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Leeswijzer 
 
De programmabegroting bestaat uit verschillende onderdelen die door het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) door het rijk zijn voorgeschreven. Na de inleiding volgen de ‘programma’s in één oogopslag’ met een korte 
samenvatting van ieder programma. Hierna volgen de ‘financiën in één oogopslag’ en een korte beschrijving van de 
voornaamste financiële ontwikkelingen van het saldo. Daarna volgen de programmabeschrijvingen. De 
programmabegroting van Den Helder heeft dertien programma’s, namelijk: 
1. Algemeen bestuur en middelen 
2. Integrale veiligheid 
3. Beheer openbare ruimte 
4. Stedelijke vernieuwing 

4a, Stadshart. Dit subprogramma is ingesteld om tegemoet te komen aan het amendement van de Raad in deze 
en zoals ook genoemd in de kadernota. 

5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
6. Verkeer en vervoer 
7. Milieu 
8. Onderwijs en jeugd 
9. Cultuur 
10. Sport en vrije tijd 
11. Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
12. Economische ontwikkeling 
13. Werk en inkomen 

 
Per programma zetten we kort uiteen wat het programma omvat  Door consequent drie kernvragen te beantwoorden 
krijgt de programmabegroting inhoud en betekenis. De drie kernvragen zijn: 

• Wat willen we bereiken?  
• Wat gaan we daarvoor doen? 
• Wat gaat het kosten? 

 
Dit jaar zijn voor het eerst meetbare indicatoren toegevoegd aan de programma’s. De basis voor deze set 
effectindicatoren is het Uitvoeringsprogramma 2010-2014 waarin beleidsintenties zijn vastgelegd en/of (gewenste) 
maatschappelijke effecten zijn benoemd. De gemeente heeft natuurlijk niet als enige invloed op deze effecten, er 
spelen ook externe factoren een rol, bijvoorbeeld landelijke ontwikkelingen. Niettemin maakt het beschrijven van de 
gewenste situatie duidelijk waar de prestaties in dit programma aan bij moeten dragen. De gewenste 
maatschappelijke effecten geven zo sturing aan de uitvoering van de gemeentelijke beleidsintenties. 
Veel cijfers zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl, dit is hét platform voor gemeentelijke prestatievergelijking. Op 
deze website worden zowel feitelijke prestatiecijfers als oordelen van burgers ontsloten. 
Overigens zijn nog niet alle programma’s voorzien van indicatoren omdat niet voor elk beleidsveld maatschappelijke 
effecten en/of streefwaarden zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma 2010-2014. 
 
Vervolgens is de financiële productbegroting opgenomen waar u een toelichting aantreft op de financiële positie van 
de gemeente Den Helder evenals een meerjarig overzicht van inkomsten (baten) en uitgaven (lasten).  
 
Het BBV schrijft voor dat de begroting, naast de programma’s, een aantal verplichte paragrafen moet bevatten. De 
paragrafen gaan in op een aantal financiële en bedrijfsmatige onderwerpen, die dwars door het beleid uit de 
programma’s heen lopen. Deze paragrafen helpen de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en 
de uitvoering te controleren. Wij besteden in de paragrafen aandacht aan de volgende onderwerpen:  

• het weerstandsvermogen (de mate waarin wij tegenvallers financieel kunnen opvangen);  
• onderhoud kapitaalgoederen (bijvoorbeeld wegen en gebouwen);  
• de financiering (lenen en uitzetten van geld);  
• de bedrijfsvoering;  
• de verbonden partijen (de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel 

belang heeft); 
• het grondbeleid (aan- en verkoop van grond); 
• de lokale heffingen (belastingen die de gemeente oplegt aan de burgers); 
• subsidies (een overzicht van de belangrijkste subsidies);  
• demografische ontwikkelingen (bevolkingsontwikkeling en samenstelling).  
 

Ter afsluiting treft u diverse bijlagen met aanvullende informatie en detailgegevens. 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 6 

 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 7 

Hoofdstuk 1. Aanbiedingsbrief en samenvatting 
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Aanbiedingsbrief  
 
Aan de raad van de gemeente Den Helder,  
 
Voor u ligt de programmabegroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 van de gemeente Den Helder. Dit is 
onze tweede programmabegroting in de raadsperiode 2010-2014. De eerste resultaten van ons beleid zijn inmiddels 
zichtbaar zoals de uitvoering van de eerste fase van het uitwerkingsplan Stadshart en de eerste resultaten van de 
gebiedsontwikkeling haven. De begroting is de (financiële) vertaling van het coalitieprogramma dat de basis biedt 
voor een gezond financieel beleid dat recht doet aan de uitgangspunten in het coalitieprogramma: geen 
lastenverhoging voor de inwoner van de stad en een gezond huishoudboekje. In dit bestuurlijk kader staan we 
allereerst stil bij de uitgangspunten waarop deze begroting is gebaseerd, vervolgens schetsen we de landelijke en 
lokale context, om vervolgens specifiek in te gaan op de bezuinigingen en nieuw beleid.  
 
Uitgangspunten voor deze programmabegroting zijn de Strategische Visie 2020 en het rapport Deetman/Mans, met 
daarnaast de verdere uitwerking van de prioriteiten in de kadernota “Balans tussen ambities en bezuinigingen”. 
Daarnaast zijn we in het sociale domein bezig om de strategische visie te vertalen. 
In deze programmabegroting geven we aan wat we het komende jaar in Den Helder willen bereiken en wat we 
daarvoor gaan doen.  
Het beleid voor de komende jaren, zoals in het coalitieprogramma ‘Meer met minder’ is opgenomen, heeft op 
verschillende onderdelen haar vertaling in deze begroting gekregen. Deze zijn vooral terug te vinden in de 
programma’s Algemeen bestuur en middelen, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en vervoer en Economische 
ontwikkeling. 
 
De context waarbinnen de begroting is opgesteld is complex. Om het realiseren van de economische potenties van 
de haven mogelijk te maken en in samenhang daarmee het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de stad c.q. 
het vestigingsklimaat is het van belang dat er een goede balans ontstaat tussen onze ambities en de noodzaak om te 
bezuinigen. In de kadernota heeft u immers een stevig pakket bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Daarnaast geldt 
dat binnen de programma’s ook een behoorlijk pakket aan maatregelen moet worden gevonden om de ambities in te 
vullen. Deze begroting is een uitwerking van de kaders zoals u die heeft gesteld in de kadernota. 
 
In de kadernota is een aantal mechanismen opgenomen om de balans tussen ambitie en bezuinigingen te 
waarborgen:  
1. Het opnemen van een bezuinigingstaakstelling van ruim € 1,8 mln te beginnen in 2012, oplopend naar € 6,8 mln in 

2015. Enerzijds anticiperen we hiermee op de te verwachten bezuinigingen van rijkswege. Anderzijds scheppen wij 
hiermee het kader waarbinnen beleidskeuzes gemaakt worden, zonder dat de lasten worden verhoogd of effectief 
sociaal beleid wordt aangetast. Dit komt bovenop de eerder ingevulde bezuinigingen van bijna € 6 mln bij de vorige 
begroting. 

2. Daarnaast heeft het college de financiële ruimtevragende maatregelen benoemd. We doen niet alles tegelijk, maar 
gaan stap voor stap aan de slag. Ruimte voor nieuw beleid wordt pas ingevuld nadat taakstellingen zijn ingevuld en 
nadat er voldoende middelen beschikbaar zijn.  

 
Het College heeft daarnaast voor de komende begrotingen de volgende uitgangspunten geformuleerd die het 
financieel beleid moeten borgen:  
1. De ruimtevragende maatregelen worden opgevangen binnen de programma’s.  
2. Eventuele meevallers zijn meegenomen voor dat deel dat onderbouwd en zeker is; deze vindt u terug in de 

toelichting op de financiële begroting. 
3. Bezuinigingen en taakstellingen moeten aanwijsbaar en uitvoerbaar zijn. 
 
Landelijke context  
De Nederlandse economie groeit dit jaar volgens de juniraming van het CPB (Centraal Planbureau) naar verwachting 
met 2%. Uit de voorlopige raming van het CBS in augustus blijkt dat de economische groei in het tweede kwartaal 
van 2011 sterk is afgezwakt ten opzichte van het eerste kwartaal (0,1% groei). 
Voor 2012 wordt door het CPB een BBP-toename van 1¾% voorzien.  
 
De werkgelegenheid neemt volgens de CPB-raming zowel in 2011 als in 2012 licht toe, terwijl de werkloosheid 
langzaam daalt tot 4% in 2012. Door het economisch herstel, bezuinigingen en lastenverzwaringen loopt het 
geraamde overheidstekort terug, aldus het CPB. Het economisch herstel leidt niet alleen tot hogere belasting- en 
premieontvangsten, maar ook tot minder uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen. 
Hier tegenover staat wel een daling van de gemiddelde koopkracht in de jaren 2010-2012. Naast de hoge inflatie en 
de gematigde loonontwikkeling zijn beleidsmaatregelen, zoals beperking van de zorgtoeslag en de 
kinderopvangtoeslag in 2012, hier mede debet aan. In 2011 wordt nog niet bezuinigd op de sociale zekerheid, voor 
2012 is op deze post in het financiële kader van het regeer- en gedoogakkoord een bezuiniging van 1,5 mld euro 
opgenomen. 
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De onzekerheid rond de raming is echter groot. Beperking van overheidstekorten in diverse hoogontwikkelde 
economieën en de schuldencrisis in Europa zouden de (Nederlandse) economische groei kunnen remmen. Eventuele 
gevolgen van de onrust in de Arabische wereld zijn hoogst onvoorspelbaar.  
 
Den Helderse context  
Den Helder staat midden in een dynamische en soms turbulente wereld en is nadrukkelijk direct afhankelijk van 
landelijke ontwikkelingen. Zo zullen de bezuinigingen bij Defensie de komende jaren waarschijnlijk van grote invloed 
zijn op de werkgelegenheid in onze stad. De voorspelbaarheid van deze ontwikkeling is moeilijk te kwantificeren maar 
baart ons zorgen. Den Helder heeft bovendien te maken met een krimpende bevolking.  Dit laatste maakt Den Helder 
niet uniek, maar het draagt niet bij aan een positieve financiële ontwikkeling. Daarnaast heeft de stad met dezelfde 
uitdagingen als de rest van het land te maken. Door beperking van de uitgaven kunnen er vanuit een gezonde 
financiële situatie kansen op economisch herstel en groei op termijn ontstaan.  
 
Het jaar 2010 is afgesloten met een fors tekort. Daarnaast blijkt uit de tussenrapportage dat – bij ongewijzigd beleid – 
ook in 2011 de dreiging van een tekort bestaat. U bent geïnformeerd over de situatie rondom het sociale domein waar 
grote overschrijdingen worden verwacht. De context waar nu rekening mee moet worden gehouden is de volgende: 
- De eerste inzichten laten op het sociale domein een tekort voor 2011 zien van ca. € 4 mln.  
- De exploitatie van Willemsoord BV staat onder druk, tenzij er tegemoet wordt gekomen aan het afdekken van de 

tekorten op het  “maatschappelijk vastgoed” door de gemeente. 
- Het weerstandsvermogen is de afgelopen periode onder de gewenste norm gedaald. De provincie geeft naast de 

redelijke waardering aan dat het weerstandsvermogen onder het gewenste niveau ligt.  
- Daarnaast moeten er keuzes worden gemaakt in het onderhoud van de kapitaalgoederen. Wij zijn met de huidige 

begroting in staat het onderhoudsniveau ‘laag’ te waarborgen. In deze begroting hanteren we dit uitgangspunt.  
De ambitie naar een basisniveau blijft bestaan en weegt zwaar bij het college in de prioriteitstelling. 

 
Het college ziet het als haar taak deze tekorten terug te dringen en verwijst hiervoor naar de voorgenomen 
bezuinigingen zoals deze bij de kadernota aan de orde zijn gekomen.  
 
Bezuinigingen  
Den Helder heeft nu een begroting van ca. € 155.000.000,- bij een inwonersaantal van 57.000; oftewel een bedrag 
van ca. € 2.700,-- per inwoner. De bezuinigingen over de afgelopen jaren resulteren in een lagere uitgave van € 220,- 
per inwoner. Dit is een forse bijstelling op de bestedingen in onze stad. 
 
Het college heeft deze situatie en de negatieve landelijke financiële ontwikkelingen onderkend en vertaald in deze 
begroting, te beginnen met een relatief gering bedrag in 2011, oplopend naar een structurele forse 
bezuinigingsopgave in 2015 van ca. € 12,5 mln. Daarnaast liggen er binnen de beleidsvelden nog forse opgaven, die 
zowel structureel als incidenteel een fors beslag leggen. Het college ziet het als haar verantwoordelijkheid om, waar 
het op uitvoering van deze uitgangspunten aankomt, waar nodig te kiezen voor een sobere variant. Het college 
beoogt op deze manier de stabiliteit van het beleid en de houdbaarheid van de financiën te waarborgen. Conform 
deze lijn wordt de begrotingsruimte van € 1,25 mln gestort in de reserve prioriteiten. Volgens de besluitvorming bij de 
kadernota wordt over de invulling van de prioriteiten besloten nadat taakstellingen en bezuinigingen zijn gerealiseerd.  
In deze begroting is als eerste nagegaan of de opgenomen bezuinigingen realiseerbaar zijn. Binnen het domein 
subsidies en instellingen worden de voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Bij ‘leveranties en diensten derden’ en 
‘personele kosten’ is, zoals aangegeven in de kadernota, 2012 het jaar waarin de bezuinigingen vorm moeten krijgen. 
De effectuering van de bezuinigingen vindt plaats vanaf 2013. 
 
Bij taakstelling personeel zal gezocht moeten worden naar nieuwe wegen om de voorgenomen bezuinigingen te 
realiseren. De basis blijft hierbij de medewerkers die uitstromen in verband met het bereiken van 
pensioengerechtigde leeftijd. In de opbouw van de taakstelling is hier rekening mee gehouden. Vanaf 2012 wordt bij 
de taakstelling personeel voor een bedrag bezuinigd € 0,7 mln (naast de eerder ingeboekte € 1 mln), met name voor 
de jaren 2012 en 2013 ligt hier nog een verdere opgave. Hiervoor vindt in 2012 een  verdieping plaats, die bij de 
Kadernota 2013-2017 moeten leiden tot een verdere invulling van de nog te besparen bedragen.  Wij streven ernaar 
om zo veel als mogelijk hetzelfde te doen met minder. 
 
Nieuw beleid  
Het college is vanwege de bezuinigingsopdracht waarvoor Den Helder staat, terughoudend in het aangaan van 
nieuwe – kostenverhogende - beleidsvoorstellen. Naar alle voorstellen is kritisch gekeken en alleen de voorstellen die 
van groot belang zijn voor de doorontwikkeling van het welzijn of de welvaart van de stad, zijn gehonoreerd. De 
prioriteiten die in de kadernota zijn genoemd, zijn de volgende: Het invullen van taakstellingen en bezuinigingen, de 
havenontwikkeling, het achterstallig onderhoud, de investeringen in de Koningsstraat, het oefenen en opleiden 
brandweer, Sail, het wijkveiligheidsplan Visbuurt, de aanleg van de Breewijd en de investeringen in het Vinkenterrein. 
 
Het college realiseert zich dat iedere “investering in nieuw beleid” betekent dat in de jaren daarna er naar verwachting 
een extra ombuiging van de financiën moet plaatsvinden. Om deze reden heeft zij zo stringent mogelijk het principe 
‘nieuw beleid opvangen binnen de programma’s’ gehanteerd. Dat wil zeggen dat er geen middelen voor nieuw beleid 
beschikbaar worden gesteld als er niet elders iets wordt geschrapt. Tegelijkertijd is er een beperkt aantal 
onderwerpen die intensiveringen vragen. Hiertoe heeft u bij de kadernota besloten. Deze nieuwe activiteiten betreffen 
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de Haven, het gratis parkeren bij de Prins Hendriklaan, het ongedekte tekort in de exploitatie van de Helderse Vallei 
en het project toezicht drank en horeca. 
 
