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1 Samenvatting en beslispunten 

 
1.1 Samenvatting  

 
Den Helder: stoere stad aan zee om te wonen, te werken én te recreëren 
Dát is de stad die Den Helder wil zijn! 
 
Het coalitieprogramma 2014-2018, “Den Helder wendt de steven”, benoemt de Strategische Visie 
2020 als een te actualiseren en te herijken document. Wij hebben dat opgepakt in het licht van de ook 
in het akkoord genoemde afspraken over:  samenwerking, bestuurlijke vernieuwing en betrokkenheid van de samenleving;  een burgerbegroting, en  het zodanig inrichten van besluitvorming dat de gemeenteraad vanaf het begin invloed kan 

uitoefenen op de gemeentelijke planvorming. 
In hoofdstuk 2.1 wordt verder ingegaan op visie en doelen. 
 
Ook al zit het financiële tij niet mee, we gaan stroomopwaarts verder. 
We blijven in investeren in de stad. Dit blijkt uit de strategische investeringen van € 6,9 miljoen die 
onderdeel zijn van deze kadernota. 
 
Om de begroting sluitend te houden moet opnieuw bezuinigd worden. Er moet ruim € 2,5 miljoen 
gezocht worden aan maatregelen die leiden tot structureel minder lasten. Deze bezuinigingen komen 
bovenop de bezuinigen die we in 2013 en 2014 al hebben ingezet.  
Ook in het sociaal domein staan we voor een zware opgave. De middelen van het Rijk voor de 
uitvoering van (nieuwe) taken worden de komende jaren vele miljoenen minder. We willen dit binnen 
het totaal van het programma sociaal domein opvangen.   
 
1.2 Proces bestuurlijke besluitvorming 
 
De planning voor de bestuurlijke behandeling is in de Raad vastgesteld. 
 

Datum Onderwerp 

12 mei 2015 Vaststelling kadernota in college 

18 mei 2015  Technische raadsbrede toelichting (informatiefase) 

22 mei 2015 9.00 uur Uiterste datum indiening schriftelijke raadsvragen (informatiefase) 

3   juni 2015 Beantwoording schriftelijke raadsvragen door college (informatiefase) 

10 juni 2015 Commissievergadering Bestuur en Middelen (meningsvormende fase) 

17 juni 2015 Raadsvergadering: eerste termijn / algemene beschouwingen 
(besluitvormend)  

24 juni 2015 Raadsvergadering: tweede termijn en vaststelling (besluitvormend) 

 
1.3 Beslispunten 
 

De beslispunten zijn in raadsvoorstel RVO15.0055 opgenomen. 
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2 Visie en ontwikkelingen 
 
 
2.1 Den Helder: stoere stad aan zee om te wonen, te werken én te recreëren 
 
Dát is de stad die Den Helder wil zijn! 
 
Het coalitieprogramma 2014-2018, “Den Helder wendt de steven”, benoemt de Strategische Visie 
2020 als een te actualiseren en te herijken document. Wij hebben dat opgepakt in het licht van de ook 
in het akkoord genoemde afspraken over:  samenwerking, bestuurlijke vernieuwing en betrokkenheid van de samenleving;  een burgerbegroting, en  het zodanig inrichten van besluitvorming dat de gemeenteraad vanaf het begin invloed kan 

uitoefenen op de gemeentelijke planvorming. 
 
Met de gemeenteraad hebben we Strategische Visie 2020 tegen het licht gehouden om de daarin 
opgenomen doelstellingen in het licht van de vraagstukken van vandaag en morgen te bezien. Dat 
leidde tot de conclusie dat:  de 6 doelen van Strategische Visie 2020 onverkort van kracht blijven;  er aanleiding is daarbinnen accenten aan te brengen die extra aandacht verdienen, mede 

omdat:   het stabiliseren van het inwonertal op 60.000 geen uitgangspunt meer is. 
 
Daarmee blijft de opdracht om te werken aan: 
 

1. een duurzame economie  
met offshore, haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, 
toerisme & recreatie en zorg & wellness 

2. het tegengaan van sociale zwakte  
met opleidingen, banen, maatschappelijk activeren 

3. het vergroten van variëteit in woonmilieus  
4. het professionaliseren van toerisme en recreatie 
5. een levendig stadshart 
6. en een bij een centrumgemeente passende infrastructuur 

 
Deze strategische doelen voor de langere termijn gaan we werkende weg zichtbaar en merkbaar 
concretiseren door te investeren in onze stad en onze relaties. Ook al zit het financiële tij niet mee, we 
gaan stroomopwaarts verder. 
We kiezen daarbij voor een werkwijze die zich kenmerkt door samenspraak met de gemeenteraad, 
bewoners en samenwerkingspartners. 
 
Accenten 
Het stadshart, met Willemsoord, de haven en de luchthaven blijven bepalend voor de stedelijke en 
sociaal economische ontwikkeling van Den Helder.  
 
Stadshart 
We willen het stadshart verder versterken en ontwikkelen tot een gebied waar mensen graag naar 
toekomen en willen verblijven. We hebben dat beschreven in het ambitiedocument ‘Stadshart, 
Huiskamer van onze Stad’.  
We willen het woon- en leefklimaat van de binnenstad verbeteren door te investeren in projecten die 
leiden tot een economische impuls voor het winkelhart met een schaal en fasering die aansluiten bij 
de bestaande omgeving. 
 
Havens 
De ambitie om de haven en luchthaven tot verdere bloei te brengen heeft vooral een fysieke kant: 
investeren in de infrastructuur, de bereikbaarheid. Maar we willen ook de verbinding met het 
arbeidsmarktbeleid en het onderwijs. Leren en werken in een maritieme stad. 
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Participatie 
We willen de betrokkenheid van inwoners verder vergroten door van onze kant, bestuur én 
organisatie, omgevingsbewust en servicegericht te werken. Onze inwoners willen we stimuleren 
constructief mee te denken over oplossingen die bijdragen aan goed, gezond en veilig leven in onze 
stad. Vanuit deze gedachte willen we ook verder invulling geven aan een ‘burgerbegroting’.  
Sport en cultuur zijn verbindende elementen in onze samenleving: gezondheid én sociale samenhang 
 
Grensoverschrijdend werken 
De taken die in Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten zijn overgedragen stellen ons voor 
een enorme opgave die we goed ‘in de vingers’ willen krijgen. Daarbij willen we grensoverschrijdend 
werken en verbindingen tot stand te brengen tussen de zorgtaken het sociaal domein, de 
Participatiewet en de ontwikkeling van de binnenstad en de haven. Iedereen moet daaraan een 
actieve bijdrage kunnen leveren. 
 
Regionale samenwerking  
De doelen van de bestuurlijke samenwerking onder de naam ‘De Kop Werkt!’ liggen in het verlengde 
van die van Den Helder. Samen met onze buurgemeenten Hollands Kroon, Schagen en Texel werken 
we die verder uit. 
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2.2 Ontwikkelingen sociaal domein 
Als kader voor de uitvoering van nieuwe taken in het sociaal domein geldt dat de beschikbare 
middelen in de integratie uitkering sociaal domein een uitgangspunt zijn, niet het plafond. 

De uitvoering van deze nieuwe taken gaat gepaard met grote financiële risico’s. In deze paragraaf 

geven wij deze risico’s aan. Als laatste geven wij aan hoe de risico’s te managen. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat:  Er nog veel onzekerheden zijn over zowel de inkomstenkant (integratie uitkering sociaal 

domein) als de uitgavenkant (zorguitgaven in 2015 en de ontwikkeling van de zorguitgaven 

naar de toekomst).   De transitie in 2015 vooralsnog plaats vindt binnen de beschikbare middelen in de integratie 

uitkering sociaal domein (paragraaf 2.2.1).  Tot en met 2019 € 2.691.000 gekort wordt op de integratie uitkering sociaal domein.  

(paragraaf 2.2.2).  De invoering van objectieve verdeelmodellen voor jeugd, wmo2015, participatie en WWB 

vanaf 2016 tot extra kortingen gaat leiden die op termijn oplopen tot boven de € 4 miljoen. 

(paragraaf 2.2.2) 

 
2.2.1 Transitie 2015 

De ramingen van de transities in 2015 laten zien dat er een (beperkte) risicobuffer is van € 941.000. 
Dit komt neer op een 2 % van het totaal beschikbare budget in 2015.  

