2020 € 74.000. Het 
verzoek heeft voor 2014 betrekking op een bedrag van € 43.000. 
 
Opstandingskerk 
Vanaf 1992 is de toren van de Opstandingskerk aan de Pasteurstraat in beheer en eigendom bij de 
Helderse Historische Vereniging. De gemeente bezit nog wel het eigendomsrecht van de ondergrond 
van de toren. Bij de overdracht is vastgelegd dat de kerk en de gemeente jaarlijks geld in een 
Torenfonds storten dat wordt beheerd door de Helderse Historische Vereniging. Het bestaande saldo 
van deze betalingen is € 50.000. In 2012 is de bestemming van de kerk bij de toren gewijzigd. Door de 
wijziging van de bestemming van kerk naar wonen is feitelijk geen sprake meer van een kerk met een 
toren, maar van wonen met een toren. De Helderse Historische Vereniging heeft naar aanleiding van 
deze functiewijziging aangegeven dat de toren geen betekenis meer heeft voor de kerk en heeft hem 
aangeboden aan de gemeente. Het college is van mening dat de toren beeldbepalend is in deze wijk 
en behouden moet blijven. Dit behoud en de instandhouding ervan rechtvaardigt een overname van 
het eigendom door de gemeente. Onderzoek heeft uitgewezen dat sprake is van achterstallig 
onderhoud aan de toren van € 250.000. De toren kan dan weer 20 jaar mee. Bij de overdracht gaat de 
opgebouwde financiële reserve in het Torenfonds van € 50.000 uiteraard over naar de gemeente. Dit 
wordt benut voor de financiering van dit noodzakelijke renovatieplan zodat aanvullend nog € 200.000 
aan dekking nodig is. 



Kadernota 2014-2017  

  Pagina 37 van 39 

Uitvoering bomen- en spelenplan 2012-216 
De uitvoering van het bomen- en spelenplan zijn incidenteel in 2015 in de kadernota opgenomen. De 
wens om voor de uitvoering structurele middelen beschikbaar te stellen is onderdeel van de nieuwe 
ruimtevragers. 
 
Containerwoningen 
In 2015 wordt beoogd een kleinschalige start te maken met containerwoningen voor mensen met Multi 
problematiek die in een woonbuurt voor te veel overlast zorgen.  
Voor de inrichting moeten kosten worden gemaakt waarvan de dekking nog niet beschikbaar is.  
 
Reconstructie Polderweg; fietspad en kwaliteitsverbetering 
Dit jaar wordt de reconstructie van de Polderweg voorbereid. Onderdeel van de voorbereiding is 
onderzoek naar de verbetering van de verkeersveiligheid. Een voorstel hiervoor is de aanleg van een 
vrijliggend fietspad, waarbij het profiel van de Prins Hendriklaan wordt doorgetrokken. Voor zo`n 
maatregel kan de provincie Noord Holland een subsidie van 50% van de uitvoeringskosten geven. 
Ook bestaat er voor deze toegangsweg naar het centrum de wens de kwaliteit van de verlichting en 
de bomen te verbeteren. Globaal worden de extra kosten voor de gemeente Den Helder voor deze 
wensen voor de Polderweg geraamd op € 330.000. Dit is exclusief de kosten voor onderhoud aan de 
rijweg en de trottoirs die geraamd zijn op € 120.000. 
 
Organisatie SAIL 
Het evenementenbeleid blijft een sturend instrument van citymarketing. Om tot een nieuwe editie van 
het Sail-evenement te komen zal tijdig met de voorbereiding moeten worden gestart.  
 
Project red de winkel 
De Detailhandelsfederatie Den Helder en de Rabobank werken met Woningstichting Den Helder, 
Zeestad, Stichting Top van Holland (CityMarketing) en de gemeente aan een masterplan eCommerce, 
beter bekend onder de naam 'red de winkel'. Dit plan omvat de integratie van fysiek en digitaal 
winkelen door middel van innovatieve toepassingen van informatietechnologie. Winkel en buitenruimte 
vormen daarbij een aansluitend geheel, zowel digitaal als fysiek. Voor de aanpassingen in de 
buitenruimte zal mogelijk om medewerking en een bijdrage in de kosten van de gemeente worden 
gevraagd. 
 
Wensen uit coalitie akkoord 
Nieuwe wensen uit het te sluiten coalitie akkoord kunnen leiden tot ruimtevragers. 
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9.3 Bijlage III : actualiseren begroting 2014 

In bijlage III is een specificatie opgenomen van afwijkingen in de begroting 2013. Deze posten zijn in 
de kadernota onder verschillende paragrafen toegelicht. 
 
Onontkoombare afwijkingen (par 4.3) 

Jaar 2014

Afwijkingen ten laste van stelpost inkoop

Afwijking begroting inkomsten huren 15-             

521 Lokaal sportbeleid; combinatiefuntcties 35-             

207 Gladheidsbestrijding; 15 strooibeurten 47-             

211 Openbare verlichting; energiekosten 15-             

576 Kermis; pacht en energiekosten 50-             

Stelpost inkoop 162           

Lasten gelijk aan inkomsten

745 Huishoudelijk afval; inzamelingskosten 200-           

745 Huishoudelijk afval; egalisatievoorziening 200           

755 Riolering; uitgaven 130           

755 Riolering; egalisatievoorziening 130-           

761 Wijkgericht werken; uitgaven 109-           

761 Wijkgericht werken; Jantje beton 109           

611 WSW 147-           

611 WSW 147           

623 Reïntegratie 330-           

623 Reïntegratie 330           

625 Volwasseneducatie 74-             

625 Volwasseneducatie 74             

Sociaal domein

601 Bijstand BBZ en sociale recherche 133-           

641/659 Minimabeleid en schuldhulpverlening 158-           

650 WMO hulp bij het huishouden 1.350        

650/696 Indicatiestellingen 30-             

696 Vervoers- en rolstoelvoorziening 150-           

Overige afwijkingen (zie paragraaf 4.3)

031 Verkiezingen 35-             

046 Paspoorten, rijbewijzen 50-             

Decentralisatie provinciale taken RUD 222-           

772 Begraafplaats; inkomsten 125-           

Gemeentebelastingen 15             

302 Markt 60-             

Transitiekosten RAKC, brandweer, belasting 32-             

Erfpachtinkomsten 85-             

Dividendinkomsten 241           

Totaal onontkoombare effecten 526            
 
 
Afwijking uitkering uit gemeentefonds (par 4.4) 

Jaar 2014

Gemeentefonds circulaires (par 4.4) 574            
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Afwijking actualisatie investeringen (Hoofdstuk 6) 

Jaar 2014

Onderwijshuisvesting 148           

Egalisatievoorziening onderwijshuisvesting 148-           

Riolering 43             

Egalisatievoorziening riolering 43-             

Sportaccomodaties 45             

Zwembad 35             

totaal actualisatie investeringen 80              
 
 
 
Afwijkingen stelposten in de begroting (par 4.5) 

Jaar 2014

Stelpost materieel sluitende begroting 200           

Stelpost inkoopvoordelen 538           

totaal oplossingsrichtingen 738            