Tot slot  
Het college is zich zeer bewust van de positie van Den Helder in deze onzekere tijd. De economische en financiële 
ontwikkelingen op nationaal niveau raken de stad en haar inwoners op alle leefgebieden. Dat kan ook niet anders met 
een dergelijke grote impact. De ontwikkelingen manen tot soberheid en het maken van keuzes.  
 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
 
Den Helder, oktober 2011 
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Programma’s in één oogopslag 
 
Algemeen Bestuur en Middelen       
In het coalitieprogramma is aangegeven dat de drie prioritaire gebieden, haven, Willemsoord en stadshart, bepalend 
zijn voor de toekomst van de stad. De Strategische visie 2020 aangevuld met de adviezen van de commissie 
Deetman/Mans zijn leidend en alle plannen worden hieraan getoetst. In het jaar 2012 gaan we verder met de 
uitvoering van projecten in de drie prioritaire gebieden. Het is nu het moment om in te zetten op werkgelegenheid en 
economie. Daarnaast zullen we focus aanbrengen voor de regionale samenwerking en komen tot een gebiedsagenda 
regionale samenwerking Kop van Noord- Holland. Burgerparticipatie blijft een belangrijke bouwsteen. Wij zien dit als 
een instrument voor het herwinnen van het vertrouwen bij de burgers. 
  
Integrale veiligheid        
De inwoners en bezoekers van onze stad moeten zich veilig voelen. Daarom is het van belang dat we criminaliteit, 
overlast en overtredingen tegengaan en waar nodig gaan handhaven, zowel in de directe leefomgeving maar ook op het 
gebied van milieu en bouw. De risico’s van branden, rampen en ongevallen willen we zoveel mogelijk voorkomen dan wel 
op een adequate wijze bestrijden.  Voor een veilig gevoel hebben we een mooie leefomgeving en openbare ruimte nodig, 
toegankelijke  sportvoorzieningen voor vooral de jeugd en een zorgketen die nauw is afgestemd met alle 
veiligheidspartners.   
 
Beheer openbare ruimte            
Een goed onderhouden stad is de eerste zorg van mensen die de openbare ruimte gebruiken. Het beheer van de 
openbare ruimte is het sturen op functies in de gebieden waar iedereen mag komen en de overheid het beheer en 
onderhoud voert. Hierbij wordt gekeken naar de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit.  De Strategische visie 2020 geeft 
richting aan het beheer van de openbare ruimte. We streven naar een basiskwaliteit van het onderhoudsniveau van 
de openbare ruimte. De prioriteit wordt bij een aantal nader aan te wijzen buurten gelegd. De beheerplannen spelen 
hierop in. Daar waar de middelen niet aansluiten op het gewenste kwaliteitsniveau moeten we keuzes maken. 
 
Stedelijke Vernieuwing/Stadshart            
De middelen in het programma Stedelijke vernieuwing zijn bestemd voor de stedelijke vernieuwingsopgave in het 
stadshart, Nieuw Den Helder en de Stelling Den Helder. Het hoofddoel is om met investeringen in deze gebieden Den 
Helder een aantrekkelijke woon- en leefstad te maken. De looptijd van de eerste fase van het Uitwerkingsplan 
Stadshart is 2011-2014. In het derde jaar zijn de voorbereiding en uitvoering van projecten (Stationsgebied, Kop van 
de Beatrixstraat, parkeergarages en Spoorstraat-Oost) in volle gang. In Nieuw Den Helder is de aandacht vooral 
gericht op de planvorming voor de Falgabuurt.  
 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting     
Kenmerkend voor Den Helder is aan de ene kant de economische dynamiek van de stedelijke omgeving (stadshart, 
haven, bedrijventerreinen) en aan de andere kant de rust en ruimte van het open landschap en de kustzone. Dit biedt 
bijzondere kwaliteiten en tegelijkertijd kansen. Het benutten van beide kwaliteiten vereist vaak zorgvuldige 
belangenafwegingen. Het resultaat van deze afwegingen in overleg met het maatschappelijke veld en andere overheden 
legt de gemeente vast in beleidsregels, structuurvisies en bestemmingsplannen. 
 
Verkeer en Vervoer            
In 2011 heeft de gemeenteraad de Infrastructuurvisie Den Helder 2025 vastgesteld. Deze dient als leidraad voor het 
stellen van prioriteiten voor nieuwe investeringen en stimuleringsacties. Binnen dit kader gaat de aandacht in 2012 
vooral uit naar maatregelen voor de verbetering van de ontsluiting van de haven en maatregelen om de 
verkeersveiligheid te vergroten. 
 
Milieu               
Binnen dit programmaonderdeel voeren we de door het Rijk aan het gemeentebestuur opgedragen wettelijke 
milieutaken uit maar geven we ook invulling aan onze duurzaamheidsambitie. In 2012 richten we ons vooral op de 
uitvoering van het Bodemprogramma 2010-2014 en het verder brengen van allerlei projecten en initiatieven die 
bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor duurzaamheid. 
 
Onderwijs & Jeugd             
Het programma onderwijs en jeugd richt zich op een optimale ontwikkeling van de jeugd van Den Helder vanuit de 
eigen mogelijkheden en talenten. We binden jongeren aan Den Helder met een onderwijsaanbod dat past bij de 
ambities van onze stad en trekken kansrijke jongeren aan. Waar nodig bieden we ondersteuning vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin bij het opvoeden en opgroeien. Dat doen we samen met onze partners in het onderwijs en met 
de (jeugd)zorginstellingen. We zetten in (boven)regionaal verband de eerste stappen in de voorbereiding van de 
transitie van de jeugdzorg. 
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Cultuur               
Het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid hebben tot doel het vergroten van de Helderse deelname aan culturele 
activiteiten. Het programma cultuur omvat daartoe het initiëren en in stand houden van culturele voorzieningen en 
activiteiten in de meest brede zin. Behoud van draagvlak voor en deelname aan kunst en cultuur in de stad vragen 
om een aanbod, dat zo goed mogelijk aansluit op de (zich ontwikkelende) vraag van de Helderse bevolking én de 
bezoekers van de stad.  
 
Sport en vrije tijd             
Doel van het programma sport en vrije tijd is dat inwoners van Den Helder meedoen en gezond zijn en blijven.  
Den Helder heeft sterke sportverenigingen, met een actief vrijwilligersbestand en met sportfaciliteiten voor iedereen. 
Het gebruik daarvan is op de eerste plaats een eigen keuze van onze inwoners. Wij faciliteren het  
voorzieningenpakket omdat het gezond is om te sporten. Daarnaast levert sporten in verenigingsverband een 
bijdrage aan een prettig woon- en leefklimaat. 
 
Zorg en maatschappelijke dienstverlening           
Het doel van dit programma is dat inwoners meedoen in de samenleving. Het programma gaat uit van ontwikkeling 
op eigen kracht, maakt gebruik van potenties van mensen en stimuleert burgers tot eigen initiatief en hulp aan elkaar. 
Iedereen kan iets en iedereen kan iets betekenen, ongeacht belemmeringen of achtergronden. Op die manier levert 
het programma ook een bijdrage aan de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken en buurten. In een zo vroeg 
mogelijk stadium bieden we maatschappelijke partners en burgers, al of niet georganiseerd mogelijkheden, en ruimte 
om daarin zo veel als mogelijk te participeren en met ons samen te werken. 
 
Economische ontwikkeling             
Het programma Economische ontwikkeling geeft invulling aan de eerste doelstelling van de Strategische Visie 2020: 
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. In 2012 willen we met 
een verzelfstandigd havenbedrijf de ontwikkeling van de haven een impuls geven en zetten we in op de promotie en 
acquisitie van bedrijven. 
 
Werk en Inkomen              
Het doel van dit programma is dat inwoners meedoen door het (her)vinden van betaald werk of indien dit doel om 
redenen niet (meer) hoeft of haalbaar is participatie op andere wijze. We hanteren bij de poort daadkrachtig het 
principe van “Werk boven Inkomen”. We stellen eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, mogelijkheden en talenten 
van onze inwoners centraal. We bieden een inkomensvoorziening aan inwoners die dit echt nodig hebben. 
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Financiën in één oogopslag  
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Financiën in één oogopslag  
 
En de (meerjaren)ontwikkelingen. 
 
De programmabegroting 2012 laat de volgende resultaten ‘na bestemming’ zien: 
 

bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 

Saldo begroting 2012 - 2015 1.270  365  165  747  

Saldo Kadernota 246 258 134 1.184 

 
NB: na bestemming betekent in deze: na verrekening van alle geplande stortingen in en onttrekkingen aan de 
verschillende reserves. 
 
Voor de jaren 2012 t/m 2015 voorzien we een positief exploitatiesaldo. Hierbij zijn voordelen van voorgenomen 
besparingen reeds ingeboekt en zijn voorzieningen getroffen om eventueel tegenvallende realisering van deze 
besparingen, tot een zeker niveau, op te vangen. 
 
De ramingen zijn opgesteld aan de hand van de technische uitgangspunten zoals vastgelegd in de Kadernota 2012-
2015. Verder zijn de in deze kadernota genoemde maatregelen financieel vertaald. Ook zijn de voorgestelde 
bezuinigingen zoals deze door de raad in november 2010 zijn vastgesteld verwerkt.  
 
Voor het hierboven genoemde saldo 2012 wordt hieronder een opstelling van inkomsten en uitgaven opgenomen 
waarbij de diverse programma’s getotaliseerd worden weergeven. Op deze gegevens wordt verderop in de begroting 
nader ingegaan. 
 
Totaal inkomsten en uitgaven in 2012 (bedragen x 1. 000 euro)   

Inkomsten 2012 Uitgaven 2012 

Lokale heffingen       12.969  Algemeen bestuur en middelen 14.085  
Algemene uitkering       65.354  Integrale veiligheid 7.565  
Opbrengst deelnemingen        1.293  Beheer openbare ruimte 13.472  
Saldo financiering functie        4.034  Stedelijke vernieuwing 6.891  
Stelposten 16  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.233  
Geldleningen aan derden           502  Verkeer en vervoer 2.639  
Opbrengsten uit programma's       66.686  Milieu 13.233  
Opname reserves 7.241 Onderwijs en jeugd 10.775  
   Cultuur 5.648  
   Sport en vrije tijd 4.672  
   Zorg en maatschappelijke dienstverlening 21.015  
   Economische ontwikkeling 7.740  
   Werk en inkomen 38.546  
   Storting reserves 2.312 

      158.095     156.825  
      
   Resultaat 1.270  
      158.095      158.095  
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Grafisch laat de verhouding zich als volgt in kaart brengen: 
 

Aandeel per programma

Algemeen bestuur en middelen
15%

Programma Integrale Veiligheid
9%

Beheer Openbare Ruimte
15%

Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting

3%
Onderwijs en jeugd

10%

Cultuur
7%

Sport en Vrije tijd
5%

Zorg en Maatschappelijke 
Dienstverlening

22%

Economische ontwikkeling
2%

Werk en Inkomen
7%

Stedelijke Vernieuwing
2%

Verkeer en Vervoer
2%

Milieu
1%

 
 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 18 

Vergelijking  ten opzichte van kadernota 
Het resultaat van de begroting is ca. 1,25 miljoen euro positief waar de Kadernota een bedrag voor 2012 van 0,25 
miljoen euro voordelig presenteert, ofwel de voorliggende begroting raamt 1 miljoen euro voordeliger. Dit is globaal 
als volgt te verklaren: 
 

 v = voordelig of 
 n = nadelig Bedrag x € 1.000 

Extra meeropbrengst Algemene uitkering V 400 

Ingevolge de nota afstoten onroerend goed wordt in 
afwijking van de kadernota nog een opbrengst  geraamd V 200 

Het inverdien effect op de overhead vanwege  
uitbesteding van de afvalinzameling aan de HVC komt 
gedeeltelijk op in 2012 ipv 2011. 

V 200 

Het effect van de gemeentelijk co-financiering ivm een 
EFRO-subsidie project pakt voordeliger uit dan 
aanvankelijk geraamd 

V 115 

Vanwege fasering van de investering van het zwembad 
treedt er in 2012 een eenmalig kapitaallast voordeel op 

V 300 

Actualisatie van de financieringspositie. V 120 

Het resultaat van de huuropbrengsten en beheerskosten 
van het gemeentelijk onroerend goed moeten op grond 
van werkelijke cijfers neerwaarts bijgesteld worden 

N -260 

Diverse kleinere mutaties per saldo.  N -51 

Mutatie V 1.024 

 
 

• Op grond van de meicirculaire is een actualisatie van de Algemene uitkering opgezet welke per saldo leidt 
tot € 900.000 aanvullende inkomsten. In de kadernota was dit voorzichtigheidshalve ingeschat op ‘slechts’ € 
500.000,-. 

• Bij de kadernota is de oorspronkelijk geraamde incidentele opbrengst onroerend goed van 1,2 miljoen 
volledig ‘afgeboekt’. In de begroting is echter rekening gehouden met een opbrengst van € 200.000 

• Vanwege de uitbesteding van de afvalinzameling doet zich een besparing op de overhead voor. 
Vooruitlopend op realisatie hiervan wordt jaarlijks een –dalend- bedrag ten laste van de – ontlastte- 
uitvoering huisvuilinzameling gebracht. Wegens verschuiving van de jaarschijf is het nu geraamde bedrag 
hoger dan wat in de kadernota opgenomen is. 

• In de kadernota werd onder de noemer ‘actualisatie bestaand beleid’ gemeld dat zich extra kosten voor 
zouden doen in verband met gemeentelijke cofinanciering van een  EFRO project. Bij nadere bestudering is 
gebleken dat deze kosten beperkt blijven tot 50 % van de oorspronkelijke raming, ofwel een voordeel van € 
115.000. 

• Kapitaallasten van investeringen komen op in het jaar volgend op dat van investering. Zorgvuldigheids halve 
moeten de structurele lasten wel bij aanvang van een investering gedekt zijn. Ten aanzien van 
kapitaalslasten ontstaat op deze wijze in het jaar van investering een incidenteel voordeel. In het geval van 
het zwembad gaat het om een aanzienlijk bedrag, € 300.000 

• Jaarlijks wordt de financiering positie van de gemeente bijgesteld qua beschikbare reserves en geleend 
geld. De uitkomsten van deze bijstelling komen pas op een laat tijdstip beschikbaar zodat hier in de 
kadernota geen rekening mee gehouden kon worden, voordelig € 120.000. 

• De huuropbrengsten van gemeentelijke eigendommen blijven –structureel- ca € 210.000 achter terwijl de 
beheerskosten juist – ook structureel-  € 50.000 hoger blijken. Vanwege de onontkoombaarheid van deze 
effecten worden deze nu in de begroting verwerkt. 

• Diverse overige mutaties, per saldo € 45.000 nadelig. Ondermeer wegloop van bezuiniging effect naar 
haven, afval en riool en verlaging van de inflatie index op gemeentelijke belastingen van 2,1 % naar 1,9%. 
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Hoofdstuk 2. Programmabeschrijvingen 
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Programma 1: Algemeen bestuur en middelen 
 
 
1.1 Inleiding 
  
De verdere uitvoering van de Strategische Visie 2020 aangevuld met de adviezen van de commissie Deetman/Mans 
zoals verwoord in het rapport Krimp of niet en het opstellen en realiseren van programma’s voor het stadshart, 
Willemsoord, de haven en de regionale samenwerking Kop van Noord-Holland zijn bepalend voor de uitvoering van 
dit programma. Omdat communicatie hierbij essentieel is, behandelen we ook dit onderdeel, net als onze 
dienstverlening. Uiteraard moeten ook de overige programma’s bijdragen aan het realiseren van de Strategische visie 
2020.  
 
Collegeprogramma 2010-2014 
Het belangrijkste uitgangspunt van ons collegeprogramma is de Strategische Visie 2020. Wij willen Den Helder als 
stad naar een hoger plan tillen en ons imago verder verbeteren. De strategische visie voor de gemeente Den Helder, 
vastgelegd in 2007, luidt: 
‘Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland met goede en diverse werkmilieus, plezierige en 
veilige woonmilieus, een breed en goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en levendig stadshart en adequate 
infrastructuur.’ 
Aan deze visie zijn zes doelstellingen gekoppeld. Bij de uitvoering van het collegeprogramma in de jaren 2012 en 
verder zijn deze doelstellingen de basis voor ons handelen. 
 