(bedragen x € 1.000) 
Omschrijving Bedrag Bedrag Nr 

Integratie-uitkering (IU) sociaal domein 2015  45.671  (1) 

Reservering voor transities: 
Uitvoering Wet Langdurige Zorg (Wlz) 
Specifieke doelgroepen 
Toegang (bedrijfsvoering) 
Innovatiereservering  

 
764 

1.082 
2.136 

406 

  

Totaal reserveringen voor transities  4.388 (2) 

Zorguitgaven: 
PGB’s 
ZIN: Zorg in natura, contractpartners / WSW / re-integratie 

 
3.240 

37.102 

  

Totaal zorguitgaven  40.342 (3) 

Beschikbaar voor risicobuffer (1) – (2) – (3)  941  

 

De definitieve lasten in 2015 zijn nog onzeker. De volgende onzekerheden worden onderkend: 

(2) Onzekerheden in reserveringen voor de transities 
 Er is nog geen volledig inzicht in zorgkosten van cliënten met als woonplaatsbeginsel de 

gemeente Den Helder die zorg ontvangen van landelijk Werkende Instellingen (Lwi). Voor 

deze groep zorgaanbieders heeft de VNG contractafspraken gemaakt, terwijl de individuele 

gemeenten de zorgkosten financieren. Op dit moment is bekend dat het om 2 cliënten gaat bij 

2 zorginstellingen. Verwacht wordt dat er in het begin van het tweede kwartaal 2015 meer 

duidelijkheid zal zijn over welke Lwi’s zorg verlenen aan cliënten met als woonplaatsbeginsel 

Den helder, het aantal cliënten dat van deze Lwi’s zorg ontvangt en wat de zorgkosten 
bedragen.  Op dit moment is nog onduidelijk of de reserveringen op de integratie-uitkering Sociaal 

Domein voor Toegang (totaal € 2.136.000) toereikend zullen zijn. De grootste onduidelijkheid 

zit in de formatie-uitbreiding welke gepaard gaat met de nieuwe taken in het kader van de 

Jeugdhulp en WMO2015. Maar ook de kosten in verband met ICT voorzieningen en kosten 

van ondersteuning aan het wijkteam door specialisten uit de markt vallen hieronder.  De innovatietafels Jeugd moeten leiden tot lagere zorgkosten. De realisatie hiervan is een 
risico. 
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(3) Onzekerheden in zorguitgaven 
 Voor PGB’s is een reservering gepleegd van € 3,3 mln voor “PGB’s bij niet gecontracteerde 

zorgaanbieders”. In de gesloten contracten met zorgaanbieders zitten ook PGB’s.   De contracten Jeugdhulp en Wmo2015 zijn voornamelijk gesloten op basis van 

zorgcontinuïteit. Hoe de zorgvraag zich zal ontwikkelen in 2015 en verder valt moeilijk te 

voorspellen.  Een beperkt aantal zorgaanbieders melden zich bij de gemeenten, die in het kader van 

zorgcontinuïteit een contract met de gemeente sluiten.  De zorgkosten in het kader van Beschermd Wonen zijn hoger dan de rijksbijdrage hiervoor. Er 

zijn alleen contracten gesloten met zorgaanbieders die intramurale zorg verlenen aan cliënten 

uit de regio Kop van Noord Holland. Bekend is dat contracten zullen worden gesloten met 

zorgaanbieders die ook extramurale zorg aan cliënten met een indicatie Beschermd Wonen 

leveren. Uitvraag bij deze zorgaanbieders over aantal cliënten en de te leveren zorg vindt nog 

plaats. Beschermd Wonen is een taak die de gemeente Den Helder als centrumgemeente 

voor de regio uitvoert. Over risico-verevening met de regiogemeenten vindt afstemming 

plaats. 
 
2.2.2 Hoogte integratie uitkering sociaal domein 

De hoogte van de integratie-uitkering is nog niet definitief. Hierna volgen de redenen waarom dit nog 

niet het geval is. 

 
Wlz-indiceer baren 
Besluitvorming in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft tot gevolg dat sommige 
cliënten niet onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet maar onder de Wlz zullen vallen. In 
verband hiermee zal de integratie-uitkering Sociaal domein vanaf het jaar 2015 worden verlaagd. Voor 
de gemeente Den Helder zou dit een verlaging van het budget voor Jeugd en Wmo met € 669.000 
kunnen betekenen. Waarschijnlijk zal de meicirculaire 2015 hier meer inzicht in geven. 
 
Beschermd wonen 
Door een aantal centrumgemeenten is aangegeven dat het budget niet toereikend is. 
Redenen die zijn aangedragen zijn, naast een verdeelvraagstuk, de groei beschermd wonen 
algemeen, sectorvreemde zorg, verzwaring zzp’s, toename deel pgb en de omvang van 
overbruggingszorg. Voor voorziene risico’s die niet tot korte termijn problemen voor de inkoop hebben 
geleid geldt dat aan de hand van een analyse van de realisatiecijfers van de NZa over 2014 (februari 
2015) wordt bezien of het budget 2015 moet worden bijgesteld. De verwachting is dat dit een positief 
effect heeft op het budget voor de gemeente Den Helder.  
Waarschijnlijk zal de meicirculaire 2015 hier meer inzicht in geven. 
 
Jeugdhulp 
In bestuurlijke afspraken met de VNG en de branches gespecialiseerde zorg voor Jeugd is vastgelegd 
dat er onderzoek plaatsvindt naar de uitgaven in de jeugd-ggz en naar de toepassing van het 
woonplaatsbeginsel voor gemeenten met zeer veel residentiële jeugdhulpcapaciteit. Dit moet inzicht 
verschaffen in de vraag of moet worden besloten tot een aanpassing van het macrobudget en de 
verdeling voor 2015. Waarschijnlijk zal de meicirculaire 2015 hier meer inzicht in geven. 
 
Naast bestuurlijke afspraken is een ander punt naar voren gekomen dat het budget 
voor gemeenten beïnvloedt. Dit betreft een extra toevoeging en verdeling van het budget voor de 
zorg die kinderartsen in het kader van medisch specialistische zorg leveren aan jeugdigen bij 
ADHD. Voor 2015 wordt door zorgverzekeraars, de VNG en VWS gezamenlijk een oplossing 
uitgewerkt voor de inkoop en financiering van deze jeugdhulp. Voor de gemeente Den helder wordt 
deze toevoeging geraamd op € 52.000. 
 
Nominale indexatie 
Het Rijk besluit in principe in het voorjaar van 2015 over het al dan niet toekennen van de rijksbrede 
compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (nominale indexatie). Als het Rijk besluit om de 
middelen voor de nominale indexatie uit te keren zullen deze ook aan de integratie-uitkering 
worden toegekend. Een compensatie van 1% zal voor de gemeente Den Helder ongeveer € 350.000 
betekenen. 
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Sociale werkvoorziening 
Voor het onderdeel Wsw van het participatiebudget in de integratie-uitkering is uitgegaan van de 
taakstelling 2014 (na verwerken van de overdracht taakstelling) als basis, maar dit onderdeel van 
de budgettoekenning zal conform de bestuurlijke afspraak van het Ministerie van SZW en de VNG 
voor 2015 worden herzien op basis van het aantal gerealiseerde Wsw-arbeidsplaatsen in 

standaardeenheden in 2014. 
 
Ontwikkeling integratie uitkering 2016-2019 met historisch verdeelmodel 
Het rijk heeft bij de septembercirculaire aangegeven hoe de integratie-uitkering Sociaal Domein zich 
op macroniveau over de jaren 2016 t/m 2019 zal gaan ontwikkelen op basis van het historisch 
verdeelmodel. 
Op basis van het aandeel van de gemeente Den Helder in het macrobudget volgt onderstaand een 
indicatie van de integratie-uitkering Sociaal Domein. De ontwikkeling bepaalt in financiële zin de 
transformatie opgave. Dezelfde doelen moeten met minder geld worden behaald. 

        (bedragen x € 1.000) 
Overzicht mutaties Integratie-uitkering Sociaal Domein t.o.v. voorgaand jaar 

 2016 2017 2018 2019  

Jeugd -400 -588 -2 0 
Wmo2015 +782 -439 -43 -4 
Participatie -620 -589 -474 -314 
     

Totaal per jaar -238 -1.616 -519 -318 

Cumulatief 2016-2019 -238 -1.854 -2.373 -2.691 

 
De mutatie in Jeugd heeft grotendeels betrekking op de resultaten die gerealiseerd zouden moeten 
worden door de innovatie van de jeugdzorg. 
De mutatie in WMO2015 kent diverse oorzaken zoals: demografische ontwikkelingen, getrapte 
afname compensatie begrotingsakkoord, positieve bijstelling budget WTCG/SER, sociale wijkteams 
en ondersteuning en waardering mantelzorgers over de jaren. 
De mutatie in de Participatiewet wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afname van 4% per 
jaar van het aantal cliënten (€ 280.000 in 2016 tot € 1.060.000 in 2019).  
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Ontwikkeling integratie uitkering 2016-2019 met objectief verdeelmodel 
Vanaf 2016 wordt de integratie uitkering gebaseerd op een objectief verdeelmodel. Niet de historische 
uitgaven maar nieuwe “kostendrivers” bepalen de hoogte van het fonds. Kostendrivers zijn 
verdeelmaatstaven die de hoogte van de uitgaven bepalen, een voorbeeld zijn het aantal kinderen van 
gescheiden ouders in een gemeente. Bij het implementeren van nieuwe verdeelmodellen ontstaan 
voor- of nadelen. Het model voor de jeugdzorg laat een nadeel zien terwijl het model voor de nieuwe 
WMO taken voordelen laat zien. Met betrekking tot het beschermd wonen is nog geen besluit 
genomen over een nieuw verdeelmodel. De VNG heeft aangegeven te pleiten voor een lange 
invoeringstermijn. Gemeenten krijgen zo de kans tijdig te anticiperen op de effecten en werkende weg 
worden de nieuwe verdeelmodellen verder verfijnd. 
Voor het participatiefonds en de bijstandsverstrekking zijn ook nieuwe verdeelmodellen ingevoerd.  
Het tekort nadat de objectieve verdeelmodellen zijn ingevoerd bedraagt € 4,3 miljoen (zie 
onderstaande tabel voor de specificatie). 