De uitdaging van 2012 is om de visie “Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland” verder 
vorm en inhoud te geven. De opschaling naar de gebiedsontwikkeling van de Kop van Noord-Holland vereist een 
adequate aansturing richting provincie en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, rijkspartijen en de 
ondernemers. In 2012 en verder zullen wij nog intensiever samenwerken met dit netwerk. Door de opschaling van de 
gebiedsontwikkeling haven van lokaal naar regionaal/nationaal niveau ontstaat er eveneens een andere dynamiek.  
 
1.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor do en?  
 
1. Uitvoering Strategische Visie 2020 
 
Wat willen we bereiken? 
De Strategische Visie 2020 is voor de begroting 2012 het belangrijkste kader dat richting geeft aan de koers die we 
varen. Inmiddels hebben we de aanbevelingen vanuit het rapport van de commissie Deetman/Mans Krimp of niet 
gekoppeld aan de Strategische Visie 2020 waarin expliciet benadrukt werd door de commissie dat nu het moment is 
in te zetten op werkgelegenheid en economie. Het is dan ook nu het moment om de havenontwikkelingen door te 
zetten in combinatie met de uitvoering van het Uitwerkingsplan Stadshart en de ontwikkeling van Willemsoord. 
Daarnaast is het zaak dat we de regionale samenwerking in de Kop van Noord-Holland intensiveren en in 2012 
komen tot een regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland. 
 
Bovenliggende strategie 
Doorgaan op de huidige weg is geen optie omdat dan een verdergaande afname van de bevolkingsomvang met alle 
gevolgen van dien is te verwachten. Den Helder kiest als absoluut speerpunt van beleid het realiseren van de 
ambities van de haven en in samenhang daarmee het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de stad c.q. het 
vestigingsklimaat. Het niveau van beheer en onderhoud (schoon, heel en veilig) is daarbij op peil.  
De economische potentie van stad en regio wordt ook versterkt door de al aanwezige en verder te ontwikkelen 
kennisconcentratie en innovatiekracht rondom het maritieme cluster. Omdat de problematiek ook de rest van de regio 
Kop van Noord-Holland raakt wordt ingezet op regionale samenwerking. De gemeente heeft hierbij een stimulerende 
en faciliterende rol, zowel richting bewoners als bedrijfsleven en instellingen. Daarbij kan de gemeente niet alles 
oplossen; bewoners, bedrijven en instellingen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering is de 
ondernemingszin, kennis en investeringskracht van het bedrijfsleven en kennisinstituten / onderwijsinstellingen 
essentieel. Alle activiteiten en werkzaamheden van de gemeente dienen een aantoonbare bijdrage te leveren aan de 
strategische agenda. 
 
Relatie Strategische Visie en Sociale Structuurvisie 
In de Strategische Visie 2020 is een ruimtelijke structuurvisie aangekondigd: een ruimtelijke vertaling van de 
Strategische Visie. De Sociale Structuurvisie, als sociale vertaling van de Strategische Visie 2020, brengt de 
maatschappelijke doelen in kaart, geeft een beeld van het Helderse voorzieningenpakket en geeft daarin prioriteiten 
aan. 
 
De prioriteiten betreffen respectievelijk verhoging van (zelf)redzaamheid en participatie om het zetten van stappen op 
de Maatschappelijke Ladder mogelijk te maken, verbetering van het gemeentelijke imago (voornamelijk vanuit 
sociaal-culturele- en vrijetijdsvoorzieningen), en koersen op ontwikkelingen in het onderwijsveld die aansluiten bij de 
gemeentelijke economische ontwikkeling en ambitie.  
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Duidelijk is dat met deze drie prioriteiten niet alleen het voorzieningenniveau kleur en vorm krijgt. Ook sluiten 
ontwikkelingen en prioriteiten binnen het sociale domein direct(er) aan bij ontwikkelingen op economisch en ruimtelijk 
vlak. Vanuit het sociale domein wordt aldus, op zo integraal mogelijke wijze, bijgedragen aan sociale participatie en 
dynamiek en aan een Den Helder als prettige stad om te wonen, te leven, te werken en te verblijven. 
 
Gebiedsontwikkeling haven 
Vanuit de Strategische Visie 2020 en hét raadsbesluit van 1 juli 2009 ligt de focus mede op de ontwikkeling van de 
haven. Het doel is werkgelegenheid in de regio behouden en creëren, en de leefbaarheid te vergroten door 
aanpassing van de infrastructuur. De commissie Deetman/Mans constateerde de noodzaak hiervan en adviseerde de 
gemeente stevig in te zetten op de havenontwikkeling. In programma 12 wordt verder ingegaan op deze 
gebiedsontwikkeling. 
 
Regionale samenwerking 
Naar aanleiding van een regionale raadsbrede conferentie die in 2011 heeft plaatsgevonden, is een regionale 
stuurgroep Kop van Noord-Holland gevormd onder leiding van de commissaris van de Koningin, de heer Remkes. 
Deze stuurgroep is inmiddels enige maanden actief. De belangrijkste opdracht van deze stuurgroep is het opstellen 
van een regionale gebiedsagenda.  
 
Het rapport Krimp of niet van de commissie Deetman/Mans spreekt duidelijke taal over de noodzaak van regionale 
samenwerking gericht op de toekomst en oriëntatie van de Kop van Noord-Holland op Den Helder, waarbij Den 
Helder zich moet bewijzen als partner voor regionale ontwikkeling en samenwerking. Voorkomen dient te worden dat 
gemeenten vanwege demografische ontwikkelingen gaan concurreren. De belangrijkste ontwikkelingen zijn daling 
van de beroepsbevolking en groei van het aantal huishoudens door vergrijzing op korte termijn. De versterking van de 
economische kracht slaagt alleen wanneer gemeenten zich gezamenlijk en bovengemeentelijk concentreren op de 
economische kansen.  
 
Deze economische kansen hebben we inmiddels vertaald naar vijf clusters voor de regio Noord-Holland Noord. Deze 
economische clusters zijn:  

• Agribusiness  
• Duurzame energie 
• Marien, Maritiem & Offshore 
• Medisch 
• Vrijetijdseconomie 

 
In de Kop van Noord-Holland zijn deze vijf economische clusters ook als speerpunten benoemd maar die verschillen 
in kwaliteit en omvang nog sterk. Naast doorontwikkelen van de clusters afzonderlijk in de jaren 2012 en verder wordt 
ook het leggen van dwarsverbanden als een meerwaarde gezien voor de regio. De thema’s van deze 
dwarsverbanden zijn Arbeidsmarkt & Onderwijs, Kennis & Innovatie en Duurzaamheid. 

 
 
 
Op dit moment worden er al verschillende zaken in regionaal verband opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Regionale woonvisie 
• Regionaal actieprogramma Wonen 
• Regionale verstedelijkingsafspraken 
• Regionale visie bedrijfsterreinen 
• Brandweer Den Helder – Texel 
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• Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
• Regionale belastinghuis 
• Veiligheidshuis 
• Gebiedsontwikkeling Haven 

 
Overige projecten 
Naast de activiteiten en projecten in de drie prioritaire gebieden werken we ook elders in de stad aan projecten die 
een bijdrage leveren aan de doelstellingen uit de Strategische Visie. Zo ondersteunen de projecten in Nieuw Den 
Helder Centrum (Stedelijke vernieuwing) mede de doelstellingen in het stadshart. 
 
Het behoud en de ontwikkeling van Den Helder Airport is van groot economisch belang voor de uitvoering van de 
Strategische visie 2020 vooral waar het gaat om de ontwikkeling van het cluster Marien, Maritiem & Offshore. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De komende jaren staan in het teken van de verschillende doelstellingen die we in de Strategische Visie 2020 
hebben verwoord. Het realiseren van de Strategische Visie 2020 is een langdurig proces. Dat proces toetsen we 
periodiek en stellen we zonodig bij. We moeten zorgen voor balans en synergie op verschillende beleidsterreinen. 
Om hierin de juiste focus aan te brengen zijn de strategische opgaven onderverdeeld naar twee pijlers die aansluiten 
op het advies van de commissie Deetman/Mans:  
 
1. Economische pijler (gericht op bedrijven en bedoeld om werkgelegenheid te creëren) 

• Haven (in de brede zin van het woord, inclusief onderwijs) 
• Toerisme & Recreatie, inclusief onderwijs 
• Infrastructuur, passend bij economische ontwikkeling  en vestigingsklimaat 

 
2. Vestigingsklimaat pijler (gericht op het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat) 

• Levendig stadshart/Willemsoord 
• Variëteit in woningaanbod 
• Tegengaan sociale zwakte: sturing op onderwijs en het zetten van stappen op de maatschappelijke ladder. 

 
Om te voorkomen dat de stad leegloopt voordat de effecten van de strategische plannen merkbaar worden, is ook de 
basis van de openbare ruimte op orde benoemd als strategisch speerpunt. Verpaupering blijkt immers een van de 
belangrijkste vertrekredenen te zijn van bedrijven en bewoners. 
 
We hebben voor de drie gebieden stadshart, Willemsoord en haven als prioritaire gebieden gekozen omdat ze 
bepalend zijn voor de stedelijke ontwikkeling van Den Helder. De onderlinge samenhang is groot. Bestuurlijke regie 
kan juist in deze gebieden tot concrete resultaten leiden. De ontwikkelde gebieden versterken de positie van 
Den Helder als de centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland. De gebiedsontwikkeling moet in deze gebieden 
dus onomkeerbaar op gang komen. 
 
De keuze voor gebiedsontwikkelingen heeft tot gevolg dat we vooral in deze gebieden willen ontwikkelen en 
investeren. Dit dragen wij ook als gemeente naar buiten uit. Op deze manier kunnen wij inwoners en partners aan 
Den Helder binden en nieuwe partners en bewoners aantrekken. Qua ontwikkeling beschouwen we de gebieden 
stadshart en Willemsoord als één omdat zij een nauwe relatie hebben. De gebiedsontwikkeling van de haven is een 
regionale opgave op korte termijn, en een nationale opgave op langere termijn.  Daarbij werken we nadrukkelijk 
samen met de overige gemeenten in de Kop van Noord-Holland, provincie en het Rijk. 
 
In 2012 wordt gewerkt aan: 
• Verdere uitvoering van fase 1 van het Uitwerkingsplan Stadshart. 
• De regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland voor de middellange en lange termijn, inclusief 

locatiekeuzes op gebied van wonen, bedrijfslocaties, voorzieningen en ontwikkeling van de vijf economische 
clusters. 

• Het creëren van draagvlak voor de ambities van Den Helder bij partners (ontwikkelaars, overheden, bedrijfsleven 
en investeerders). 

• Het optimaliseren van de bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de Strategische Visie 2020. 
• Het verder richting geven aan de toekomst van Willemsoord bv. 
• Lobbyen ten behoeve van de lange termijn voor het behoud van werkgelegenheid en het versterken en 

aantrekken van onderwijsinstellingen (niet alleen als gemeente maar ook als regio). 
 
 
Om als centrumgemeente te kunnen functioneren vragen ook onderwerpen als bevolkingsontwikkeling, infrastructuur, 
wonen, sociale zorg en culturele voorzieningen regionale aandacht.  
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1. Publieksdienstverlening 
 
De visie op publieksdienstverlening in de gemeente Den Helder luidt: 
Een vraaggerichte organisatie, waar een afzonderlijke organisatie-eenheid informatie verstrekt aan de burger op 
basis van een zo ver mogelijk doorgevoerde vorm van geïntegreerde dienstverlening en waar producten zoveel 
mogelijk worden afgeleverd klaar-terwijl-u-wacht en zoveel mogelijk door één contactpersoon. 
 
De gemeente Den Helder wil toegankelijke dienstverlening aan burgers, ondernemers en derden bieden met een 
transparante en rechtmatige organisatie. De organisatie streeft ernaar doelmatig en doeltreffend te zijn waarbij de 
klant centraal wordt gesteld. In het vernieuwde dienstverleningsconcept wordt de visie op publieksdienstverlening in 
een nieuw jasje gestoken, met als uitgangspunt dat de klant centraal staat. 
 
Publieksdienstverlening 
De gemeente wordt vanaf 2015 het centrale loket van de overheid. Om dit te realiseren volgen we de komende jaren 
de landelijke ontwikkelingen, zoals Burger Service Code, het Antwoord© en het Nationaal uitvoeringsprogramma 
Dienstverlening en e-overheid (kortweg NUP). Dit om op transparante wijze de beste dienstverlening te leveren tegen 
de laagst mogelijke kosten. In 2012 staat de (door)ontwikkeling van de digitale dienstverlening en de één-
loketgedachte centraal.  
 
Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) 
Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende 
weg vraagt; dus betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te bereiken, brengen de 
overheden, waaronder dus ook de gemeenten, focus en samenhang aan in de ontwikkeling van de 
basisinfrastructuur van de e-overheid. 
 
Een belangrijk onderdeel van het NUP is het programma Antwoord©. De belangrijkste doelstelling hierbij is dat 
burgers één ingang hebben bij de gemeente waar ze met al hun vragen aan de overheid terecht kunnen, ongeacht de 
keuze in het distributiekanaal: internet, e-mail, telefoon en loket. In 2012 gaan we het ‘digitale kanaal’ verder 
ontwikkelen onder andere door het verbeteren van de website en e-formulieren.  
 
Wat willen we bereiken?  
We streven naar betere dienstverlening met minder kosten. Alle klantcontacten komen samen in de front-office 
(loketten/ Klant Contact Centrum) voor alle vakgebieden en voor alle kanalen: internet, e-mail, telefoon en loket. Een 
belangrijke doelstelling hierbij is dat de front-office bereikbaar is onder één telefoonnummer, via één website, één 
adres op één locatie. 
 
Hoe gaan we het doen? 
Dit gaan we realiseren door in 2012: 
• processtappen te vereenvoudigen en te automatiseren; 
• de digitale dienstverlening verder uit te breiden en meer onder de aandacht te brengen op welke wijze 

burgers/bedrijven contact kunnen zoeken met de gemeente (internet, e-mail, telefoon en loket); 
• de klant in één keer gelijk goed te helpen (minder klantcontacten); 
• een kanteling van producten van back-office naar front-office te maken; 
• te werken aan een duidelijke en voor iedereen toegankelijke gemeentelijke website. 
 

Rapportcijfer klanttevredenheid Publiekszaken
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Bron: Benchmarking Publiekszaken 
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2. Communicatie en Burgerparticipatie 
 
Wat willen we bereiken? 
Een van de doelen die het college zich heeft gesteld is het betrekken van de inwoners en bedrijven bij het bouwen 
aan de toekomst van Den Helder. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Er gebeurt in Den Helder veel aan burgerparticipatie. Uiteraard vanuit wijkgericht werken, maar ook rond 
onderwerpen op het gebied van de openbare ruimte, verkeer en veiligheid. Bewoners worden steeds meer 
meegenomen in de voorbereiding van beleid en in de voortrajecten van projecten. Aansprekende recente 
voorbeelden hiervan zijn de diverse vormen van participatie rondom de bouw van het nieuwe stadhuis, de 
parkeergarages Julianaplein en Sluisdijkstraat, de pilot coffeeshops, wijkveiligheidsplan Visbuurt en het 
buurtactieplan Jeruzalembuurt. De wethouders hebben inmiddels elke maand een spreekuur in hun ‘eigen’ wijk. Om 
het vroegtijdig te betrekken van bewoners steviger te verankeren in de organisatie, zijn de formats voor raads- en 
collegevoorstellen aangepast. Burgerparticipatie vraagt, mede door de introductie van nieuwe media, om 
voortdurende aanpassing. De ervaringen tot nu toe, de nieuwe mogelijkheden door de nieuwe media en de wensen 
van de bevolking vatten we samen in een korte, geactualiseerde nota burgerparticipatie die in het voorjaar van 2012 
het licht zal zien. Daarin zal ook de aangenomen motie tot het houden van wijkdebatten een plek krijgen. 
 