(bedragen x € 1.000) 

 
 
Overgangstermijn 
Voor de objectieve verdeelmodellen geldt een overgangstermijn. De overgangsregeling moet nog 
worden vastgesteld. Wij verwachten dat de verdeeleffecten voor het sociaal domein en het groot 
onderhoud gemeentefonds zullen worden opgeteld. Voor het saldo geldt een maximum financieel 
effect van € 15 per inwoner per jaar. Met deze overgangsregeling wordt de uitkering voor Den Helder 
jaarlijks gekort met € 850.000 tot dat de volledige korting is verwerkt.   
 

2.2.3 Managen van de onzekerheden 

Er zijn diverse beheersmaatregelen getroffen om de onzekerheden op te kunnen vangen:  In financiële zijn reserves aanwezig om tegenvallers op te vangen. Naast een risicobedrag in 
de algemene reserve is € 635.000 gereserveerd in de bestemmingsreserve sociaal domein. In 
2015 bestaat daarnaast een risicobuffer van € 942.000.  Afronden gesprekken risico-verevening regionaal en bovenregionaal.   Uitvoeren innovatietafels Jeugd.  Door ontwikkelen van periodieke managementrapportage, afgestemd op de nieuwe 

werkelijkheid per 1 januari 2015 na de transities en de invoering van de nieuwe taken, voor 

intern gebruik maar ook voor de verschillende bestuurslagen van onze organisatie. 

Historisch model Objectief
(bedragen x € 1.000) = begroting 2015-2018 verdeelmodel € %

Jeugd 20.311    16.364           -3.947   -19%

WMO nieuw 8.342      9.889             1.547    19%

WMO centrum 6.722      6.722             -        

Participatiefonds 10.296    10.262           -34        0%

Bijstandsverstrekking 26.085    24.189           -1.896   -7%

TOTAAL 71.756    67.426           -4.330   -6%

Verschil
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3 Financieel meerjarenbeeld 

In dit hoofdstuk wordt het financiële beeld geactualiseerd.  
 
3.1 Bijstelling begroting 2015 
In 2015 blijft de begroting sluitend. Wij stellen voor de volgende posten als begrotingswijziging te 
verwerken: 
  Effecten van september- en decembercirculaire gemeentefonds:   € 464.000 V 

De uitkomsten van de circulaires over het gemeentefonds geven in 2015 een positief beeld. Dit is 
het gevolg van de incidentele compensatie die wordt ontvangen voor het structurele “BAG-effect”. 
Op de lange termijn (vanaf 2017) is de uitkomst van de circulaires negatief.  Dualiseringskorting         €   68.000 N  Effect verzelfstandigingen brandweerorganisatie en afdeling belastingen:   € 143.000 V  Afboeken ontvlechtingskosten verzelfstandigingen (achterblijvende overhead): € 460.000 N  Inzetten deel huisvestingsbudget voor ontvlechtingskosten:     € 460.000 V 
De verzelfstandigingen van de brandweerorganisatie en de afdeling belastingen leiden op lange 
termijn tot voordelen (€ 143.000). Op korte termijn is sprake van ontvlechtingskosten, ook wel de 
achterblijvende overhead genoemd (€ 460.000). De ontvlechtingskosten worden gedekt uit de 
verwachte lagere huisvestingslasten. De huisvestingskosten zijn in de begroting gebaseerd op  
€ 2,1 miljoen per jaar terwijl voor de toekomst een huisvestingslast van € 1.640.000 realistisch lijkt 
(zie ook paragraaf 3.2.5).           Inkomsten begrafenisrechten       €   90.000 N 
De inkomsten uit begraven worden steeds lager terwijl de kosten niet evenredig dalen.   Hogere kosten verwerking afval       € 351.000 N 
Onttrekking aan egalisatievoorziening huishoudelijk afval    € 351.000 V 
De kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval stijgen, vooral als gevolg van het opleggen 
van een afvalbelasting aan de afvalverwerkers.   Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BrZo)      €   33.000 N 
In 2013 is de gemeente een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voor de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken 
voor de BRZO inrichting Gulf Oil aan de Rijksweg. Voor 2015 is op basis van de DVO 2015 
éénmalig een budget nodig van € 33.000, vanaf 2016 is dit nog € 15.000. 

 
Totaal begrotingswijziging 2015       € 416.000 V 
 
Omdat alle posten een autonoom en structureel karakter hebben zijn ze ook onderdeel van paragraaf 
3.2, het financieel perspectief 2016-2019. In die paragraaf vindt u aanvullende toelichtingen op de 
posten.  
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3.2 Financieel perspectief 2016-2019 
Tabel 1 laat zien dat vanaf 2016 een tekort ontstaat. De incidentele meevaller door de compensatie 
voor het BAG-effect wordt geheel teniet gedaan door een nieuwe structurele tegenvaller van bijna  
€ 1 miljoen uit nieuwe verdeeleffecten van het gemeentefonds. Daar komt bovenop dat er voor  
€ 173.000 autonome effecten zijn en voor € 873.000 nieuwe prioriteiten. Om tot een materieel 
sluitende meerjarenbegroting te komen moet opnieuw worden bezuinigd.  
Het structureel tekort in 2016 bedraagt € 1.253.000. De jaren daarna loopt het tekort verder op naar  
€ 2.632.000. 

(bedragen x € 1.000) 

 
Tabel 1: financieel perspectief 2016-2019 

 

De verschillende componenten worden hieronder toegelicht. 

 
3.2.1 (1) Begrotingswijzigingen juli 2014-april 2015 

Er zijn geen begrotingswijzigingen vastgesteld die een structureel effect hebben op het geraamde 

saldo. De opgenomen bedragen zijn kleine afwijkingen vanuit de verwerking van de aanvulling op de 

programmabegroting 2015-2018 die in november 2014 is vastgesteld. 

 
3.2.2 (2) Indexatie op basis van begrotingsuitgangspunten 

 
Samenvatting uitgangspunten: 
Loonontwikkeling        1,00 % 
Prijsontwikkeling       0,00 % (nullijn tot en met 2017) 
Gemeenschappelijke regelingen    0,00 % (nullijn 2016 t/m 2018) 
Omslagrente   4,00 %    
Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie  4,00 % 
Subsidies gesubsidieerde instellingen      0,00 % (nullijn 2016) 
Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)    0,75 % 
Gemeentefonds       0,75 % 

 

Het uitgangspunt is dat het overall effect van het toepassen van loon- en prijs mutaties op de lasten 

en baten in de begroting budgetneutraal is. Dit is gezien bovenstaande uitgangspunten aannemelijk. 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019

Geraamd saldo programmabegroting 2015 14                816-             706-          922-          922-           

1. Begrotingswijzingen juli 2014 - maart 2015 -30               -5               -5            -5            -5              

2. Indexatie -               -              -           -           -            

3. Gemeentefonds 464               687             -806         -1.143      -1.198        

4. Investeringen en rente -               -              9             150          150           

5. Verzelfstandigingen 143               143             143          143          143           

6. Lopende bezuinigingen en taakstellingen -               -173            225          246          246           

    Stelposten die nog moeten worden beoordeeld PM PM PM PM PM

7. Autonome effecten -191              -173            -173         -173         -173          

8. Effecten sociaal domein -               -              -           -           -            

9. Nieuwe ruimtevragers (prioriteiten) -915            -873         -873         -873          

actualisatie geraamd saldo 2016-2019 400               -1.253         -2.186      -2.577      -2.632        

Financiële meerjarenperspectief 2015-2019



Kadernota 2016-2019  

  Pagina 12 van 30 

De lasten worden voor ongeveer gelijke percentages (0,5 % tot 1,0 %) gecompenseerd als de baten 

(0,75 %). Het hanteren van een nullijn werkt positief door op het geraamde begrotingssaldo. De 

inkomsten worden hoger terwijl budget voor uitgaven bevroren wordt op het niveau van het vorige 

jaar. De technische uitgangspunten worden verder toegelicht in hoofdstuk 6. 

 
3.2.3 (3) Ontwikkeling gemeentefonds 

De effecten van de september- en de decembercirculaire zijn bekend. Op de korte termijn zijn deze 

positief door compensatie voor het BAG-nadeel, op de lange termijn is de ontwikkeling negatief. 

 

In 2015 zijn de verdeelmaatstaven van de laatste drie clusters uit het gemeentefonds onderzocht. Er 

is beoordeeld of de gebruikte verdeelmaatstaven nog overeenkomen met de werkelijke kosten die 

gemeenten maken. De voorlopige uitkomsten betekenen voor Den Helder een structureel nadelig 

effect van € 980.000. In de meicirculaire zal het effect definitief bekend worden gemaakt.  

Voor 2016 ontvangen we éénmalig compensatie voor het nadeel waardoor het negatieve effect 

zichtbaar wordt in het jaar 2017.  

 

Op basis van de geldende trap op, trap af afspraken tussen Rijk en gemeenten zullen gemeenten 

meer geld in het gemeentefonds gestort krijgen als de aardgasbaten af gaan nemen de komende 

jaren. Het effect is berekend op € 270 miljoen. Voor Den helder is dat ongeveer € 950.000. In de 
septembercirculaire wordt het effect bekend gemaakt. Met deze post houden we nog geen rekening 

omdat de besluitvorming hierover en de hoogte van het uiteindelijke bedrag onzeker zijn. Dit is ook het 

advies van het bureau PAUW dat veel gemeenten adviseert over de verwachte ontwikkeling van het 

gemeentefonds.  

 
3.2.4 (4) Investeringen en rente 

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2014 zijn de afschrijvingslasten bijgesteld. 