Wat willen we bereiken? 
De gemeente Den Helder dient zich meer te onderscheiden als een gemeente met een prettig woon- en werkklimaat. 
Een gemeente waar bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen door een gezond ondernemersklimaat en waar 
voldoende gekwalificeerd personeel voorhanden. En een gemeente waar bezoekers kunnen rekenen op een 
aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In het citymarketingproject werken steeds meer partijen samen en sluiten nieuwe partijen zich aan. Deze 
samenwerking heeft geresulteerd in een citymarketingplan. Hierin worden de kwaliteiten van Den helder als 
centrumgemeente belicht. Inmiddels is subsidie uitgekeerd om een aantal uitvoeringsprojecten en activiteiten te 
verwezenlijken. Het bundelen van krachten in de Helderse samenleving om Den Helder als centrumgemeente met 
alles wat daarbij hoort, te profileren krijgt geleidelijk aan vorm. Wij steunen dit project omdat citymarketing een 
substantiële bijdrage kan leveren aan de promotie van Den Helder. 
 
Wat willen we bereiken? 
De website moet het visitekaartje zijn van de gemeente. Goede (digitale) dienstverlening aan en communicatie met 
burgers heeft prioriteit. De mogelijkheden die het internet biedt om te communiceren kunnen beter benut worden. Te 
denken valt aan het via eigen berichtgeving inspelen op de actualiteit, interactie en gebruik van beeld en geluid. De 
huidige site heeft technische beperkingen waardoor deze niet voldoet aan de criteria die gesteld zijn vanuit het rijk. 
Daarnaast moeten ook de andere kanalen die ons ten dienste staan goed benut worden. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Het komende jaar wordt een plan uitgewerkt om de website van de gemeente zowel technisch als organisatorisch op 
orde te brengen. Toepassing van social media vindt afhankelijk van de geschiktheid van het instrument plaats. Zo is 
tijdens het bezoek van de koningin een twitterkanaal geopend en is gebruikgemaakt van YouTube. Audiovisueel 
materiaal is en wordt inmiddels steeds vaker ingezet op de site. 
 
Als gemeente communiceren we stelselmatig en via verschillende kanalen met onze doelgroepen. 
Raadscommunicatie, projectcommunicatie, pr, media en regiecommunicatie met verbonden partijen, regionale 
samenwerking, lobby/public affaires zijn kanalen en - vormen die we in onze omgeving inzetten. Door ook intern nog 
beter samen te werken en communicatie daadwerkelijk in het hart van het beleid te verankeren, komt het resultaat 
tijdig en zichtbaarder voor het voetlicht. Wat weer ten goede komt aan het imago van de organisatie. 
 
Indicatoren  
In het collegeprogramma 2010-2014 is de wens uitgesproken dat de burgers meer vertrouwen krijgen in de 
gemeentelijke bestuurders, uitmondend in een voldoende in de monitor Waarstaatjegemeente. Verder wordt volgens 
het collegeprogramma de klanttevredenheid gemeten met enquêtes en door deel te nemen aan 
benchmarkonderzoeken. Elke twee jaar wordt deelgenomen aan de verschillende onderdelen van 
Waarstaatjegemeente, waar de benchmark Publiekszaken inmiddels ook deel van uit maakt. 
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Effectindicatoren:  

Indicator 2009 2010 2011 

Totaaloordeel klanttevredenheid  7,9 7,8 8,1 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als kiezer’ (streefwaarde=voldoende) 4,1 - 5,1 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als klant’ 7,5  - 7,4 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als partner’ 5,0 - 5,0 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als onderdaan’ 5,9 - 6,0 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als wijkbewoner’ 6,8 - 6,7 

Bron: Benchmark Publiekszaken, Waarstaatjegemeente.nl 
 

 
1.3 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 1 - Algemeen en middelen 

Productbedragen 
(x € 1.000) 

Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -16.449  -9.824  -14.085  -15.522  -16.649  -15.616  

Baten 1.012        1.070         1.077         1.098         1.119         1.140  

Totaal programma voor 
bestemming -15.437  -8.754  -13.008  -14.424  -15.530  -14.476  

mutaties in reserves 162  1.095  295  95  95  0  

Totaal programma na 
bestemming -15.275  -7.659  -12.713  -14.330  -15.436  -14.476  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 5.054.000 nadelig). 
 
Bestuur 
In 2010 is door het vroegtijdig vertrek van een wethouder en de instroom van een voormalig wethouder de wachtgeld- 
verplichting toegenomen. Dit betekent een lastenverzwaring van € 100.000. De budgetten van raad en griffie zijn 
verlaagd met € 75.000 zoals aangegeven is bij de kadernota. Verder is de inzet van de ondersteuning aan bestuur 
kleiner als gevolg van de bezuinigingen uit de eerste verkenningen hetgeen ook een besparing van ca € 130.000 
oplevert. 
 
Service center 
Vanwege een interne formatieherschikking van de afdeling PBZ worden er minder uren van het team Ondersteuning 
aan dit product toegerekend, wat er toe leidt dat er € 100.000 minder wordt toegerekend. 
 
Burgerzaken 
In de begroting 2011 is rekening gehouden met verkiezingen. In 2012 worden er geen verkiezingen gehouden en zijn 
de budgetten op nul gesteld.  Daarnaast is de inzet van uren lager. Het totaal voordeel bedraagt  € 150.000. 
 
Stelposten  
In 2011 is er eenmalig uit de algemene reserve een bedrag beschikbaar gesteld voor het beheer openbare ruimte van 
€ 1.000.000. In de begroting 2012 is deze vervallen. Tegen over deze uitgave stond een onttrekking uit de reserves 
welke uiteraard ook vervalt per 2012. Ingevolge de besluitvorming inzake de Kadernota komen er nieuwe stelposten 
op waarvan de belangrijkste die voor de materieel sluitende begroting (2.000.000) en tegenvallende Rijksmaatregelen 
(2.000.000) zijn. Per saldo een nadelig effect van € 3.900.000.   
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Saldo kostenplaatsten 
Op ‘saldo kostenplaatsen’ worden financiële effecten van begrotingwijzigingen met betrekking tot kostenplaatsen 
(teams) geraamd. In totaliteit gaat het hier in boekjaar 2011 om een bezuiniging van  € 1,5 mln wat hier 
gepresenteerd wordt als voordeel. In 2012 verdwijnt het voordeel op deze plek en wordt verwerkt (gekort) bij de 
bedrijfsvoering budgetten. Nieuwe posten in 2012  zijn: 
een stelpost uitgave ten laste van het Frictiefonds groot € 200.000 (waar tegen over een gelijkwaardige onttrekking uit 
de reserves staat.) 
 
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 9.000 voordelig. 
 
 
Mutaties reserves  
Qua stortingen in en onttrekkingen aan reserves doen zich de volgende mutaties voor: 

Er is in 2012 rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve frictiefonds van € 200.000. Dit is een verhoging 
ten opzichte van 2011. 
 
In 2011 is  zoals bij de begroting 2011 is besloten éénmalig € 1 miljoen aan de algemene reserve onttrokken om het 
achterstallig onderhoud in de openbare buitenruimte aan te pakken. Dit is een verlaging ten opzichte van 2011. 
 
Hiernaast vindt er nog een standaard onttrekking plaats wegens egalisatie van kapitaallasten van 
huisvestinginvesteringen. 
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Programma 2: Integrale Veiligheid 
 
 
2.1 Inleiding 
In het programma Integrale Veiligheid van de programmabegroting wordt zichtbaar gemaakt waarop de inspanningen 
van de gemeente en haar partners zich op het gebied van openbare orde en veiligheid in 2012 en de jaren daarna 
zullen richten. 
 
Met de wet Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten 
aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid wil het kabinet de regierol van de gemeenten versterken. De bedoeling van 
dit wetsvoorstel is met twee maatregelen de regierol van gemeenten op het terrein van lokale veiligheid te 
verstevigen. Zo wordt de raad verplicht een integraal veiligheidsplan vast te stellen én komt er een specifieke rol 
(zorgplicht) voor de burgemeester om zijn natuurlijke gezagspositie. Wij geven hier al uitvoering aan met het in 2010 
vastgestelde beleidsplan integrale veiligheid en het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma. 
 
De relatie tussen de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie en de prioriteiten binnen het Lokaal integraal 
veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Den Helder situeert zich vooral op het gebied van veiliger buurten. Daar waar 
het gaat om veiligheid op straat, bij uitgaansgelegenheden, coffeeshops, aanpak jeugdoverlast en 
overlast/onveiligheid in de wijk leert de ervaring dat integraal samenwerken niet alleen wenselijk maar ook een must 
is. Aan de hand van een jaarlijks uitvoeringsprogramma worden de prioriteiten van het lokaal integraal 
veiligheidsbeleid vertaald in de praktijk. Zoals eerder gesteld worden hierin afspraken beschreven tussen gemeente, 
politie en OM en eventuele bijbehorende zorgpartners. In de lokale gezagsdriehoek worden afspraken gemaakt– 
waarvoor het lokaal integraal veiligheidsbeleid en de uitvoeringsmatrix als basis worden gebruikt – richting uitvoering. 
 
2.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor do en? 
Wij willen dat Den Helder een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) heeft. We ontwikkelen beleid voor 
de bestrijding van criminaliteit, overlast en de bevordering van de veiligheidsbeleving van de burgers. Het 
veiligheidsgevoel moet voldoende scoren. We streven naar minder misdrijven en overtredingen in de openbare 
ruimte, minder overlast en verloedering in wijken en buurten. Burgers en bedrijven worden gewezen worden op hun 
eigen verantwoordelijkheid en we gaan de zelfredzaamheid bevorderen. Wijkplatforms, burgerpanels, overleg met 
ondernemers (zoals horeca) worden stevig verankerd door dit structureel te laten plaatsvinden.  Burgernet wordt zo 
breed mogelijk ingezet. 
 
We verbreden onze regierol in het kader van integrale veiligheid door de veiligheidsketen preventie, (na)zorg en 
repressie te borgen in nauwe samenwerking met de afdeling OWS en partners. Dit komt vooral tot uiting in het 
Veiligheidshuis. Als het regionaal college heeft besloten over de financiering en besturing van een regionaal 
veiligheidshuis dan willen we dat het Veiligheidshuis Den Helder die rol op zich neemt. We staan voor een 
rechtvaardige en strenge handhaving. Waar mogelijk bevorderen we de regionale samenwerking en waar nodig 
nemen we de regierol in deze. 
 
Daarnaast willen we een rampenbestrijdingsorganisatie en een brandweer die voldoen aan de eisen van de Wet op 
de Veiligheidsregio, de risico’s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen beperken en het adequaat 
bestrijden van de gevolgen van ongevallen en rampen.  
 
We streven naar een strikte handhaving van wet- en regelgeving, een beter naleefgedrag door burgers en bedrijven 
en het besef bij burgers en bedrijven dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben. Een hoge graad van sociale en 
fysieke veiligheid, het voldoen aan eisen van welstand en het juiste gebruik van opstallen en gronden zijn de 
maatschappelijke effecten die we willen bereiken door het toepassen van regelgeving en door het verlenen van 
vergunningen en ontheffingen. We zorgen ervoor dat de dienstverlening professioneel en adequaat is ingericht.  
 
Het beleid met betrekking tot dit programma is vastgelegd in de beleidsnota’s: 

• Het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011 
• Nota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Den Helder 2011-2014 
• Nota Integraal Handhavingsconcept 2009 
• Horecaconvenant 2008 
• Nota Herijking lokaal softdrugsbeleid 2007 
• Nota Jeugdbeleid 2009 
• Convenant Veilige School 2010. 
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A. SOCIALE VEILIGHEID 
 
Voor 2012 zijn de veiligheidsthema’s van de gemeente in samenspraak met de politie en het openbaar ministerie 
vastgesteld. De prioriteiten op het gebied van sociale veiligheid liggen bij de volgende thema’s, genoemd in 
willekeurige volgorde: 
1. geweld; 
2. fietsendiefstal; 
3. mensenhandel; 
4. bestrijding hennepteelt; 
5. woninginbraken. 
 
1. Geweld 
 
Uitgaansgeweld 
 
Wat willen we bereiken? 
Voorkomen en bestrijden van uitgaansgeweld en straatroof door extra toezicht. Verminderen van het aantal 
incidenten uitgaansgeweld door het tegengaan van overmatig alcoholgebruik onder jongeren (21-). De genoemde 
inzet moet leiden tot een afname van het aantal geweldsdelicten met 15%. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Bij het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de zestien en overmatig alcoholgebruik door jongeren 
boven de zestien wordt aangesloten bij de maatregel van het regionale plan Helder in de Kop.  
 
Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod 
 
Wat willen we bereiken? 
Terugdringen van acute gevallen van huiselijk geweld door het creëren van een time-out tussen de uithuisgeplaatste 
en de achterblijver en het opstarten van een hulpverleningstraject. Beoogd resultaat: het voorkomen van 
recidivegedrag bij de plegers van huiselijk geweld. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Aan de hand van een risico-inventarisatie bepaalt de burgemeester of een huisverbod wordt opgelegd. Binnen de 
tijdsduur van het opgelegde huisverbod wordt het hulpverleningstraject gestart. Het ongedaan maken van situaties 
waarin sprake is van huiselijk geweld of de dreiging ervan.  

 
Overvallen 
 
Wat willen we bereiken? 
Terugdringen van het aantal overvallen door gerichte nazorg ex-gedetineerden. Beoogd resultaat: afname van het 
aantal overval delicten met 5%. Een afname van  het recidivegedrag door gerichte nazorg ex-gedetineerden ten 
opzichte van 2011. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Dit wordt bereikt door middel van gerichte nazorg van ex-gedetineerden (via het Veiligheidshuis) en het verder 
continueren en stimuleren van het keurmerk Veilig Ondernemen.  
 
 
2. Fietsendiefstal  
 
Wat willen we bereiken? 
Terugdringen van het aantal fietsendiefstallen. Verruimen van het aantal stallingplaatsen. Beoogd resultaat: 
verminderen van het aantal fietsendiefstallen met 15%.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2011 is door een samenwerkingsverband van de gemeente en de politie ingezet op het terugdringen van 
fietsendiefstallen en het verbeteren en verruimen van stallingplaatsen. Hiervoor zijn ook studenten van de 
politieopleiding ingezet. Zij controleren vooral op hot spots waar veel fietsen gestolen worden. In 2012 zal dit beleid 
gecontinueerd worden en zal er opnieuw met flyers en publiciteit op gewezen worden dat diefstal van een fiets vaak 
eenvoudig te voorkomen is.  
 
 
3. Mensenhandel  
 
Wat willen we bereiken? 
Het tegengaan van mensenhandel en uitbuiting van prostituees door integrale uitvoering van het 
Handhavingsarrangement prostitutiebedrijven en de nieuwe Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden 
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seksbranche (nu nog wetsvoorstel). Strekking van deze wet is onder meer het verhogen van de minimumleeftijd voor 
prostituees van 18 naar 21 jaar, de registratieplicht voor prostituees en het verbeteren van hun sociale positie. 
Beoogd resultaat: prostitutiebedrijven in Den Helder zijn legale bedrijven waarin geen mensenhandel of uitbuiting 
plaatsvindt. Er zijn geen illegale prostitutieactiviteiten in onze gemeente. De Wet BIBOB wordt toegepast op 
vergunningaanvragen en bestaande vergunningen voor deze bedrijven. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Er wordt ingezet op de opsporing van illegale prostitutieactiviteiten. Naar aanleiding van de nieuwe Wet Regulering 
prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (nu nog wetsvoorstel) passen wij het bordelenbeleid aan. 
Meldingen van uitbuiting en mensenhandel geven we door aan het regionale meldpunt mensenhandel. Er wordt 
voorlichting gegeven over de loverboyproblematiek aan de groepen 7 en 8 op een aantal basisscholen in Den Helder. 
 
 
4. Hennep  
 
Wat willen we bereiken? 
Het opsporen en bestrijden van de illegale teelt van hennep en de criminaliteit daarachter volgens de aanpak 
vastgelegd in het Regionale Hennepconvenant. Daarnaast voeren we het rijksbeleid rond drugs en coffeeshops uit ( 
aan het afstandscriterium wordt reeds voldaan) Beoogd resultaat: er vindt binnen onze gemeentegrenzen geen 
illegale teelt van hennep plaats. Den Helder voldoet aan de normen en eisen van het rijksbeleid. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2012 hebben we samen met de opsporingspartners als doel: 
• het opsporen van illegale hennepkwekerijen en het vernietigen van de teelt; 
• gericht strafrechtelijk onderzoek van de afdelingsrecherche naar de betrokkenheid van growshops bij de illegale 

hennepteelt; 
• wijziging van het lokale beleid naar aanleiding van het rijksbeleid. Dit betekent onder meer: 

o omvorming van coffeeshops tot besloten clubs; 
o invoering van het criterium dat niet-ingezetenen geen toegang hebben; 
o vergroting van het afstandscriterium van 250 naar 350 meter tot scholen.  

 
 
5. Woninginbraken 
 
Wat willen we bereiken? 
De inrichting van de openbare ruimte volgens het concept van het keurmerk Veilig Wonen. Minder overlast in en 
verloedering van de openbare ruimte. Beoogd resultaat: een inrichting van de openbare ruimte op basis van het 
principe schoon, heel en veilig. De kwaliteit van de openbare ruimte die bijdraagt aan een hoger veiligheidsgevoel bij 
inwoners en bezoekers. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Bij de (her-)inrichting van de openbare ruimte worden de aanbevelingen en handreikingen van het handboek 
politiekeurmerk Veilig Wonen in acht genomen. Herhalen van het informatietraject over het politiekeurmerk Veilig 
Wonen.  
 

% voelt zich wel eens onveilig (2009)
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B. FYSIEKE VEILIGHEID 
 
1. Rampenbestrijding 
 
Wat willen we bereiken? 
Voor 2012 geldt dat de implementatie Wet op veiligheidsregio’s verder wordt afgemaakt. Daarnaast worden de 
aanpassingen gerealiseerd voor het gemeentelijk crisiscentrum. Naast het regionaal crisisplan wil de gemeente een 
sociaal rampenplan ontwikkelen. De eerste aanzet is hiervoor al gegeven in 2011. In 2012 dient het plan samen met 
de partners vastgesteld te worden. Beoogd resultaat: ultimo 2012 staat een opgeleide en geoefende crisisorganisatie. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
• Het aanpassen van de crisisruimtes en (communicatie)middelen in kader van de rampenbestrijding. 
• Inventarisatie en aanschaf, middelen crisisbeheersing. 
• Het opleiden van de leden van de gemeentelijke crisisorganisatie. 
• Het organiseren van oefeningen/workshops voor de gemeentelijke actiecentra. 
 
2. Externe veiligheid 
 
Wat willen we bereiken? 
Het invoeren van het beleidsplan Externe Veiligheid. Beoogd resultaat: ultimo 2012 werkt iedereen volgens de 
nieuwe werkprocedures. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Verwerken van de nieuwe werkwijze in de werkprocedures en bijhouden van de gegevens van de risicokaart.  
 
3. Havenbeveiliging 
 
Wat willen we bereiken? 
Het actualiseren van het Havenbreedbeveiligingsplan. De actualisatie gebeurt in samenwerking met Harlingen, 
Delfzijl en Eemshaven. Tijdens de evaluatie zullen de landelijke ervaringen, nieuwe ontwikkelingen, ervaringen van 
incidenten en leerpunten van oefeningen worden meegenomen. Beoogd resultaat: ultimo 2012 is het nieuwe 
Havenbreedbeveiligingsplan gereed. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Het actualiseren en vaststellen van het Havenbreedbeveiligingsplan.  
 
 
C. LOKALE THEMA’S 
 
 
1. Aanpak overlast kruising Koningstraat/Koningdwar sstraat 
 
Wat willen we bereiken? 
De overlast in en rond de Koningstraat/Koningdwarsstraat en de onveiligheidsgevoelens in dit deel van de binnenstad 
met 10% verminderen, te meten met de Veiligheidsmonitor 2011. 
 
Beoogd resultaat: 

• Positiever veiligheidsgevoel van ondernemers en bezoekers van de binnenstad; 
• Zichtbare afname van de aanwezigheid van overlastgevende groepen in het gebied; 
• Draagvlak en zelfredzaamheid bij de bewoners en ondernemers voor het opknappen en in stand houden 

van een nette omgeving;  
• De verstrekking van softdrugs vindt plaats binnen de kaders van het landelijke gedoogbeleid; 
• Coffeeshophouders houden toezicht op de openbare orde situatie in de omgeving van hun coffeeshops; 
• Wijziging van het lokale beleid naar aanleiding van het rijksbeleid. Dit betekent onder andere omvorming van 

coffeeshops tot besloten clubs. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

• Driemaandelijks overleg met de coffeeshophouders; 
• Het handhaven van de openbare orde in de omgeving van de coffeeshops; 
• Het verder opknappen van de Koningstraat; 
• Het continueren van het cameratoezicht in de binnenstad. 
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2. Wijkveiligheid 
 
Wat willen we bereiken? 
Verhogen van leefbaarheid en veiligheid in specifieke wijken door middel van toezicht en handhaving. Beoogd 
resultaat: een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de Visbuurt: bewoners kennen elkaar en spreken elkaar aan op 
overlastgevend gedrag. Afname van illegale kamerverhuur binnen de wijk Stad Binnen de Linie met 10%.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Voor 2012 wordt specifiek ingezet op de veiligheid in de Stad Binnen de Linie en in de buurten Tuindorp, Visbuurt en 
Centrum. Specifiek voor de Visbuurt is een uitvoeringsprogramma Visbuurt 2011-2013 opgesteld. Gelijktijdig wordt de 
overlast door illegale kamerverhuur en huisjesmelkersproblematiek in de Stad Binnen de Linie aangepakt.  
 
3. Keurmerk Veilig Ondernemen  
 
Wat willen we bereiken? 
Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kent twee deelgebieden: winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met 
dit project wordt de veiligheid en de leefbaarheid in winkelstraten en op bedrijventerreinen bevorderd op basis van 
een samenwerkingsconvenant tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente. Beoogd resultaat: een grotere 
mate van veiligheid door ingrepen in de ruimtelijke omgeving, maatregelen in de sfeer van toezicht en voorzieningen 
op objectniveau. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De gemeente kent KVO-trajecten voor drie winkelgebieden en een bedrijventerrein: 

• Centrum (inclusief Kroonpassage, sinds 2007) 
• Ravelijncenter (sinds 2011) 
• Schooten Plaza (sinds 2011) 
• Kooypunt (sinds 2009). 

Er zal onderzocht worden of er mogelijkheden en behoeften  bestaan voor uitbreiding van de KVO-trajecten. 
 
Het ontwikkelen en inrichten van winkelgebieden en het bedrijventerrein conform de prestatie-eisen van het 
handboek KVO-w en KVO-b.  
 
4. Deelname Pilot Burgernet 
 
Wat willen we bereiken? 
Betrekken van burgers bij de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving en het verhogen van het 
oplossingspercentage van misdaden. Beoogd resultaat: in eerste kwartaal 2012 wordt Burgernet geïmplementeerd in 
de gemeente Den Helder. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Een onderdeel van ons veiligheidsbeleid is het betrekken van burgers bij de veiligheidssituatie in hun 
woonomgeving. Een van de mogelijkheden om dat te verwezenlijken is deelname aan de regionale pilot Burgernet 
die het Rijk subsidieert. Samen met het Regionaal Programmabureau Integrale Veiligheid zetten wij een lokaal 
netwerk op van personen die worden ingezet bij heterdaad opsporingsacties van de politie.  
 
 
D. HANDHAVING EN VERGUNNINGVERLENING 
 
Handhaving milieu vindt via een jaarlijks integraal uitvoeringsprogramma plaats, hetzelfde geldt voor handhaving van 
de brandveiligheid. Handhaving openbare ruimte gebeurt op basis van inkomende klachten, eigen waarnemingen, 
projectmatige inzet. Handhaving bouw- en woningtoezicht is gebaseerd op de verleende vergunningen, illegale bouw, 
handhavingverzoeken en illegale kamerverhuur. 
 
In dit jaar zal de regionale uitvoeringsdienst (RUD) voor de basis milieutaken en een aantal specifieke taken zoals 
bodem en geluid worden opgericht. De uitgangspunten voor de vorming van deze RUD zijn: 

• de uitvoering van de milieutaken; 
• inrichting volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen openbaar lichaam; 
• lagere kosten met dezelfde kwaliteit. 
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E. BRANDWEER 
 
Regionalisatie 
Naar verwachting wordt in januari 2012 de aangepaste wet op de Veiligheidsregio’s van kracht. Hierin is de 
mogelijkheid voor een gemeente om een eigen brandweer organisatie in stand te houden vervallen. Het jaar 2012 zal 
dan ook in het teken staan van de voorbereiding op de regionalisatie van de brandweer Noord-Holland Noord. 
Hiervoor is een bijdrage vanuit de gemeente Den Helder noodzakelijk. Bij de regionalisatie en bij de regionale 
samenwerking die daarbij hoort werken we volgens de speerpunten: minder brand”, betrouwbaar en betaalbaar op 
tijd en slimmer organiseren. Vanuit deze drie sporen zal de regionalisatie worden vormgegeven. 
Ook de samenwerking met Texel, die in 2011 is gestart, zal verder worden geïmplementeerd waarbij zo veel mogelijk 
wordt aangesloten bij de regionale samenwerkingsverbanden en de regionalisering. Met de Koninklijke Marine 
worden gesprekken gevoerd over de samenwerking met het Korps Marinebrandweer. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze samenwerking zal nauw aansluiten op de 
regionalisatie van de brandweer in Noord-Holland Noord en op de samenwerking met Texel. 
 
Proactie en preventie  
Een goede bereikbaarheid zal worden bewaakt en verbeterd door een goede afstemming rond ruimtelijke 
ordeningplannen en stadsvernieuwingsprojecten. Ook de bluswatervoorzieningen in de hele gemeente worden up-to-
date gehouden. Bij voorlichting en advisering over brandveiligheid zal meer aandacht worden gegeven aan het 
landelijke speerpunt community safety, waarbij met meer voorlichting, de (brand)veiligheid van de inwoners van Den 
Helder wordt verbeterd 
 
Opleiding en oefening brandweer 
Aan de opleidingseisen en geoefendheid van het personeel worden in de Wet op de Veiligheidsregio’s en het besluit 
personeel Veiligheidsregio's duidelijke eisen gesteld. In het beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer is dit voor 
de brandweer Den Helder uitgewerkt.  De daadwerkelijke uitvoering is beschreven in het opleidingsplan 2011- 2012 
en het oefenplan 2011-2012. 
 
Voldoen aan de regionale en landelijke kwaliteitseis en. 
In de Wet op de Veiligheidsregio’s en de bijbehorende besluiten zijn kwaliteitseisen opgenomen voor de brandweer 
over bekwaamheid van het brandweerpersoneel en de kwaliteit van het optreden. De Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord heeft daartoe een dekkingsplan opgesteld dat door het bestuur van de Veiligheidsregio is vastgesteld. De 
brandweer Den Helder verbindt zich aan dit dekkingsplan en de bijbehorende opkomstnormen. Verder zijn er op het 
gebied van bekwaamheid kwaliteitseisen geformuleerd. Ook aan deze eisen (deels wettelijk) conformeert de 
gemeente Den Helder zich. 
 
Indicatoren 
 
Kengetallen integrale veiligheid 

 aantallen 

Controles wet milieubeheer 210 

Meldingen openbare ruimte resp. via KCC en eigen meldingen 700 en 3500 

Bouw- en woningcontroles 1000 

Controles brandveilig gebruik 1100 

Controles horeca 75 

Controles prostitutiebedrijven 6 

Controles coffeeshops 16 

Aantal begeleide veelplegers GAVO 10 

Bestuurlijke oefeningen (crisis) 2 

Bestuurlijke oefening (Port security) 1 

Beleidsplan externe veiligheid 1 

Beoefenen personeel +/- 100 

Havenbreedbeveiligingsplan 1 
 
In het Collegeprogramma 2010-2014 is aangegeven dat de veiligheidsbeleving voldoende moet zijn (minimaal een 
zes). 
 
Effectindicatoren:  

Indicator Cijfer 2009 

Rapportcijfer veiligheid (streefwaarde ≥ 6) 6,8 

Bron: Veiligheidsmonitor 2009 
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2.3 Wat gaat het kosten?  
 
Programma 2 - Integrale veiligheid 

Productbedragen 
(x € 1.000) 

Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -7.183  -7.082  -7.565  -7.620  -7.627  -7.688  

Baten 183 97 98 100 102 104 

Totaal programma voor 
bestemming -7.000  -6.986  -7.466  -7.519  -7.525  -7.584  

mutaties in reserves 115  14  0  0  0  0  

Totaal programma na 
bestemming -6.885  -6.972  -7.466  -7.519  -7.525  -7.584  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 494.000 nadelig) 
 
Bij product 101, brandpreventie, treedt een ogenschijnlijke kostenstijging op van ca € 310.000. Ogenschijnlijk omdat 
dit slechts een administratieve verschuiving is van inzet van uren welke voorheen bij programma 5 gepresenteerd 
werden. Bij programma 5 doet zich voor dit element dus een gelijkwaardige kostendaling voor. Concernbreed doet 
zich geen financieel effect voor. Reden van de verschuiving is dat de betreffende werkzaamheden 
verantwoordingtechnisch meer op hun plek zijn bij dit product. 
  
Bij product 125, rampenbestrijding, is de uitbreiding van de formatie voor dit onderdeel merkbaar door een toename 
van € 100.000. Voor de coördinator hier is zowel ondersteuning als achtervang gerealiseerd. 
 
Bij product 171, handhaving openbare orde, is er sprake van intensivering van inzet van eigen mensuren van het 
team beleid van VVH. wat zich vertaalt in een kostenstijging van ca. € 100.000. Hiernaast is er ingevolge de 
Kadernota € 75.000 gereserveerd voor inzet in het kader van handhaving van de drank- en horecaregelgeving. 
 
Bij product 181, bijzondere wetten, is een mindere inzet van het team Beleid merkbaar als compensatie voor 
zwaardere inzet elders. In geld ca. € 100.000. 
 
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 23.000 nadelig 
 
Mutaties in reserves: 
In 2011 wordt de reserve onderhoud dierentehuis opgeheven waardoor de storting vervalt. 
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Programma 3: Beheer openbare ruimte 
 
 
3.1 Inleiding.  
Een goed onderhouden stad is de eerste zorg van mensen die de openbare ruimte gebruiken: bewoners, 
ondernemers en bezoekers. Het beheer van de openbare ruimte richt zich op het schoon, heel en veilig houden van 
plaatsen in de stad waar iedereen mag komen en de overheid het beheer en onderhoud voert. Hierbij wordt gekeken 
naar de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit. 
 
De Strategische Visie 2020 geeft richting aan het beheer van de openbare ruimte. Wij streven naar een basiskwaliteit 
van de openbare ruimte. De prioriteit wordt bij een aantal nader aan te wijzen buurten gelegd. 
 
De beheerplannen spelen hierop in. Daar waar de middelen niet aansluiten op het gewenste kwaliteitsniveau moeten 
we keuzes maken. Het college zal in dat geval de prioriteiten in de beheerplannen aangeven. In de sectorale 
beheerplannen worden de financiële consequenties van het gewenste kwaliteitsniveau basis inzichtelijk gemaakt en 
toegelicht. Ook wordt inzicht gegeven in de onderhoudskosten van het betreffende onderdeel van de openbare ruimte 
ten opzichte van het gewenste kwaliteitsniveau basis. 
 
3.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor do en?  
Het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid van en de tevredenheid over de woonomgeving. Wij willen meer bereiken 
met minder middelen door een andere manier van werken. De inzet van Noorderkwartier, Werkgroep vrijwillig 
landschap, Actief Talent et cetera willen wij continueren en waar mogelijk versterken. 
 
De bewoners en bedrijven worden betrokken bij het beheer van de openbare ruimte in hun eigen straat of buurt door 
middel van maatschappelijk ondernemen en het krijgen van eigen verantwoordelijkheid. De huidige initiatieven zoals 
toezichthoudersproject Nieuw Den Helder en het onderhoud van de openbare ruimte door bewoners in het 
Duinparkplan en de Sluisdijkbuurt zijn daartoe goede aanzetten. Een haalbaarheidsonderzoek naar het oprichten van 
een buurtbeheerbedrijf wordt voorbereid en moet uitwijzen of dit in Den Helder gerealiseerd kan worden. Extra 
aandacht wordt besteed aan de Jeruzalem- en Visbuurt. 
 