De omslagrente blijft 4 %. De rente die wij gemiddeld betalen ligt net boven de 4 % gemiddeld. Hierop 

wordt de omslagrente gebaseerd. Deze rente is relatief hoog omdat we € 20 miljoen aan liquide 
middelen verplicht hebben uitstaan bij het Rijk onder het regime van schatkistbankieren. Het 

rendement hierop is nihil waardoor er op dit moment geen voordelig effect is op de omslagrente. 

 
3.2.5 (5) Verzelfstandigingen 

De verzelfstandigingen van brandweer en belastingen leiden tot voordelen in de exploitatiekosten  

(€ 603.000). Hier staan nadelen tegenover in de vorm van de achterblijvende overhead (€ 920.000). 
De mate waarin wij in staat zijn om deze achterblijvende overhead af te bouwen bepaald het 

uiteindelijke resultaat. Wij gaan uit van een taakstelling op de achterblijvende overhead van 50%,  

€ 460.000 (de 50% die we niet afbouwen gaat ten laste van het voordeel in de exploitatiekosten, dat 

ontstaat door de verzelfstandigingen). Wij dekken de taakstelling uit de verwachte lagere 

huisvestingskosten. In de begroting wordt voor de huisvestingskosten € 2,1 miljoen gerekend. Wij 
vinden het realistisch om uit te gaan van een huisvestingslast van € 1.640.000. 

Met dit scenario ontstaat per saldo een voordeel van € 143.000. 

Kanttekening is dat het voordeel op de exploitatie van de Brandweer kan verdampen als besloten 

wordt een andere verdeelsleutel toe te passen voor de bijdragen van gemeenten aan deze taak.  
 
3.2.6 (6) Lopende bezuinigingen en taakstellingen 

In de periode 2010-2015 zijn al veel bezuinigingen doorgevoerd. Er is in totaal € 15,2 miljoen aan 

structurele bezuinigingen gerealiseerd, dit komt neer op 10 % van de totale begroting (exclusief 

nieuwe taken in het sociaal domein). 

 

Personeel  

In 2015 wordt het laatste deel van de bezuinigingen op personeel ingevuld. Daarmee is ruim  

€ 2,9 miljoen bezuinigd op directe personeelskosten zonder taken te versoberen of te stoppen.  

In 2015 wordt het laatste deel van de bezuiniging gerealiseerd. Om te borgen dat de bezuiniging 

volledig structureel wordt zal een deel van de vacatureruimte worden benut.  
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Nullijn op leveringen en diensten (inkoopbudgetten) tot en met 2017 

In de begrotingsraad over de programmabegroting 2014 is besloten de budgetten voor leveringen en 

diensten (inkoopbudgetten) tot en met 2017 te bevriezen op het niveau van 2014.   

Er ontstaat een tekort in 2016 omdat het hanteren van de nullijn minder oplevert. De aan de 

inkomstenkant (belastingen, gemeentefonds) begrote 1,75% aan loon- en prijscompensatie komt voor 

2016 uit op ongeveer 1 %, het effect van de nullijn wordt daardoor minder. 

 

Nullijn op verstrekte subsidies en aanvullende algemene korting 
In de begrotingsraad over de programmabegroting 2015 is besloten te bezuinigen op 
subsidieverstrekking. De bezuinigingstaakstelling op subsidies wordt ingevuld door het hanteren van  
de nullijn in 2015 en 2016 en een algemene korting op subsidies van 2,5 % in 2017 en 2,5 % in 2018. 

Hiermee wordt in totaal € 900.000 bezuinigd op subsidies. 
Voor de subsidies die het sociaal domein raken wordt de taakstelling ingevuld door het onderzoeken 

waar inkooprelaties een verbetering zijn ten opzichte van subsidierelaties. Dit leidt naar verwachting 

tot zowel doelmatigheidsverbetering als tot efficiency.   

 

Taakstelling sportvelden 

In de begrotingsvergadering van 6 november 2014 is de volgende motie aan de orde geweest. 

Motie D66 nr. M10-14; ‘het college van burgemeester en wethouders op te dragen in het eerste 

kwartaal van 2015 een voorstel aan de raad voor te leggen tot het aanleggen van twee 

kunstgrasvelden ten behoeve van FC Den Helder gelijk aan de situatie in Juliandorp’  is ingetrokken 

onder toezegging van het college hier uitvoer aan te geven. Als voorwaarde werd gesteld dat sprake 

moet zijn van een budget neutrale situatie. In de begroting 2015 zijn de lasten verwerkt voor het 

realiseren van één kunstgrasveld. Vanaf 2016 is hiervoor een budget beschikvaar van € 40.000. De 
totale kostenstijging bij de aanleg van 2 kunstgrasvelden bedraagt naar verwachting € 82.000. Het 

tekort van € 42.000 dat hierdoor vanaf 2016 ontstaat wordt als taakstelling in het programma 10 “Sport 
en vrije tijd” opgenomen. 
 

Doorlichting van stelposten 

In de meerjarenbegroting zijn stelposten opgenomen voor personeel gerelateerde budgetten (onder 

andere voormalig personeel). Deze posten hebben wij vrij laten vallen omdat ze niet nodig zijn. 

 
3.2.7 (7) Autonome afwijkingen 

De overige mutaties betreffen onontkoombare effecten. Hier is sprake als de afwijking een verplicht 
karakter heeft, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wetgeving, genomen besluiten en noodzakelijk 
onderhoud. 
 

(bedragen x € 1.000) 

 
 

Dualiseringskoring € 68.000 (S) 
De dualiseringskorting was oorspronkelijk bedoeld om het aantal ambtsdragers (raadsleden) te 

verminderen. De wet is niet aangenomen in de eerste kamer maar de korting is wel blijven staan. 

Deze is als algemene korting verwerkt in het gemeentefonds.  

Wij hadden de korting als taakstelling bij de raad neergelegd. Dat is niet meer realistisch, de korting 

komt daarom ten laste van de algemene middelen. 

Jaar 2016 2017 2018 2019

Programma 1

Dualiseringskorting -68              -68           -68           -68            

Programma 3

Begraafplaats -90              -90           -90           -90            

Programma 7

Verwerking huishoudelijk afval -351            -351         -351         -351          

Aanpassen tarief huishoudelijk afval 351             351          351          351           

Milieuhygiene: uitgaven Brzo controle -15              -15           -15           -15            

Totaal autonome effecten -173            -173         -173         -173          
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Begraafplaatsrechten 
De begraafplaats is niet kostendekkend. De daling aan inkomsten zet verder door. Dit vooral als 
gevolg van de vermindering van het aantal verlengingen van graf huur en huur van urnenmuur ruimte. 
De inkomsten zijn in 2015 begroot op € 486.000. De prognose is dat de inkomsten uitkomen op 
maximaal € 306.000. Een negatief verschil van € 180.000. De raming wordt voor de helft van dit 
bedrag naar beneden bijgesteld. Voor de andere helft wordt gezocht naar alternatieven om de kosten 
te beperken.   

 

Verwerkingskosten huishoudelijk afval € 351.000 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing staan onder druk. 
Er wordt: 
- structureel een bedrag uit de egalisatiereserve onttrokken (we geven meer uit dan er 

ontvangen wordt uit de afvalstoffenheffing) 
- verhoging verwerkingskosten huishoudelijk afval 
- de afvalstoffenbelasting op verbranden van afval 
- te nemen besluitvorming dat vakantieparken hun huishoudelijk afval zelf gaan inzamelen 
 
Een tussentijdse evaluatie van het gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 geeft aan dat er een 
verlaging van het rioleringstarief kan worden doorgevoerd.  
 

Voor de begroting 2016 wordt een voorstel uitgewerkt waarbij meerjarig in beeld wordt gebracht welke 

tarieven nodig zijn voor een kostendekkende heffing. Hierbij worden de volgende kaders voorgesteld:  Voor de afvalstoffenheffing wordt het effect van rijksbeleid (het heffen van een afvalbelasting) 

doorberekend aan de gebruiker.  Voor het rioolrecht geldt dat het voordeel op van een lager rioolrecht wordt verdisconteerd in 

een hogere OZB. Voor eigenaren moet hierbij de totale woonlasten gelijk blijven. 

 

Milieuhygiëne € 15.000 (S)  
In 2013 is de gemeente een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied ( OD NZKG) voor de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken voor 
de BRZO inrichting Gulf Oil aan de Rijksweg. Eerder werd de provincie ingehuurd om deze 
specialistische taak uit te voeren. Alle ‘oude milieubudgetten’ zijn eerst overgegaan naar de 
Milieudienst Kop van Noord-Holland en met ingang van 1 januari 2014 naar de RUD NHN. Er is 
daarom geen gemeentelijk budget voor de DVO Omgevingsdienst NZKG. De DVO wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Voor 2015 is op basis van de DVO 2015 éénmalig een budget nodig van  
€ 33.000, vanaf 2016 is dit nog € 15.000. 
Bijzonderheid in deze is dat de mogelijkheid reëel is dat vanaf 2016 deze taken ondergebracht worden 
bij de provincie. Vooralsnog is dit onzeker, zo ook of door een dergelijke overgang het budget vrij kan 
vallen. 

 
3.2.8 (8) Effecten sociaal domein 

 

In hoofdstuk 2 zijn de onzekerheden met betrekking tot het sociaal domein beschreven. 
Als kader voor de uitvoering van nieuwe taken geldt dat de beschikbare middelen in het deelfonds 
sociaal domein een uitgangspunt zijn, niet het plafond. 
Financieel wordt uitgegaan van een budget neutrale operatie. Dit houdt in dat de alle financiële 
effecten binnen het totaal van het programma sociaal domein worden opgevangen.  
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3.2.9 (9) Nieuwe ruimtevragers / prioriteiten 

 
Gezien de financiële krapte is zeer kritisch gekeken naar nieuwe ruimtevragers.  
De volgende prioriteiten vragen om extra middelen: 
 

          (bedragen x € 1.000) 

 
 
Communicatie apparatuur handhavers € 15.000 (S) 
Aansluiting het communicatiesysteem C200 is in het belang van de veiligheid van de handhavers 
openbare ruimte. Door middel van dit systeem kan informatie tussen de handhavers en de politie snel 
gedeeld worden. Het systeem blijft ook bij zware belasting in de lucht en heeft een landelijke dekking 
(buitenhuis) van 95%. Op het moment dat een handhaver openbare ruimte in nood is kan hij direct de 
meldkamer bereiken door de noodknop van zijn portofoon  te gebruiken. De politie zal dan sneller ter 
plaatse zijn dan nu het geval is (namelijk met gebruik van een mobiele telefoon de wachtcommandant 
bellen, kenbaar maken wie je bent en wat de gevaarsetting is). Het aantal handelingen dat nu verricht 
moet worden in geval van nood, waarbij het ook nog eens kan voorkomen dat er geen bereik is op het 
mobiele netwerk, is niet effectief en ook niet veilig. 
 
Bonaire € 25.000 (I) 
In de huidige BCF-subsidie voor de Museumhaven Willemsoord is o.a. opgenomen de subsidie voor 
restauratie en onderhoud voor de Zr. Ms. Bonaire, het oudste nog in Nederland aanwezige 
oorlogsschip van de marine. De subsidie voor de Bonaire (€ 50.000 p.j.) is destijds op basis van een 
business case voor 10 jaar toegekend en loopt per 2016 af. De vertegenwoordigers van de Stichting 
Zr. Ms. Bonaire en de Stichting Museumhaven Willemsoord (als koepelorganisatie) hebben de 
afgelopen 10 jaren fondsen geworven (o.a. Waddenfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds), een groot 
aantal restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. De restauratie is nog niet afgerond (men geeft aan 
ongeveer halverwege te zijn), maar gaat nu wel een volgende fase in. Het bestuur werkt aan een plan 
voor afronding van restauratie en exploitatie. De bedoeling is om met het schip middelen te verwerven 
om in het onderhoud van het schip te voorzien. De verwachting is dat voor 2016 op basis van het 
restauratieplan een subsidie zal worden aangevraagd van € 25.000.  
 
Invoeren gratis parkeren € 100.000 - € 735.000 (S) 
Er zijn vier scenario’s mogelijk. 
De financiële consequenties lopen op van NU budgetneutraal naar € 100.000 tekort in scenario 1 tot  
€ 735.000 tekort in scenario 4. Het meest vergaande scenario van gratis parkeren is in de cijfers 
verwerkt. 
 
Verkeersveiligheidsprojecten (VVN) € 20.000 (I) / € 3.000 (S) 
Met deze bijdrage wordt VVN in staat gesteld een basis te leggen onder hun activiteiten ten behoeve 
van verkeerseducatie. 
 
 
 
 

Jaar 2016 2017 2018 2019 I/S

Programma 2

Communicatie apparatuur handhavers -15 -15 -15 -15 S

Programma 5

Bonaire -25 I

Programma 6

Gratis parkeren invoeren -735 -735 -735 -735 S

Verkeersveiligheidsprojecten subsidiëren -20 -3 -3 -3 I/S

Programma 8

Maatschappelijke stage -70 -70 -70 -70 S

Programma 9

cultuurmakelaar -25 -25 -25 -25 S

Veteranendag -25 -25 -25 -25 S

Totaal ruimtevragende maatregelen (prioriteiten) -915              -873            -873         -873         
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Maatschappelijke stage en community college € 70.000 (S) 
De maatschappelijke stage is geen wettelijke taak meer. Het belang om leerlingen in het voortgezet 
onderwijs te leren zich belangeloos in te zetten voor de maatschappij blijft groot. Lyceum aan Zee wil 
dit onderdeel behouden in het lesprogramma. Via community college, een netwerkomgeving waarin 
partners elkaars deskundigheid en mogelijkheden benutten, kunnen jongeren buiten de schoolmuren 
extra kennis en ervaring opdoen.  
 
Cultuurmakelaar € 25.000 (S) 
De cultuurmakelaar heeft een belangrijke functie in relatie tot het gemeentelijke evenementenbeleid, 
citymarketing en huisvestingsvraagstukken van verenigingen. De cultuurmakelaar helpt 
initiatiefnemers en verenigingen in het vinden van partners in de realisatie van hun 
activiteiten/projecten/evenementen en coördineert ook de programmering daarvan.  
 
Veterandag € 25.000 (S) 
Het organiseren van een veteranendag kost naar schatting € 25.000. 
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3.3 Strategische investeringen 2016-2019 
 
We blijven investeren in de stad. In deze paragraaf worden de investeringen toegelicht. 
 
3.3.1 Nieuwe strategische investeringen 2016-2019  

In onderstaande tabel zijn de strategische investeringen opgenomen. Onder de tabel worden ze 
toegelicht. In totaal wordt in de periode 2016-2019 € 6.679.000 geïnvesteerd. Dit bedrag is de bijdrage 
vanuit onze eigen middelen. De werkelijke investeringen zijn veel hoger omdat in een aantal gevallen 
sprake is van cofinanciering.  

(bedragen x € 1.000) 

 
 
Ambitiedocument ‘Stadshart, Huiskamer van onze Stad’ (RV015.0009) € 2,1 miljoen (I) 
Om de doelstellingen van het ambitiedocument te realiseren zijn investeringen nodig. Wij stellen voor 
hiervoor € 2,1 miljoen te reserveren. Bij de besluitvorming over de begroting of zoveel eerder als 
mogelijk zal de raad een nadere onderbouwing van dit bedrag ontvangen.  
 
Slim samenwerking bij de kop € 3 miljoen (I) 
Het Slim samenwerken bij de kop leidt tot de concrete uitwerking van vier bestuursopdrachten. 
Vanuit de provincie PNH is de intentie tot financiële cofinanciering voor de Kop van € 15 mln 
uitgesproken, mits het voldoet aan door de provincie te stellen randvoorwaarden en doelen. 
Voor Den Helder houden we € 3 miljoen in de reserve strategische visie beschikbaar voor 
cofinanciering. 
 
Cofinanciering EFRO2 € 250.000 (I) 
Het beoogde EFRO2-project levert naast innovatie en valorisatie (onder andere de terugkeer van 

HBO onderwijs in Den Helder) die gekoppeld wordt aan Den Helder, de inhoudelijke kennis-, product- 

en dienstenontwikkeling, daadwerkelijke samenwerking tussen de vier O’s (Onderzoek, Onderwijs, 

Ondernemers, Overheid), economische bedrijvigheid en directe – en indirecte werkgelegenheid in 

Den Helder en de kop van Noord Holland. 

Het beoogde project levert financiële inbreng vanuit Europa (30%), de Provincie Noord-Holland (25%) 

en de participanten (diverse %) die ten goede komt aan activiteiten in Den Helder/regio Kop Noord-

Holland. Absoluut levert de gevraagde inbreng van de Gemeente Den Helder (10%), met een 

maximum van € 250.000 dus een financiële injectie op van 90% zijnde € 2.250.000.  
 

Stedelijk water € 136.000 (S) t/m 2019 

Op grond van de Keur en Legger heeft de gemeente een onderhoudstaak aan de watergangen binnen 

de gemeente. In de begroting is een budget opgenomen voor het verrichten van het jaarlijks klein 

onderhoud. Hierdoor is achterstand ontstaan in het groot onderhoud en baggeren. Met het 

Hoogheemraadschap wordt gewerkt aan de uitwisseling van onderhoudstaken aan de watergangen. 

Voor het wegwerken van de achterstand is de komende jaren € 136.000 nodig.  
 
Achterstallig onderhoud postkantoor € 0  
Er bestaat veel achterstallig onderhoud in verband met het vervallen van het voornemen tot sloop van 
het postkantoor. Het gebouw moet  weer meegenomen worden in het onderhoudsprogramma. De 
verwachting is dat de middelen hiervoor deels binnen het uitvoeringsprogramma stadshart 
beschikbaar komen. 

Jaar 2016 2017 2018 2019 totaal

ambitiedocument stadshart ("huiskamer") -525              -525            -525         -525         -2.100        

Slim samenwerken bij de kop -1.500           -1.500         -3.000        

Cofinanciering EFRO2 project Port4Innvovation -250              -250          

Stedelijk water -34               -34              -34           -34           -136          

Achterstallig onderhoud postkantoor -               -              -            

Opleiding brandweer -133              -134            -267          

Fietsverbinding Duinweg -150              -150          

Economische stimulering binnenstad -360              -360          

Project drank / alcohol -29               -29              -29           -29           -116          

Sail 2017 -150              -150            -300          

Totaal strategische investeringen 2016-2019 -3.131           -2.372         -588         -588         -6.679        
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Opleiding brandweer € 267.000 (I) 

De gemeentelijke brandweer is op 1 januari 2015 ondergebracht bij de Veiligheidsregio NHN. De 

standaard opleiding- en oefeningskosten komen per 1 januari 2014 voor rekening van de 

Veiligheidsregio NHN conform de daarvoor geldende gemeenschappelijke regeling. Wanneer een 

gemeente zijn brandweer wil opleiden boven de regionaal afgesproken norm (buiten de 

basisbrandweerzorg) kan zij kiezen voor een pluspakket of voor een incidentele financiële bijdrage. 