Onderhoud openbare ruimte 
Binnen de kaders zoals deze zijn vermeld in de diverse gescheiden beheerplannen, de hierbij behorende 
meerjarenplanningen en de meest recente inspectiegegevens, wordt jaarlijks een integraal uitvoeringsplan opgesteld 
voor de openbare ruimte. Zowel het uitvoeringsplan als een evaluatie van het afgelopen jaar wordt beschreven in de 
nota Onderhoud Openbare Ruimte 2012. Deze nota wordt in januari 2012 ter kennisname aan de raad aangeboden.  
 
Bij het onderhoud van de openbare ruimte wordt de participatie van bewoners gestimuleerd. Bewoners die 
behulpzaam willen zijn bij het onderhoud of het onderhoud zelf ter hand willen nemen worden daarin zo veel mogelijk 
ondersteund. Om de stad schoon, heel en veilig te houden stimuleren we reïntegratiebedrijven hieraan mee te 
werken.  
 

Rapportcijfers openbare ruimte

6

6,1

7,4

6,1

7,2

7,3

5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5

oordeel burger paden en pleintjes

oordeel onderhoud wegen en fietspaden

oordeel burger over straatverlichting

oordeel burger groenvoorzieningen wijk

rapportcijfer leefbaarheid buurt

rapportcijfer woonomgeving

 
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011) 
 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 35 

Beheerplannen 
Om het gewenste onderhoudsniveau te bereiken en in stand te houden worden sectorale beheerplannen opgesteld. 
De afzonderlijke beheerplannen worden gezamenlijk gezien als een integraal beheerplan voor de totale openbare 
ruimte. De sectorale beheerplannen zijn:  

• Beheerplan Stedelijk Groen (2010-2013)  
• Beheerplan Openbare Verlichting (2010-2014) 
• Beheerplan voor Wegen (2008-2012) 
• Beheerplan voor Civiele Kunstwerken (2008-2012) 
• Beheerplan Bomen (2009-2012) 
• Beheerplan Spelen (2008-2012) 
• Beheerplan Verkeertekens en Straatmeubilair (2009-2012) 

 
De volgende sectorale beheerplannen worden in 2012 geactualiseerd en eind 2012 aangeboden: 

• wegen 
• civiele kunstwerken 
• bomen 
• spelen 

 
Onderhoud kapitaalgoederen 
Ons streven is er op gericht om op termijn de basiskwaliteit van de openbare ruimte te realiseren. De 
beheerprogramma’s geven aan dat er ten opzichte van het gewenste beeldkwaliteit basis nog een aanzienlijke 
achterstand is. Deze achterstand kan zowel van technische of esthetische aard zijn, of een combinatie van beide. 
 
De huidige economische situatie noopt ons tot het maken van een keuze en het zetten van de tering naar de nering. 
Wij kiezen er voor om primair de technische staat van de kapitaalgoederen op orde te brengen en te houden. Wij 
stellen voor om voor 2012 prioriteit te geven aan het onderhoud van de asfaltwegen door herschikking binnen het 
product wegen. Er zal daardoor minder onderhoud plaatsvinden aan de elementenverharding, uitgezonderd fiets- en 
voetpaden. Verdere toelichting is terug te vinden in de paragraaf ‘kapitaalgoederen’. 
 
Watergangen 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de waterkwaliteitsbeheerder van het 
oppervlaktewater. Omdat de verdeling van onderhoudstaken ten aanzien van taluds, walbeschoeiing en 
baggeronderhoud niet strookt met het uitgangspunt van het uitvoeringsplan Water en de reguliere kerntaak van het 
HHNK is, met de ondertekening van het waterplan Waterbreed, overeengekomen om de beheerovereenkomst te 
herzien. In 2011 zijn een groot aantal watergangen in het stedelijk gebied overgedragen aan het HHNK en heeft de 
gemeente het beheer en onderhoud van de aanwezige walbeschoeiingen en aansluitende taluds overgenomen. In 
2012 wordt een beheerplan opgesteld voor de walbeschoeiingen. 
 
Jantje Beton 
In 2009 is het wijkenproject van Jantje Beton van start gegaan. Jantje Beton, de gemeente Den Helder, kinderen en 
lokale partners zorgen dat in de Visbuurt en de Vogelbuurt in de periode 1 april 2009 tot en met 31 december 2013 
een speelomgeving gerealiseerd wordt die kinderen voldoende uitdaging en veiligheid biedt om elke dag buiten te 
spelen in hun eigen buurt.  

 
Wijkgericht werken 
Wij willen meer bereiken met minder middelen. Dit gegeven is een unieke kans voor een andere manier van werken. 
Als regiegemeente doen we een stapje terug en tegelijkertijd maken wij het mogelijk dat bewoners en andere partijen 
voorwaarts treden. Dat gaat niet vanzelf. Van gemeentezijde is daar activering, samenwerking en zichtbare regie voor 
nodig. Wij zoeken aansluiting bij onder meer wijkplatforms en bewonersorganisaties. Kernwoorden bij de andere 
werkwijze zijn: burgerparticipatie, bottom up, natuurlijke wijkontwikkeling en maatschappelijk aanbesteden. 
 
Er wordt gewerkt aan vele projecten en initiatieven, zoals de uitbouw van het buurtactieplan Jeruzalem, het voltooien 
van wijkactieplan Julianadorp, het bewaken van de wijkagenda in De Schooten en het Jantje Beton-project. 
Wij blijven ook vorm en inhoud geven aan het Convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting. Dit convenant is een 
belangrijk instrument voor het stimuleren van burgerparticipatie en het wijkgericht werken in het algemeen, zowel 
fysiek als sociaal. 
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Indicatoren 
 
In het Collegeprogramma 2010-2014 is de wens uitgesproken de woonomgeving aantrekkelijker te maken en de 
betrokkenheid van de burgers bij hun woonomgeving te vergroten. Burgerparticipatie is belangrijk bij de ontwikkeling, 
uitwerking en uitvoering van plannen. 
 
Effectindicatoren:  

Indicator 2009 2011 

Rapportcijfer leefbaarheid 7,1 - 

Rapportcijfer woonomgeving 7,3 7,3 

Actief geweest om de buurt te verbeteren 23% - 

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen  5,0 5,0 

Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen 4,8 4,9 

Oordeel interesse gemeente in mening burgers 5,0 5,3 

Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen 5,2 5,1 
Bron: Veiligheidsmonitor, Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 
 
 
3.3 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 3 - Beheer openbare ruimte 

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -15.460  -13.658  -13.472  -13.422  -13.476  -13.506  

Baten 881 911 923 936 949 962 

Totaal programma voor 
bestemming -14.579  -12.747  -12.548  -12.485  -12.527  -12.544  

mutaties in reserves 1.451  193  113  51  18  18  

Totaal programma na 
bestemming -13.128  -12.555  -12.436  -12.434  -12.509  -12.526  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€119.000 voordelig) 
 
561 Natuurgroen (80 V) 
De uitgaven in het kader van de uitvoering van het project Nota Groen nemen ten opzichte van 2011 af  met  
€ 80.000,-. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit de reserve Nota Groen. 
 
 
575 Buurtgroen (112 V) 
De belangrijkste afwijking is dat er ten opzichte van 2011 in 2012 minder uren door team wijkbeheer aan buurtgroen 
wordt toegerekend.€ 124.000). 
 
Reserve mutaties: 
Lagere uitname uit reserve Nota Groen door afname werkzaamheden in het kader van uitvoering Nota Groen in 2012 
t.o.v. 2011 (80V). Zie ook product 561 Natuurgroen. 
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Programma 4: Stedelijke vernieuwing 
 
4.1 Inleiding 
Voorkomen moet worden dat een verdergaande afname van de bevolkingsomvang leidt tot verdere afname van 
draagvlak voor voorzieningen, verpaupering van stedelijk gebied en afname van de kwaliteit van het woon- en 
leefmilieu. Daarom is er er gekozen voor realisatie van de economische potenties van de haven en het in  
samenhang daarmee verbeteren van de stad. 
 
De middelen in het programma Stedelijke vernieuwing zijn bestemd voor de stedelijke vernieuwingsopgave in het 
Stadshart, Nieuw Den Helder en de Stelling Den Helder. Het hoofddoel is om met investeringen in deze gebieden 
Den Helder een aantrekkelijke woon- en leefstad te maken. Dit is voor de eigen inwoners van groot belang, maar ook 
voor het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Stedelijke vernieuwing is een 
ontwikkelingsproces. Het gaat daarin niet alleen om fysieke maatregelen, nieuwe gebouwen en verbeterde 
buitenruimte, maar ook om de samenhang met de sociale situatie. De stedelijke vernieuwing in het  stadshart krijgt 
daarom op geheel andere wijze vorm en inhoud dan in Nieuw Den Helder. 
 
Medio 2010 heeft de raad en ook het provinciaal bestuur besloten tot extra investeringen voor de uitvoering van de 
eerste fase van het uitwerkingsplan Stadshart. Om de ontwikkeling en de besteding van de middelen in deze periode 
tot 2014 goed te kunnen volgen is binnen het programma Stedelijke Vernieuwing het deelprogramma 4a Stadshart 
opgezet.  
 
4.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor do en?  
 
Stelling Den Helder 
Wat willen we bereiken? 
De gemeente Den Helder wil de Stelling weer terugbrengen in het stadsbeeld. Samen met Zeestad CV/BV en 
Stichting Stelling Den Helder wordt gewerkt aan de herkenbaarheid van de liniedijk en de forten. Zeestad CV/BV 
heeft opdracht fondsen te werven om daarmee de liniedijk en de forten te kunnen restaureren.  
Willemsoord maakt onderdeel uit van de Stelling van Den Helder en is een unieke schakel tussen stadshart en 
haven. De oorspronkelijke functie van Willemsoord, werf van marineschepen, kan herkenbaar blijven door nautisch 
gerelateerde functies te concentreren op dit terrein. Willemsoord moet ook een levendig stadsdeel worden waar 
bewoners, gebruikers en bezoekers zich prettig en veilig voelen. Binnen het stadshart moet Willemsoord een 
bijzonder milieu vormen. Op Willemsoord moet tegelijkertijd de nabijheid van de haven met de daarbij behorende 
functies voelbaar en herkenbaar zijn. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2010 is een tender uitgeschreven om een nieuwe bestemming te geven aan Fort Westoever. Voorwaarde is 
dat het gehele fort, inclusief de aggregaatruimte, voor publiek toegankelijk wordt. Een van de ideeën die daaruit naar 
voren is gekomen moet in 2012 leiden tot een haalbare businesscase die past in de mogelijkheden die in 2011 in het 
bestemmingsplan Boatex zijn vastgelegd. 
 
Eind 2010 is vanuit het Waddenfonds € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Stelling Den Helder Poort 
naar de Wadden (2011-2014). Voor 2012 wordt vanuit dit project gestart met voorbereiding en uitvoering van diverse 
deelprojecten: herstel Fort Harssens, herstel Fort Westoever, afronding 2e fase restauratie Fort Kijkduin, coupure 
Huisduinerweg, fysieke ontsluiting van de Stelling Den Helder over water en het inrichten van interactieve informatie. 
Het project sluit aan op het project Waterbreed  (programma Milieu). 
 
Voor de ontwikkeling van Willemsoord zijn de cultuurhistorische uitgangspunten die in het visiedocument Willemsoord 
(2011) zijn vastgesteld bepalend. De activiteiten zijn meegenomen in deelprogramma 4a Stadshart. 
 
Nieuw Den Helder 
Wat willen we bereiken? 
Omdat Den Helder rekening houdt met krimp van de bevolking ontstaan er in Nieuw Den Helder nieuwe 
mogelijkheden voor de openbare ruimte en voorzieningen. Door meer differentiatie in het woningaanbod te brengen 
wordt een wooncarrière in de eigen wijk mogelijk. Samen met de corporaties Woningstichting Den Helder en 
Mooiland Vitalis wil de gemeente invulling geven aan deze strategie. Een deel van het woningbezit van 
Woningstichting Den Helder voldoet bovendien niet meer aan de huidige vraag. De corporatie is daarom voornemens 
om in de periode 2011-2015 circa duizend woningen te slopen en waar nodig te vervangen door meer gewenste 
woningtypen. Veel van deze woningen staan in Nieuw Den Helder. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Woningstichting Den Helder werkt in 2012 de strategie voor de ontwikkeling van het eigen woningbezit in Nieuw Den 
Helder uit. Dat doet zij in nauwe samenwerking met de gemeente om gezamenlijk tot een ontwikkelstrategie te komen 
voor langere termijn. In 2012 zal de aandacht zich vooral richten op de Falgabuurt met als doel te komen tot een 
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overeenkomst met ontwikkelafspraken tussen de corporaties en de gemeente Den Helder. De 
ontwikkelmogelijkheden voor deze buurt worden in 2012 vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.  
 
In 2012 zijn ook de resultaten bekend van het onderzoek van Woningstichting Den Helder naar de mogelijkheden 
voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de wijk. CPO is een vorm van ontwikkelen, waarbij kopers in 
groepsverband hun eigen woningen ontwerpen en bouwen. Daardoor is er van alles mogelijk: kwadrantwoningen, 
chaletwoningen of zelfs rijtjeswoningen. De provincie Noord-Holland heeft daarnaast de gemeente subsidie verleend 
voor visievorming op de mogelijkheden van allerlei vormen van CPO in Den Helder. De resultaten van dit onderzoek 
zijn eveneens begin 2012 beschikbaar. Beide onderzoeken sluiten op elkaar en op het onderzoek in het Stadshart  
(programma 4a Stadshart) aan.  
 
De Jeruzalembuurt is een van de buurten waarin gewerkt wordt aan het meer betrekken van bewoners(organisaties) 
bij het onderhoud van de eigen buurt. Voor deze buurt is in 2011 de burgerparticipatie gestart, van waaruit in 2012 de 
eerste resultaten zichtbaar worden (programma 3 Openbare ruimte). 
 
Nadat de procedure op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening is afgerond, kan Woningstichting Den 
Helder op de locatie van de voormalige garage aan de Waddenzeestraat haar bouwplan realiseren. Nadat de 
bijbehorende functies naar de nieuwe locatie zijn verhuisd kan de bebouwing op de oude locatie (hoek Scheldestraat-
Marsdiepstraat) worden gesloopt. 
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Programma 4a: Stadshart 
 
4.1a Inleiding 
In de Strategische Visie 2020 heeft de gemeente zich ten doel gesteld een levendig en veilig stadshart te creëren met 
een concentratie van stedelijke functies, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede horeca, 
kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau. In september 2008 is om invulling te geven aan 
deze doelstelling het Uitwerkingsplan Stadshart vastgesteld met een looptijd van vijftien jaar. De activiteiten in dit 
deelprogramma hebben dit plan en de daarin weergegeven visie als uitgangspunt. 
 
4.1b   Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor  doen?  
Het Uitwerkingsplan Stadshart gaat uit van doelstellingen op basis waarvan een keuze in projecten is gemaakt. Veel 
projecten zijn in 2012 in voorbereiding of uitvoering.  
Met de hieronder genoemde projecten en middelen wordt gewerkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor 
het Stadshart. Tegelijkertijd wordt er in het stadshart natuurlijk net als in de andere wijken ook geïnvesteerd in beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte, het gemeentelijk vastgoed en culturele en maatschappelijke voorzieningen. 
De kracht van deze gebiedsontwikkeling is immers juist dat het stadshart een krachtige impuls krijgt door een 
samenhangend pakket van maatregelen en activiteiten vanuit alle beleidsvelden.  
 
Spoorstraat Oost 
Wat willen we bereiken? 
Spoorstraat Oost is een voorbeeld van ontwikkeling van kleinschalige pandsgewijze nieuwbouw, waarmee het 
fijnmazige, stedelijk weefsel in de stad wordt aangeheeld. Het leidt tot een verbetering van de bestaande 
woonomgeving door het opknappen van de openbare ruimte. Voor de ontwikkeling van dit gebied zijn middelen uit de 
derde tranche van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing gereserveerd. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2012 zal met Woningstichting Den Helder een realisatieovereenkomst worden gesloten. Daarnaast loopt nog het 
initiatief van ondernemers voor een Prinsenplein.  Binnen het bestemmingsplan stadshart dat in september 2011 
wordt vastgesteld, is de realisatie van dit plan mogelijk 
 
Antiverpaupering 
Wat willen we bereiken? 
Door allerlei maatregelen wil de gemeente bereiken dat de uitstraling van de openbare ruimte, maar ook van de 
bebouwing in het stadshart verbetert. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In de planexploitatie van het stadshart heeft Zeestad CV/BV middelen gereserveerd voor maatregelen tegen 
verpaupering. Inmiddels is daarmee een het pleintje aan de Koningstraat opnieuw ingericht. Met de resterende 
middelen vindt in 2012 bijvoorbeeld aankleding van lege plekken en blinde gevels plaats. Onderhoud vindt plaats aan 
de eigen gemeentelijke panden door bijvoorbeeld het regelmatig verwijderen van graffiti.  
 
Collectief particulier opdrachtgeverschap 
Wat willen we bereiken? 
Den Helder wil bijzondere woonlocaties ontwikkelen. Het aanhalen van het fijnmazige, stedelijk weefsel in de stad 
door kleinschalige pandsgewijze nieuwbouw is een doelstelling van het uitwerkingsplan Stadshart. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) neemt een groep burgers het initiatief tot het bouwen van hun 
eigen koopwoningen. Zij organiseren zich hiervoor in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Deze treedt 
op als opdrachtgever naar architect en aannemer. CPO is de manier om het aanbod van woningen tegen een 
scherpe prijs beter te laten aansluiten bij de wensen van de toekomstige bewoners. 
De resultaten van het  haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van bouwen door middel van collectief 
particulier opdrachtgeverschap op de locatie Prins Hendriklaan/Koningsdriehoek worden eind 2011 bekend. Uit het 
onderzoek moet blijken of CPO op deze locatie mogelijk en haalbaar is. 
 
Stationsgebied 
Wat willen we bereiken? 
Den Helder streeft naar het versterken van de regionale functie van het stadshart. De synergie tussen de 
verschillende centrumfuncties is te versterken door de herpositionering van publieke functies.   
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Er is een voorbereidingskrediet van € 1,5 miljoen beschikbaar voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het 
nieuwe stadhuis. Deze werkzaamheden moeten begin 2012 leiden tot het go/no go besluit over de 
aanbestedingprocedure van het nieuwe stadhuis. 
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In de planexploitatie van Zeestad zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de stationslocatie. 
Nadat de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vastgesteld, zal in 2012 het bestemmingsplan stationsgebied in 
procedure worden gebracht.  
 
Willemsoord 
Wat willen we bereiken? 
De gemeente wil Willemsoord ontwikkelen tot volwaardig en compleet stadsdeel. Dit is mogelijk door, onder andere, 
de ontwikkeling van een cultureel programma op Willemsoord-Zuid met een koppeling naar de culturele 
voorzieningen in de omgeving en door de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord Zuid. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Nadat eind 2011 de businesscase schouwburg is vastgesteld, kan de aanbesteding en gunning van de schouwburg 
plaatsvinden. Besluitvorming over het  bestemmingsplan Willemsoord vindt in 2012 plaats. 
Ook in 2012 zal gewerkt worden aan het vullen van gebouwen met huurders die functies inbrengen in lijn van het 
visiedocument Willemsoord. 
Willemsoord biedt ruimte aan evenementen die passen in het karakter van het terrein: bijvoorbeeld de verplaatsing 
van de taptoe van het Bernhardplein naar Willemsoord. 
 
Nieuwbouw bibliotheek in voormalige School 7 
Wat willen we bereiken? 
Den Helder streeft naar het versterken van de regionale functie van het stadshart. De synergie tussen de 
verschillende centrumfuncties is te versterken door de herpositionering van publieke functies.   
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De plannen voor de ontwikkeling van de nieuwe bibliotheek zijn in voorbereiding. De bibliotheek streeft ernaar om 
eind 2011 zicht  te hebben op de herbestemming van het huidige pand op het Bernhardplein. Dit is voorwaarde om te 
kunnen starten met de nieuwbouw. 
 
Parkeergarages Sluisdijkstraat en Zusterflat 
Wat willen we bereiken? 
Belangrijke doelstelling van het uitwerkingsplan Stadshart is de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte 
met voldoende parkeerruimte voor bezoekers en bewoners van de binnenstad. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek parkeergarages waarvoor een krediet van € 300.000,-- beschikbaar is 
gesteld, zijn eind 2011 bekend. Op basis van de bevindingen zal een besluit worden genomen over de aanbesteding 
van de bouw van een parkeergarage op de locatie Zusterflat en de aanbesteding van de verbouw van de 
Sluisdijkgarage. 
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011) 
 
 
Sociaal-culturele impuls 
Wat willen we bereiken? 
Doelstelling is het versterken van de culturele programmering in het stadshart.  De opvang van dak- en thuislozen in 
het stadshart krijgt extra aandacht. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
De cultuurmakelaar heeft de taak organisaties bij elkaar te brengen om de culturele programmering in het stadshart 
te versterken. Evenals in 2010 en 2011 vindt een intensivering plaats van activiteiten gericht op dak- en thuislozen in 
het stadshart. 
 
Kop van de Beatrixstraat 
Wat willen we bereiken? 
Het project beoogt het opvullen van lege plekken in het stadshart en het bevorderen van de concentratie van 
detailhandel . Het leidt tevens  tot een verbetering van de bestaande woonomgeving door het opknappen van de 
openbare ruimte. Kop van de Beatrixstraat is een van de prioritaire projecten van Zeestad CV/BV. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2012 start Woningstichting Den Helder met woningbouw aan de kop van de Zuidstraat. Tevens vindt de start  
plaats van de ontwikkeling van het parkeerterrein op de hoek van de Molenstraat met zorgwoningen en 
koopappartementen. 
 
 
4.3 Wat gaat het kosten? 
 

Programma 4 - Stedelijke vernieuwing  

Productbedragen  
(x € 1.000) 

Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -8.768  -7.289  -6.891  -6.509  -4.473  -2.097  

Baten 235 0 0 0 0 0 

Totaal programma voor 
bestemming -8.533  -7.289  -6.891  -6.509  -4.473  -2.097  

Mutaties in reserves 6.354  5.660  5.330  5.010  3.000  636  

Totaal programma na 
bestemming -2.179  -1.629  -1.561  -1.499  -1.473  -1.461  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 68.000 voordelig) 
 
Lasten 
In 2012 is een gemeentelijke bijdrage van € 330.000 opgenomen voor het Stadspark en de openbare ruimte, in 2011 
was dit € 660.000 (RB10.0087). Per saldo een afname van € 330.000. Deze kosten zijn opgenomen in de reserve 
Strategische Visie. 
 
Mutaties reserves 
De vrijval uit de reserve Strategische Visie is €  330.000 lager omdat deze gelijk is aan de bijdrage voor het 
Stadspark en openbare ruimte. 
 
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 68.000 voordelig. 
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Programma 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
 
5.1 Inleiding 
Kenmerkend voor Den Helder is aan de ene kant de economische dynamiek van de stedelijke omgeving (stadshart, 
haven, bedrijventerreinen) en aan de andere kant de rust en ruimte van het open landschap en de kustzone. Het 
benutten van beide kwaliteiten in termen van kansen vereist zorgvuldige belangenafwegingen. Het resultaat van deze 
afwegingen in overleg met het maatschappelijk veld en andere overheden legt de gemeente vast in beleidsregels, 
structuurvisies en bestemmingsplannen. 
 
5.2    Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor  doen?  
 
Noordzeekust 
Wat willen we bereiken? 
Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. De kust moet nu en in de toekomst sterk genoeg zijn om Noord-Holland 
te beschermen tegen het water. Tegelijkertijd biedt het kustgebied van Den Helder veel kansen voor recreatie en 
toerisme. De visie hierop (programma 12 Economische Ontwikkeling) moet zich vertalen in de ruimtelijke 
visievorming en planvorming. 
 
Wat gaan we doen? 
De duinen tussen Petten en Den Helder zijn aangewezen als een zwakke schakel. Ze voldoen niet aan de huidige en 
toekomstige veiligheidseisen. Daarom worden deze plekken in de komende periode versterkt. De versterking biedt 
ook kansen om het landschap nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, recreanten en toeristen. Het project 
Zwakke schakels Noordzeekust wordt getrokken door het Hoogheemraadschap. Het project heeft een nauwe 
samenhang met het provinciale project versterking Noordzeekust. De gemeente participeert in de daarvoor 
opgerichte overlegvormen om kansen te benutten en de samenhang met het gemeentelijk beleid te bewaken. Een 
van die overleggen is de gebiedscommissie investeringsbudget landelijk gebied (ILG-gebiedscommissie), waar onder 
meer het recreatieknooppunt De Helderse Vallei, de ontwikkeling binnenduinrand en Julianadorp aan Zee 
aandachtsgebieden zijn. 
 
Het toenemende aantal bezoekers bij Drooghe Weert vraagt om een visie op de benodigde voorzieningen met het 
oog op de veiligheid (een eventuele post van de reddingsbrigade), maar ook om het opnieuw tegen het licht houden 
van de profielen en het daarmee samenhangend gebruik van de diverse strandslagen. Begin 2012 is deze visie 
gereed en kan deze worden vertaald in de te ontwikkelen bestemmingsplannen Duinzoom noord en Duinzoom zuid. 
 
Bedrijfsterreinen 
Wat willen we bereiken? 
Den Helder werkt aan een meer duurzame en groeiende economie. Daarbij is het van belang dat ieder bedrijfsterrein 
een duidelijk profiel heeft. Op deze wijze kunnen de bedrijven bij vestiging goed worden gefaciliteerd en de 
bedrijfsterreinen gericht in de markt worden gezet. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Dirksz Admiraal 
In de structuurvisie Den Helder die naar verwachting eind 2011 wordt vastgesteld, is het gebied Dirksz Admiraal 
opgenomen als een bedrijfsterrein met een nog onvoldoende uitgewerkt profiel. De in 2011 daarvoor uitgewerkte visie 
krijgt in 2012 een vertaling in het bestemmingsplan De Dogger Noordoost. Belangrijk onderdeel daarin is bijvoorbeeld 
het huidige stadhuis dat een nieuwe bestemming moet krijgen. Parallel aan de ontwikkeling van de plannen voor het 
nieuwe stadhuis, vindt de planvorming plaats voor de herbestemming van de huidige stadhuislocatie. 
 
Het gebied De Nollen is eveneens onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan De Dogger Noordoost. Begin 2012 
zal het project van ProRail Prettig wachten op het station zijn afgerond met maatregelen om de sociale veiligheid rond 
het station te vergroten met onder meer een wachtruimte aan de oostzijde van het spoor. 
 
Kooypunt 
Op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig plan van Kooypunt 3 start de voorbereiding van het 
bestemmingsplan Kooypunt. Ook moet voor de uitbreiding van het bedrijventerrein een m.e.r.-beoordelingsnotitie 
worden opgesteld, aangezien de uitbreiding de drempelwaarde van 75 hectare overschrijdt. Bovendien is een 
zogenaamde planm.e.r.-plicht aan de orde, aangezien het nieuwe bestemmingsplan het kader vormt voor activiteiten 
die in het vergunningenspoor (omgevingsvergunning) m.e.r.-beoordelingsplichtig of projectm.e.r.-plichtig zijn. Denk 
daarbij aan metaalverwerkende bedrijvigheid, energieproducerende inrichtingen of bedrijven waar chemische 
producten worden verwerkt. Hoewel een planm.e.r. en een m.e.r.-beoordeling qua inhoud en procedure enigszins van 
elkaar verschillen, is het mogelijk om beide vormen van effectrapportage in een integraal rapport op te nemen. 
Daarmee wordt vertraging in de procedure en dubbelingen in het milieuonderzoek voorkomen en kan het 
ontwerpbestemmingsplan in 2012 ter visie worden gelegd. 
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Westoever 
De evaluatie van de detailhandelsnota vindt eind 2011 plaats. De uitkomsten daarvan zijn medebepalend voor het in 
2012 in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Westoever, waarvan het Ravelijncentrum onderdeel uitmaakt. De 
ruimtelijke en functionele ontwikkelingsmogelijkheden van het Ravelijncentrum moeten in dit bestemmingsplan hun 
weerslag krijgen. 
 
Luchthaven 
Naar verwachting stelt Den Helder Airport haar beleidsplan in het vierde kwartaal van 2011 vast. Zodra dit is gebeurd, 
moet de gemeente bezien of, en zo ja welke, ruimtelijke consequenties daaraan verbonden zijn. In 2012 zal in ieder 
geval de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan Luchthaven plaatsvinden, aangezien het bestemmingsplan 
Luchthaven uit 1994 dateert. De wetgever schrijft voor dat in 2013 alle bestemmingsplannen tien jaar of jonger 
moeten zijn. 
 
Woningbouw 
Wat willen we bereiken?  
De gemeente Den Helder heeft in de Strategische Visie 2020 zich ten doel gesteld een grote variëteit aan ruim 
opgezette, groene woonmilieus te bieden die tegemoetkomen aan de vraag van (potentiële) inwoners met speciale 
aandacht voor bijzondere woonlocaties, zoals het wonen aan of op het water. De commissie Deetman/Mans sluit in 
haar advies hier op aan door aan te bevelen ruimte te geven aan de ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus 
om het beeld van Den Helder als aantrekkelijke woonstad te vorm te geven. In samenhang met maatregelen die de 
economie moeten stimuleren kan op deze wijze het tekort aan nieuwe instroom van inwoners worden tegengegaan. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
In 2011 is het regionaal actieprogramma opgesteld. Uitgaande van de planning van juli 2011 vindt vaststelling rond 
de jaarwisseling 2011/2012 in de gemeenteraden van de regiogemeenten plaats. In het actieprogramma leggen de 
gemeenten afspraken vast over de verdeling van de grotere nieuwbouwprojecten om daarmee te voorkomen dat in 
de Kop van Noord-Holland door een te groot woningaanbod leegstand ontstaat. Ook Den Helder kijkt in dat kader 
kritisch naar de kwaliteit van de woningbouwplannen en stuurt op een goede fasering in de uitvoering.  
 
OS&O-terrein 
Ervan uitgaande dat in september 2011 ondertekening van de koop/realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar zal 
plaatsvinden, kan in 2012 gestart worden met de bouw van deze woonbuurt op een unieke locatie aan de kust. Het 
Casino wordt afzonderlijk in de markt gezet met als doel te starten met de herbouw van dit bijzondere monument. 
 
Herontwikkeling 
In 2012 vindt ook de bouw plaats van woningen op locaties waarvoor in 2011 een procedure is gestart. Dit zijn de 
bouw van een appartementencomplex aan de IJsselmeerstraat (op de hoek met de Korvetstraat), uitbreiding van de 
Uyterton aan de Marsdiepstraat (voormalig garageterrein), appartementen en zorgwoningen in de Robijn 
Reijntjesstraat en de invulling van de leegstaande Nicolaaskerk in het Duinparkplan. Daarnaast zal in 2012 het 
leegstaande pand Sportlaan 62 worden verbouwd tot zes loftwoningen: een ontwikkeling die past in het geldende 
bestemmingsplan. De oplevering van de Lyceumhof aan de Molukkenstraat is in 2012 te verwachten.  
 
Julianadorp-Oost 
Het bestemmingsplan Julianadorp-Oost zal naar verwachting in januari 2012 in werking treden. Dit betekent dat in 
2012 ook gestart kan worden met de voorbereiding van de bouw van de eerste fase. Tegelijkertijd zullen we met onze 
ontwikkelpartners de marktontwikkeling nauwkeurig volgen en waar nodig de vervolgfasen in vormconcept of fasering 
bijstellen. 
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Actualisatie bestemmingsplannen 
Wat willen we bereiken? 
De Wet ruimtelijke Ordening vereist dat vóór juli 2013 alle bestemmingsplannen minder dan tien jaar oud zijn. 
Wanneer de gemeente niet aan deze voorwaarde voldoet, kan vanaf dat moment voor bouwplannen in gebieden met 
verouderde bestemmingsplannen geen leges worden geheven. Doelstelling is dan ook om in 2013 voor alle delen 
van Den Helder een geldend bestemmingsplan jonger dan 10 jaar te hebben. 
 