De Veiligheidsregio NHN heeft een verzoek gedaan voor extra gelden in kader van het opwaarderen 

van de opleidingskwaliteit van industrie- en scheepsbranden boven de regionale norm.  

Het betreft een doorontwikkeling van de nauwe samenwerking die al in 2011-2013 is ingezet tussen 

de brandweren van de gemeente, Marine en Veiligheidsregio NHN. De Veiligheidsregio NHN is 

samen met de Koninklijke Marine, Port of Den Helder en civiele partijen een vervolg gestart waarbij de 

specialistisch brandweer een centraal onderdeel van de citymarketing wordt. De specifieke expertise 

moet het extra aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich hier te (blijven) vestigen.  

Een deel van het benodigde bedrag (totaal € 400.000) is nodig in 2015. In deze kadernota is de 

investering voor 2016 en 2017 opgenomen. 
 
Fietsverbinding Duinweg € 150.000 (I) 
De fietsverbinding Duinweg voorziet in een vrij liggende fietsverbinding tussen de Jan Verfailleweg en 
het Hengstenpad (bereikbaarheid Donkere Duinen en strandopgang Duinoord). De kosten voor de 
aanleg van het fietspad worden geschat op € 300.000. Ecologisch onderzoek geeft aan dat de 
gemeente toestemming van LNV kan verwachten voor de aanleg van het fietspad in de duinen. Een 
fietspad langs de weg maakt goede kans op subsidie in het kader van de provinciale BUD-gelden 
(50% subsidie op fietsvoorzieningen). 
 
Economische stimulering binnenstad € 360.000 (I) 
Voor 2015 is er voor economische impuls binnenstad € 400.000 beschikbaar gesteld.  
Ook voor 2016 is een extra impuls nodig. Hiermee bestrijden wij leegstand door een programma dat 
ondernemers stimuleert ook zelf te investeren. Ten opzichte van 2015 wordt een korting toegepast 
van 10 %. Hiermee komt het beschikbaar gestelde bedrag op € 360.000. 
 
Project Drank en Alcohol € 29.000 vier jaar lang (I) 

We hebben voor 2013 - 2015 middelen beschikbaar gesteld voor het regionale project “In control of 
alcohol & drugs”. Dit project wordt uitgevoerd door alle gemeenten in Noord-Holland-Noord en loopt 

eind 2015 af. Door middel van zowel preventie als handhaving wordt beoogd dat jongeren de 

verleidingen van alcohol en drugs weerstaan. De aanpak richt zich op de jongeren zelf, maar ook hun 

omgeving: ouders, scholen en sportverenigingen. De resultaten zijn bemoedigend. Daarom heeft de 

Stuurgroep Jeugd & Alcohol Noord-Holland-Noord in februari 2015 geadviseerd om door te gaan op 

de ingeslagen weg en het project te continueren voor de periode 2016- 2020. Evenals voorgaande 

jaren wordt van de gemeenten een bijdrage gevraagd van € 0,50 per inwoner per jaar. 
 
Sail 2017 € 300.000 (I) 
Na de succesvolle eerdere edities willen wij ook Sail 2017 weer naar Den Helder halen en faciliteren. 
Het Sail evenement past goed bij Den Helder als stad aan de zee en het heeft een landelijke 
uitstraling. Wij vragen € 300.000 als financiële injectie voor Sail. 
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3.3.2 Dekking strategische investeringen 2016-2019  

Voor de dekking van strategische investeringen is de reserve strategische visie beschikbaar. 
In onderstaande grafiek is het verloop van de reserve zichtbaar gemaakt. Hierin zijn de voorgestelde 
strategische investeringen van in totaal € 6.679.000 verwerkt. 
De reserve is bijna volledig benut. Strategische investeringen in de toekomst kunnen niet meer 
worden gedekt uit de reserve. Er is geen reserve meer om als cofinanciering te dienen voor het 
investeren in de stad. 
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4. Weerstandsvermogen, reserves en stresstest 

 
4.1 Weerstandsvermogen 

In de geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 is voor de ratio 

weerstandsvermogen een gewenst minimumniveau vastgesteld van 1,25 volgens de volgende 

berekening: 

 

  

beschikbare weerstandscapaciteit 
Ratio weerstandsvermogen = 

benodigde weerstandscapaciteit 

  

 

De beoordeling van de ratio en de aan de hand daarvan te nemen maatregelen is in de volgende tabel 

weergegeven: 

 

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 

 

De stand van de algemene reserve kent eind 2014 een omvang van € 31.558.000.  
Op deze stand worden de volgende mutaties verwacht: 

Negatief resultaat jaarrekening 2014  -/- € 3.187.000 

Resultaatbestemming jaarrekening 2014 -/- € 1.352.000 

Dekking incidentele prioriteiten 2015/2017 -/- € 1.309.000 

Dekking aanleg Noorderhaaks   -/- € 1.750.000 

 

As beschikbaar weerstandsvermogen resteert    € 23.960.000 

 

De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 23.960.000 / € 20.090.250 is 1,19. 

 

De benodigde weerstandscapaciteit van € 20.090.250 is gespecificeerd in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening 2014. 

 
4.2 Doorlichting reserves en voorzieningen 

De reserves en voorzieningen zijn doorgelicht op mogelijke keuzeruimte. De keuzeruimte wordt als 

volgt ingezet:  Als eerste borgen van voldoende weerstandsvermogen, de ratio weerstandsvermogen op het 

gewenste niveau van 1,25 brengen  Als tweede zorgen voor een buffer voor transitie en transformatie van het sociaal domein en 

incidentele middelen om de nieuwe bezuinigingsopgave mogelijk te maken (zoals een zachte 

landing).  Als derde het aanvullen van de reserve strategische visie  Als vierde het duurzaam inzetten van incidenteel geld dat leidt tot structurele besparingen 

(led-verlichting, zonnepanelen) 

 

 



Kadernota 2016-2019  

  Pagina 21 van 30 

Reserves 
De reserves zijn doorgelicht. Reserves kunnen worden heroverwogen of vrijvallen.  
 
De stand van de reserves in de jaarrekening 2014 zijn hierbij als uitgangspunt genomen. 
In bijlage I is een gedetailleerd overzicht opgenomen. 
            
          (bedragen x € 1.000) 

Soort reserve
1
 31/12/2014 Vrijval*) Heroverweging**) 

Algemene reserve 31.558   

Reserves voor beleidsprioriteiten
2
 5.576 86 232 

Reserves die meerjarig beleid mogelijk te maken 8.984 372 378 

Reserves voor risico’s 4.030 40 977 

Egalisatiereserves 1.897 538 0 

Technische reserves 4.134 0 0 

Totaal 56.179 1.036 1.587 

 
*) Vrijval houdt in dat de doelstelling van het instellen van de reserve is bereikt terwijl er nog 

middelen resteren. 
**) De heroverweging houdt in dat het doel waarvoor de reserve is ingesteld wordt heroverwogen. 

Dat kan zolang er geen verplichtingen naar derden zijn aangegaan.  
Er zijn wel gevolgen. De betreffende reserves worden niet meer ingezet voor het doel 
waarvoor ze zijn gevormd.  

 
Bestemmingsreserve voor beleidsprioriteiten        
Deze reserves zijn getoetst aan de actuele beleidsprioriteiten uit de strategische visie. Indien 
bestaande reserves daar niet voldoende inpassen wordt voorgesteld deze te heroverwegen.  
De vrijval betreft reserves < €100.000. Volgens de nota reserves en voorzieningen vallen deze vrij. 
De reserve nieuwbouw stadhuis kan ook vrijvallen. Er ligt echter een raadsbesluit om € 1,5 miljoen 
van deze reserve in te zetten voor de realisatie van Noorderhaaks. 
De heroverweging betreft de reserve Drooghe Weert. Hierdoor vervalt de mogelijkheid van inrichting 
van de openbare buitenruimte (waaronder de aanleg van fietsbruggen) van het gebied. 
 
Bestemmingsreserve om meerjarig ingezet beleid financieel mogelijk te maken   
Deze reserves zijn ingesteld om beleid meerjarig financieel mogelijk te maken. 
Bij deze groep is beoordeeld of het ingezette beleid uit de reguliere budgetten in de 
begroting kan worden betaald. Indien dit het geval is kan de reserve vrijvallen. Ook kan het doel 
worden heroverwogen, de reserve wordt dan voor een ander doel ingezet. 
De vrijval betreft een reserve < € 100.000 en het frictiefonds. Voor 2015 is uit het frictiefonds  
€ 258.000 nodig om de structurele bezuinigingen op personeel af te ronden. Het restant kan vrijvallen. 
De heroverweging betreft de reserve Kunstaankopen en een deel van de reserve Monumenten. In de 
reserve monumenten blijft € 110.000 achter in verband met besluiten over garanties voor de 
Boerenverdrietsluis en de Poort naar de Wadden. Heroverwegingen hebben consequenties voor het 
kunnen verstrekken van kunstopdrachten en het gemeentelijk monumentenbeleid. 
 
Bestemmingsreserve als buffer voor risico’s       
Reserves die zijn bedoeld als buffer voor het afdekken van risico’s. 
Van deze reserves is beoordeeld hoe hoog het financiële risico is. Als het risico lager is dan de 
bestemmingserve kan een deel vrijvallen. Daarnaast kan worden overwogen deze reserves vrij te 
laten vallen aangezien de algemene reserve dienst doet als buffer voor het opvangen van financiële 
risico’s. Gevolg is dat het risicobedrag zal stijgen. 
De vrijval betreft een reserve < € 100.000. De reserves DIVMAG-terrein en Aankopen stadshart WVG 
kunnen (deels) worden heroverwogen. 
 
  

                                                      
1
 In bijlage I is een overzicht van de reserves en voorzieningen per 31 december 2014 opgenomen. 

Dit overzicht is afkomstig uit de jaarrekening 2014. 
2
 De reserve strategische visie maakt onderdeel uit van deze post. In 2015 wordt het laatste deel 

ontvangen in verband met de verkoop van de NUON aandelen (€ 7,2 miljoen). Dit deel maakt geen 
onderdeel uit van de stand ultimo 2014.  
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Bestemmingsreserve als egalisatiereserve        
Deze reserves staan tegenover lasten die in de begroting staan. Als gelden aan deze reserves 
worden onttrokken leidt dit tot een begrotingstekort, er is geen dekking meer voor de lasten. 
Een uitzondering geldt voor de egalisatiereserve nieuwbouw stadhuis. Deze kan vrijvallen. 
De omvang van de twee reserves nieuw stadhuis (zie ook reserves beleidsprioriteiten) is  
€ 2.038.000. Hiervan is € 1,5 miljoen bestemd voor de realisatie van Noorderhaaks. Het restant valt 
vrij.  
 
Bestemmingsreserve als financieel technische reserve 
Deze reserves zijn gekoppeld aan lasten van rente en afschrijving van gedane investeringen. 
Tegenover de rente- en afschrijvingslasten staat een onttrekking aan deze reserves. 
Als gelden aan deze reserves worden onttrokken leidt dit tot een begrotingstekort, er is geen  
dekking meer voor de lasten die voortkomen uit de investering. 
 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn bij de jaarrekening 2014 beoordeeld. Voorzieningen zijn op het peil gebracht om 

verwachte verliezen of toekomstig onderhoud te kunnen betalen. Er is relatief weinig ruimte in de 

voorzieningen. Een uitzondering geldt voor de voorziening Multimetaal. Het is de verwachting dat de 

afwikkeling van de claim Multimetaal € 650.000 minder nadelig is. In bijlage I is een gedetailleerd 

overzicht opgenomen van de voorzieningen. 

 
4.3 Stresstest 
De raad heeft een motie aangenomen om de stresstest vast onderdeel van de Planning en Control 
cyclus te maken. Wij zijn samen met de auditcommissie aan het werk om hier invulling aan te geven. 
De uitkomsten worden gepresenteerd in de programmabegroting 2016. 
 
Op 8 mei 2014 heeft de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) ook wel genoemd naar diens voorzitter, “de commissie Depla”, haar 
rapport uitgebracht. De instelling van de commissie vond plaats op initiatief van de VNG. De motivatie 
daarvoor was dat, tien jaar na opstelling van het BBV, er diverse ontwikkelingen zijn die vragen om 
vernieuwing van het BBV.  
Eén van de ontwikkelingen is om aan de slag met “Kengetallen financieel toezicht”. De kengetallen 
(indicatoren) zullen worden gegroepeerd onder de hoofdindicatoren:  Een materieel sluitende begroting  Voldoende weerstandsvermogen  Een houdbare schuldenpositie 
In de uitwerking van de stresstest zullen wij rekening houden met deze ontwikkelingen. 
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5. Oplossingsrichtingen naar structureel begrotingsevenwicht  

 
5.1 Bezuinigingsomvang 2016-2019 
Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen moet er aanvullend bezuinigd worden. 
De bezuinigingsomvang bedraagt € 1.253.000 in 2016. De omvang loopt op naar  
€ 2.632.000 in 2019. 
 
De afgelopen jaren zijn al veel bezuinigingen gerealiseerd. In totaal is in de periode 2010-2015 € 15,2 
miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Daarnaast zijn vorig jaar bezuinigingen vastgesteld op 
subsidies (€ 900.000) en voor het sociaal domein (€ 100.000).  
 
Het college heeft opdracht gegeven om de begroting 2015 “technisch” door te lichten. 
Doel is om de flexibiliteit in de begroting zichtbaar te maken. Waar zit de keuzeruimte en wat is het 
maatschappelijk effect als taken worden verminderd of gestopt? 

 

Keuzeruimte in cijfers 
In onderstaande grafiek is de opbouw van de begroting weergegeven naar activiteiten met een 
wettelijke grondslag en een niet wettelijke grondslag. Daarnaast is op voorhand een aantal 
begrotingsposten buiten beschouwing gelaten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De posten die buiten beschouwing worden gelaten (€ 89,6 miljoen) zijn bijvoorbeeld het verstrekken 
van bijstand en de nieuwe taken jeugdzorg en WMO 2015. 
 
Er is € 35.9 miljoen (19%) aan uitgaven begroot voor activiteiten, waar geen wettelijke grondslag 
aanwezig is. De gemeente kan besluiten deze activiteiten te stoppen. Dit gaat gepaard met 
maatschappelijke effecten en sommige activiteiten zijn vastgelegd in meerjarige verplichtingen.  
 
De activiteiten met een wettelijke grondslag, te weten € 59.2 miljoen (32%) valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kan hierin vaak keuzes maken voor onder meer 
het te hanteren kwaliteitsniveau van de voorziening. 
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Keuzeruimte in maatschappelijk effect en realiteitswaarde 
Bij de doorlichting van de begroting is de keuzeruimte in beeld gebracht. Het totaal aan keuzeruimte is 
€ 32,5 miljoen. 
Bij keuzeruimte is ingedeeld naar maatschappelijke impact is (laag, gemiddeld, hoog) voor inwoners, 
instellingen en bedrijven en wat de realiteitswaarde (laag, gemiddeld, hoog) is. De realiteitswaarde 
geeft aan in welk tempo de keuzeruimte ingevuld kan worden. Een lage realiteitswaarde houdt in dat 
de ruimte pas op langere termijn kan worden omgebogen.  Onderstaande tabel geeft een beeld van 
welke keuzeruimte makkelijker (maatschappelijk effect laag, realiteitswaarde hoog) en welke 
moeilijker (maatschappelijk effect hoog, realiteitswaarde laag) kan worden ingevuld. De uitkomst laat 
zien dat het grootste deel van de maatregelen leidt tot een grote maatschappelijke impact en dat deze 
niet direct kunnen worden verzilverd. 
 

 
 
 
 

 

ふ ┝ オ ヱくヰヰヰぶ

laag 196            1.156          1.601        

middel 706            4.397          1.031        

hoog 5.397        10.294       7.733        

laag middel hoog

Laag / Hoog 12%

Middel / Middel 38%

Hoog / Laag 50%

Realiteitswaarde
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Doorlichting begroting  (technisch !!)
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5.2 Bezuinigingstaakstelling 2016-2019 
 
Het structurele tekort in 2016 is € 1.253.000. Het tekort loopt in de periode 2017-2019 op naar  
€ 2.632.000 ( zie paragraaf 3.2). 
Om het tekort terug te brengen kunnen de volgende maatregelen worden genomen. 
 
Woonlasten voor eigenaren 
Een tussentijdse evaluatie van het gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 geeft aan dat er een 
verlaging van het rioleringstarief kan worden doorgevoerd van 9,4 %. Het tarief kan dalen van  
€ 176 naar € 160. Met het uitgangspunt de woonlasten gelijk te houden kan tegenover dit voordeel 
een hogere OZB-heffing worden gezet. Als de OZB met € 15 stijgt (€ 1 minder dan de daling van het 
rioolrecht) leidt dit tot een positief effect op het structurele tekort van € 425.000. 
In onderstaande tabel zijn de woonlasten van Den Helder vergeleken met het gemiddelde in 
Nederland en met omliggende gemeenten. 
 

 
 
 
Huisvestingskosten gemeentehuis 

In de begroting is voor huisvestingskosten € 2,1 miljoen opgenomen. Dit is nog gebaseerd op de bouw 

van een nieuw stadhuis in het Stadshart. Wij vinden het realistisch om uit te gaan van een 

huisvestingslast van € 1.640.000. Het verschil is ingezet om de ontvlechtingskosten (achterblijvende 
overhead) in verband met de verzelfstandiging van de brandweer en de afdeling belastingen af te 

dekken ( zie paragraaf 3.2). 
 
Scenario’s vrij parkeren 
Het vrij parkeren wordt vanaf 2016 gerealiseerd. De wijze waarop moet nog worden bepaald. Er zijn 
meerdere scenario’s denkbaar. Financieel hebben wij het meest vergaande scenario ingeboekt. Dit 
leidt tot een structurele last van € 735.000. Het minst vergaande scenario kost € 100.000. Akkoord 
gaan met dit scenario leidt tot een verlaging van het structurele tekort met € 635.000. 
 
Taakstelling Raad en griffie 
De raad en griffie hebben jaarlijks een budget van € 1,4 miljoen te besteden. 
Wij stellen voor hierop € 75.000 als taakstelling in te boeken. 
Met het doorvoeren van versoberingen in de middelen voor de raad wordt naar inwoners toe het 
goede voorbeeld gegeven. Het opleggen van pijnlijke maatregelen wordt voor een deel voorkomen 
door in de eigen lasten te snijden. Een bezuiniging past ook in het streven om de vergaderdruk te 
verminderen.   
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Vaststellen algemene taakstelling 
Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen stellen wij voor om een algemene taakstelling per 
programma op te leggen. Deze taakstelling moet uiterlijk bij de vaststelling van de begroting 
2016 dit najaar voorzien zijn van concrete bezuinigingsmaatregelen. 
De algemene taakstelling wordt toegepast op alle programma’s met uitzondering van de programma’s 
sociaal domein (programma 11) en economische ontwikkeling (programma 12). Het programma 
sociaal domein heeft een zware taakstelling door het teruglopen van de inkomsten van het Rijk en de 
economische ontwikkeling is een speerpunt in ons beleid.  
 
De taakstelling is bepaald op basis van de structurele budgetten voor wettelijke en niet-wettelijke 
taken binnen een programma. Wettelijke taken zijn hierbij voor 50% meegeteld omdat hierin minder 
keuzeruimte aanwezig is. Een aantal budgetten zijn geheel buiten beschouwing gelaten, bijvoorbeeld 
omdat deze gekoppeld zijn aan de heffingen rioolrecht en afvalstoffenheffing (zie paragraaf 5.1 
“keuzeruimte in cijfers”). 
In onderstaand overzicht zijn de taakstellingen per programma procentueel en in bedragen 
weergegeven. Er worden drie varianten voorgelegd:  (variant 1) het tekort na verwerken van de maatregelen gelijke woonlasten voor eigenaren, 

minst vergaande variant gratis parkeren en bezuiniging op bestuur (€ 1.497.000).  (variant 2) de mixvariant; afhankelijk van de inzet van de voorgestelde maatregelen moet er 
tussen de 3,57 % en de 6,28 % per programma bezuinigd worden.  (variant 3) het tekort van € 2.632.000 volledig vertalen naar taakstellingen per programma. 
 

 
 
 
5.3 Tempo van bezuinigen 
De bezuinigingsomvang is bepaald vanuit het uitgangspunt van een meerjarig sluitende begroting. De 
maximale omvang wordt bereikt in het jaar 2019. In dat jaar is het tekort € 2.632.000. In 2016 is het 
tekort € 1.253.000. Dit betekent dat het totale pakket aan bezuinigingsmaatregelen niet in één keer 
uitgevoerd hoeft te worden. Een deel kan gerealiseerd worden vanaf 2017. De verdeling is globaal 
50/50. Dit betekent dat 50 % van de maatregelen direct moet worden gerealiseerd (2016). Het overige 
deel moet een jaar later (vanaf 2017) ingevoerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezuinigingsopgave variant (1) variant (2) variant (3)

Taakstelling in procenten -3,96% -6,95%

Nr Programma Keuzeruimte

1        Algemeen bestuur en middelen 4.379                  -173              -                -305                 

2        Integrale veiligheid 3.043                  -120              -                -212                 

3        Beheer openbare ruimte 10.618                -420              -                -738                 

4        Stedelijke vernieuwing 690                      -27                -                -48                   

5        Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.880                  -114              -                -200                 

6        Verkeer en vervoer 1.213                  -48                -                -84                   

7        Milieu 814                      -32                -                -57                   

8        Onderwijs 2.947                  -117              -                -205                 

9        Cultuur 5.839                  -231              -                -406                 

10     Sport, recreatie en vrije tijd 5.425                  -215              -                -377                 

11     sociaal domein -                       -                -                -                   

12     Economische ontwikkeling -                       -                -                -                   

Totaal 37.846                -1.497          -                -2.632             
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6. Technische uitgangspunten voor de begroting 2016 
 
Samenvatting uitgangspunten: 
Loonontwikkeling        1,00 % 
Prijsontwikkeling       0,00 % (nullijn tot en met 2017) 
Gemeenschappelijke regelingen    0,00 % (nullijn 2016 t/m 2018) 
Omslagrente   4,00 %   
Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie  4,00 % 
Subsidies gesubsidieerde instellingen      0,00 % (nullijn 2016) 
Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)    0,75 % 
Gemeentefonds       0,75 % 
 
 
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 december 2014 heeft gepubliceerd. 
 
Loonontwikkeling 
Voorgesteld wordt in de begroting 2016 uit te gaan van een loonontwikkeling van 1% opgebouwd uit:  incidentele loonontwikkeling (periodieken)   0,50 %  sociale lasten / autonome loonontwikkeling CAO  0,50 %  totaal loonontwikkeling      1,00 % 
 
Prijsontwikkeling 
Op basis van de CPB-ramingen wordt een prijsontwikkeling verwacht van 0,50 %

3
. Bij de vaststelling 

van de programmabegroting 2014-2017 is besloten de komende jaren geen prijscompensatie toe te 
passen op de budgetten die het aangaat. Tot en met 2017 wordt de nullijn gevolgd. 
 
Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) 
Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn loon- en prijscompensatie gebaseerd op de macrocijfers 
voor loon- en prijsstijging van december 2014. Die bedragen 0,5% voor loonontwikkeling en 1,5% voor 
prijsontwikkeling. De GR-en gaan voor de prijsontwikkeling uit van de volumestijging in plaats van de 
prijsontwikkeling van het binnenlands product. 
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 0,8% (70% x 0,5% + 30% x 1,5%). 
Naar de GR-en is in regionaal verband aangegeven dat ze in de periode 2016 tot en met 2018 de 
nullijn moeten hanteren. Dit betekent dat de loon- en prijsontwikkeling niet gecompenseerd wordt. 
 
Het doorvoeren van de nullijn bij gemeenschappelijke regelingen kan voor de GGD, Veiligheidsregio, 
het Regionaal archief en de RUD leiden tot problemen om de wettelijke taken naar behoren uit te 
voeren.  

De nullijn voor gemeenschappelijke regelingen is daarom niet als voordeel verwerkt in de cijfers. De 

regelingen zullen op basis van het gestelde kaders komen met een ontwerpbegroting waarin de 

beleidsmatige vertaling (beperking van taken) van de kaders is opgenomen. Na de besluitvorming 

hierover zullen de effecten worden doorgerekend. 
 
Omslagrente 
Voor de begroting 2016 wordt voorgesteld om uit te gaan van een omslagrente van 4 %. Dit 
percentage wordt voor de berekening van lasten van (toekomstige) investeringen gebruikt. 
Schommelingen in de omslagrente worden opgevangen door deze te verwerken in de 
rentetoevoeging aan de reserves. Hierdoor leiden schommelingen in de omslagrente niet tot 
wijzigingen in het begrotingsresultaat. 
 
 
  

                                                      
3
 CPB ontwikkeling prijs bruto binnenlands product december 2014  
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Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitaties 
Het renteomslagpercentage van 4 % geldt ook als uitgangspunt voor de rentetoevoeging aan reserves 
en de doorberekening van rente aan het grondexploitaties. 
 
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 2016 uit op 0,90 %. Voor 2016 wordt de nullijn toegepast. Dit betekent dat de instellingen geen 
compensatie krijgen voor loon- en prijsstijgingen. De subsidie wordt bevroren op het niveau van 2015. 
 
Gemeentelijke heffingen 
Met als uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de 
gemeentelijke uitgaven bedraagt het gemiddelde inflatieniveau voor 2016 0,75 %. 
Ten aanzien van de belastingtarieven geldt dat deze een trendmatige stijging moeten ondergaan om 
te voorzien in de dekking van de loon- en prijsstijging.  
 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing staan onder druk. 
Er wordt: 
- structureel een bedrag uit de egalisatiereserve onttrokken (we geven meer uit dan er 

ontvangen wordt uit de afvalstoffenheffing) 
- verhoging verwerkingskosten huishoudelijk afval 
- de afvalstoffenbelasting op verbranden van afval 
- te nemen besluitvorming dat vakantieparken hun huishoudelijk afval zelf gaan inzamelen 
 
Een tussentijdse evaluatie van het gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 geeft aan dat er een 
verlaging van het rioleringstarief kan worden doorgevoerd.  
 

Voor de begroting 2016 wordt een voorstel uitgewerkt waarbij meerjarig in beeld wordt gebracht welke 

tarieven nodig zijn voor een kostendekkende heffing. Hierbij worden de volgende kaders voorgesteld:  Voor de afvalstoffenheffing wordt het effect van rijksbeleid (het heffen van een afvalbelasting) 

doorberekend aan de gebruiker.  Voor het rioolrecht geldt dat het voordeel op van een lager rioolrecht wordt verdisconteerd in 

een hogere OZB. Voor eigenaren moet hierbij de totale woonlasten gelijk blijven. 
 
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  Integratie uitkering sociaal domein 
 
Het gemeentefonds wordt gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. De compensatie is onderdeel 
van wat het accres heet in het gemeentefonds. Voor 2016 houden wij rekening met een loon- en 
prijscompensatie van 0,75 %. Dit is gelijk aan de loon- en prijscompensatie die het CBS aangeeft en 
die we gebruiken voor het bijstellen van de ramingen aan de lastenkant van de begroting. 
 
Formatie 
De vastgestelde formatie conform de Strategische Personeels Planning vormt de basis voor de 
personeelsbegroting 2016. In de formatie omvang voor 2016 is rekening gehouden met de 
bezuinigingstaakstelling op personeel die op 1 januari 2016 gerealiseerd is. 
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7. Bijlagen 

7.1 Bijlage I : Reserves en voorzieningen 
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