Daarnaast zijn er soms bouwprojecten die niet passen in een het bestemmingsplan en die ook niet liggen in een 
gebied waarvoor op korte termijn een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. Wil het college van Burgemeester 
en Wethouders toch vergunning verlenen voor deze aanvragen, dan is een verklaring nodig dat de raad tegen het 
verlenen van de vergunning geen bedenkingen heeft. De zogenaamde "verklaring van geen bedenkingen" (vvgb), 
zoals omschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (in werking sinds oktober 2010). Deze verklaring 
van geen bedenkingen kan alleen geweigerd worden in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5 
Besluit omgevingsrecht). 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Om diverse ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken vindt actualisatie van bestemmingsplannen plaats. 
Waar mogelijk maken deze plannen onderdeel uit van bestemmingsplannen die met het oog op de wettelijke termijn 
worden geactualiseerd. Voor plannen waarvoor geen nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is maar die passen in 
het ruimtelijk beleid en ook ruimtelijk en functionaal passen in de omgeving, zal de raad worden voorgesteld om een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze ontwikkelingen en de projectbesluiten (oude Wet op de 
ruimtelijke ordening) worden later bij de actualisering in het nieuwe bestemmingsplan geïntegreerd. Diverse 
bestemmingsplannen die in 2012 in procedure zijn, zijn hierboven of in programma 4 Stedelijke Vernieuwing vermeld. 
Daarnaast zullen in 2012 de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding en/of procedure komen om uiteindelijk 
aan de in de wet gestelde eis te kunnen voldoen: Landelijk gebied, Defensie/Buitenveld, Oud Den Helder, Nieuw Den 
Helder zuid, Marineterrein de Nieuwe haven, De Schooten en Zeegebied. 
 

Bestemmingsplannen eind 2011

jonger dan 10 

jaar

63%

aan te pakken 

tot 2013

17%

in procedure

20%

 
Bron: gemeente Den Helder, afdeling RWO 
 
 
Cultuurhistorische waardenkaart 
Wat willen we bereiken? 
Den Helder heeft veel verborgen schatten. Deze moeten beter voor het voetlicht komen. Citymarketing en gericht 
beleid op het gebied van recreatie en toerisme zijn daarvoor belang. Tegelijkertijd is het van belang dat die 
waardevolle gebieden, ruimtelijke structuren en elementen letterlijk op de kaart worden gezet en worden beschermd. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
In 2011 zijn de beschrijvingen van de gemeentelijke monumenten geactualiseerd. Daarnaast is er een inventarisatie 
gemaakt van waardevolle objecten en panden uit de Wederopbouwperiode. Dit leidt tot een voorstel tot aanwijzing 
van wederopbouwmonumenten waarbij, naast de architectonische waarde, de onderlinge samenhang en de 
stedenbouwkundige context deel van de onderbouwing zijn. Zowel de waardevolle objecten (op monumentenlijst of 
lijst beeldbepalend) als de waardevolle structuren en ensembles worden in een cultuurhistorische waardenkaart 
vastgelegd. Deze kaart vormt vervolgens een toetsingskader voor ruimtelijke plannen en kan ook als 
communicatiemiddel worden ingezet. 
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5.3 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesti ng  
Productbedragen  
(x € 1.000) 

Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -18.339  -7.604  -8.233  -8.062  -8.159  -8.081  

Baten 14.752 6.181 5.963 5.838 5.728 5.652 

Totaal programma voor 
bestemming -3.587  -1.424  -2.270  -2.224  -2.431  -2.428  

Mutaties in reserves 1.323  378  189  230  230  230  

Totaal programma na 
bestemming -2.264  -1.046  -2.081  -1.994  -2.201  -2.198  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€1.035.000 nadelig) 
 
Lasten 
De raming ‘incidentele opbrengst afstoten onroerend goed’ is voor 2012 begroot op € 200.000 conform de in 2011 
vastgestelde afstootnota vastgoed. De opbrengst is € 800.000 lager dan de oorspronkelijke raming van 2011. 
 
Baten 
De huuropbrengsten over het jaar zal € 200.000 lager zijn. Reden is dat in het verleden een te positieve inschatting is 
gemaakt. De huuradministratie is in 2010/2011 op orde gebracht, waarmee een definitieve inschatting van de 
huuropbrengsten mogelijk was. 
In het Kadernotabesluit is aangeven om de bouwleges kostendekkend te maken. De toename van de legesinkomsten 
worden geraamd op € 200.000. 
 
Mutaties reserves 
De incidentele kosten ad € 394.000 voor Drooghe weert in 2011 zijn in 2012 niet aan de orde. De beheerskosten voor 
de panden Stadshart zijn circa € 250.000 hoger welke worden gedekt uit de reserve Stadshart. 
 
Overige afwijkingen < 100.000 per saldo € 234.000 nadelig 
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Programma 6: Verkeer en vervoer 
 
 
6.1 Inleiding 
Een adequate infrastructuur is van groot belang voor Den Helder. Voor bewoners, bezoekers en bedrijven dient de 
gemeente goed bereikbaar te zijn. De opgave is onze positie als centrumgemeente te versterken, om de economie te 
versterken en om bij te dragen aan een goed woon-, werk- en leefmilieu. 
 
In 2011 heeft de gemeenteraad de Infrastructuurvisie Den Helder 2025 vastgesteld. Deze dient als leidraad voor het 
stellen van prioriteiten voor nieuwe investeringen en stimuleringsacties. In de visie geeft de gemeente prioriteit aan 
maatregelen op het gebied van de bovenregionale bereikbaarheid, ontsluiting van de haven, knooppunt De Kooy en 
omgeving, de verbinding Den Helder - Julianadorp, bereikbaarheid van het stadshart en oost-west fietsverbindingen.  
 
6.2      Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvo or doen?  
 
Agenderen bovenregionale bereikbaarheid 
Wat willen we bereiken? 
We willen een betere aansluiting op het auto(snel)wegennet bereiken in zowel oostelijke als zuidelijke richting, 
leidend tot vermindering van de reistijd van en naar Den Helder, zowel reëel als in de beeldvorming. Dit is een zaak 
van lange adem waar de gemeente bovendien geen rechtstreekse invloed op heeft.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
In 2012 zal dit vraagstuk worden geagendeerd op provinciaal en rijksniveau. De Kop van Noord-Holland werkt samen 
met de regio’s West-Friesland en Alkmaar en omstreken in het kader van de uitvoering van de gebiedsagenda 
Noordwest Nederland. In deze gebiedsagenda staan de ruimtelijke en economische ambities voor Noord-Holland-
Noord beschreven. Dit is de basis voor het overleg dat de provincie voert met het Rijk in het kader van het 
meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Wij zullen deze samenwerking continueren omdat 
via dit spoor Den Helder en de regio goed gepositioneerd worden bij provincie en Rijk en het een goede uitvalsbasis 
biedt voor de uitvoering van lobbyactiviteiten. Regionale samenwerking op een groter schaalniveau wordt steeds 
belangrijker om een volwaardige gesprekspartner voor het Rijk te zijn, maar ook omdat het Rijk in haar Ontwerp-
Structuurvisie Infrastructuur en Milieu taken verder decentraliseert naar provincie en gemeenten. Een en ander mede 
in het licht bezien van de gebiedsontwikkeling haven.  
 
Oplossen knelpunten havenroute  
Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat Texel goed bereikbaar blijft en de haven optimaal kan blijven functioneren, ook als er verdere 
groei wordt gerealiseerd. Daarvoor is het nodig dat congestie op piekmomenten zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
In 2012 vindt uitwerking plaats van onderzoeken en voorbereidingen voor optimalisatie van bestaande of van 
alternatieve ontsluitingsroutes naar de (huidige en toekomstige) haven. Met de reconstructie van het kruispunt 
Weststraat, Kanaalweg, Hoofdgracht wordt zowel de bereikbaarheid van de haven als de ontsluiting van de TESO 
voor de middellange termijn verbeterd. Ter voorkoming van de parkeerdruk in de haven door langparkeerders met 
bestemming Texel, bereiden we in overleg met Rijkswaterstaat en de TESO een parkeerregulering voor. 
 
Verbeteren verkeersveiligheid 
Wat willen we bereiken? 
We streven naar een verbetering van de verkeersveiligheid in Den Helder die moet leiden tot een kleiner aantal 
ongevallen en slachtoffers.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Het monitoren van de route Langevliet - Nieuweweg blijft plaatsvinden om het blijvend effect van de flitspalen zeker te 
stellen. Bij de Eben Haezerschool zal het oversteken van de Ruyghweg worden beveiligd met druk-(verkeers)lichten. 
Het kruispunt Jan Verfailleweg, Zandkreekweg, Duinroosstraat wordt vervangen door een rotonde. In 2012 vindt ook 
de uitvoering van de 2e fase Middenweg inclusief de rotonde bij de kruising met de Sportlaan, Timorlaan plaats.  
Langs de Middenweg worden tussen de bestaande rotonde bij de watertoren en de nieuwe rotonde op de kruising 
met de Sportlaan/Timorlaan vrijliggende fietspaden aangelegd. Hiermee wordt een ontbrekende schakel in het 
fietspadennetwerk ingevuld. 
Ten behoeve van de veilige bereikbaarheid van het Juniorcollege in Julianadorp wordt een fietspad langs de 
Zuiderhaaks aangelegd.  
 
Door Veilig Verkeer Nederland (VVN) is, met behulp van een oproep van een plaatselijke krant een inventarisatie 
gemaakt van knelpunten. Samen met VVN zijn deze beoordeeld. Aanpassing vindt plaats op basis van urgentie en de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij regulier onderhoud. Het betreft hier een over meerdere jaren lopende actie 
waarvoor de eerste werkzaamheden zijn gestart in 2011. Op basis van de door de politie aangeleverde gegevens 
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wordt de Verkeersveiligheidrapportage 2012 opgesteld. Deze rapportage is mede input voor de aanvraag van de 
Gebundelde Doeluitkering 2013 (GDU). 
 

Rapportcijfers verkeer en vervoer
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011) 
 
Parkeren stadshart  
Wat willen we bereiken? 
Uitgangspunt van de parkeervisie Den Helder is voldoende parkeerruimte voor bezoekers en bewoners van de 
binnenstad. Daarnaast streeft de gemeente naar verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte door de 
parkeergelegenheid meer te concentreren in gebouwde parkeervoorzieningen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek vindt eind 2011 plaats. Bij een positief besluit kan in 2012 na de 
daartoe benodigde procedure de aanbesteding plaatsvinden van de verbouw van de parkeergarage Sluisdijk en de 
nieuwbouw op de locatie Zusterflat. 
 
Om het gebruik van de parkeervoorzieningen in het Stadshart te optimaliseren en de parkeerdruk in de woonbuurten 
te verminderen is de invoering van een parkeerroute-informatiesysteem gewenst. In de buurten centrum-oost en -
noord vindt invoering van een parkeerreguleringssysteem plaats. De bewoners van deze buurten hebben in de 
vormgeving een belangrijke stem. 
 
Verbeteren routes langzaam verkeer 
Wat willen we bereiken? 
Voor bewoners en toeristen willen we geleidelijk de west-oost fietsverbinding van de Noordzeekust naar de 
Waddenkust verbeteren.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wanneer de daartoe aangevraagde GDU (gebundelde doeluitkering) wordt toegekend, kan in 2012 de aanleg 
plaatsvinden van een nieuwe veilige en aantrekkelijke tunnel voor fietsers en voetgangers bij station Den Helder Zuid. 
Ook kan met deze subsidie de aanleg plaatsvinden van de verbinding tussen Middenvliet naar Kooypunt. 
 
In de Kadernota is binnen de reserve Drooghe Weert € 200.000 gereserveerd voor de aanleg van de ontbrekende 
schakel in het fietspad aan de westzijde van Julianadorp tussen Malzwin en Zwanenbalg. In 2012 moet blijken of de 
daarvoor verder benodigde middelen (€ 100.000) via subsidies kunnen worden verkregen zodat in dat jaar ook de 
realisatie kan plaatsvinden. 
 
Verkeer en veiligheid 
Wat willen we bereiken? 
Snelheidsbeperkingen op geprioriteerde wegen. Verhogen veiligheid bromfietsers en verkeersveiligheid op 
kruispunten. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De gemeente voert hierover in 2012 structureel overleg met de betrokken partijen op het gebied van infrastructuur 
met de bedoeling de verkeersveiligheid op de wegvakken te verbeteren. 
Beoogd resultaat: Terugdringen hoge aantal ongevallen met letsel (met 30% verminderen van het aantal dodelijke 
slachtoffers ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2001-2004). 
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Indicatoren  
 
In het Collegeprogramma 2010-2014 wordt de wens uitgesproken dat er voldoende parkeergelegenheid wordt 
gerealiseerd tegen een betaalbaar tarief. 
 
Effectindicatoren:  

Indicator 2009 2011 

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente 5,6 5,2 

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (Burgerpeiling) 

 
 
6.3 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 6 - Verkeer en vervoer  

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -2.400  -2.360  -2.639  -2.674  -2.703  -2.699  

Baten 1.386 1.361 1.343 1.369 1.438 1.465 

Totaal programma voor 
bestemming -1.014  -1.000  -1.296  -1.305  -1.265  -1.234  

Mutaties in reserves 0  0  0  0  0  0  

Totaal programma na 
bestemming -1.014  -1.000  -1.296  -1.305  -1.265  -1.234  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 296.000 nadelig) 
 
Lasten 
Toename stelpost kosten uitwerking Parkeervisie met € 257.000. Dit betreft middelen die beschikbaar zijn 
gesteld als dekking voor ondermeer de kapitaallasten in het kader van de Parkeervisie als gevolg van de 
investeringen in parkeergarages en het parkeerroute- informatiesysteem. 
 
 
Overige afwijkingen < 100.000 per saldo € 39.000 nadelig. 
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Programma 7: Milieu 
 
 
7.1 Inleiding 
Den Helder wil een meer duurzame economie ontwikkelen met de offshore, de haven, kennis & technologie, 
duurzame (wind)energie, Toerisme & Recreatie en health & wellness als belangrijke dragers. De nota Naar een 
duurzaam Den Helder en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma hebben in 2011 de gemeentelijke 
duurzaamheidambitie vorm en inhoud gegeven.  
  
7.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor do en? 
 
Duurzame energie 
Wat willen we bereiken? 
In het streven naar een Duurzaam Den Helder wordt gewerkt via een drietal sporen: 

• Zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de initiatieven en kansen die er nu al in Den Helder aanwezig zijn.  
• Parallel daaraan werken aan bewustwording van alle betrokken partijen. 
• Den Helder gaat zich naar buiten toe profileren als duurzame stad en gaat toewerken naar een plekje in de 

kopgroep van Duurzame Gemeenten (nu op plaats 62). 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Om maximaal te kunnen inzetten op energie uit biomassa, wind en aardwarmte is het allereerst nodig dat een aantal 
grote partijen in Den Helder gaan meewerken. De gemeente gaat daarin een stimulerende rol spelen en komt tot een 
netwerk van partijen die willen gaan voor een duurzaam Den Helder en daarin verschil kunnen maken. 
 
Duurzaam Waterbeheer 
Wat willen we bereiken? 
Het waterplan voor Den Helder, Waterbreed, is in 2005 door het Hoogheemraadschap en de gemeente Den Helder 
vastgesteld. Daarmee voldoet de gemeente aan haar verplichting in het kader van het Nationaal bestuursakkoord 
Water. Het waterplan heeft een nauwe relatie met het Gemeentelijk Rioleringplan en het Baggerplan Den Helder. In 
Waterbreed:  

• zijn de effecten van de klimaatveranderingen en bodemdaling doorgerekend; 
• is de wateropgave verwerkt; 
• zijn maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te verbeteren; 
• en de ecologie/recreatiemogelijkheden te versterken. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Nadat de voorbereiding in 2011 is gestart, wordt in 2012 uitvoering gegeven aan het scheiden van de kanoroute van 
het agrarisch watersysteem en het doortrekken van de kanoroute naar de Stelling. 
 
Bodemsanering 
Wat willen we bereiken? 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie in het stedelijk gebied ligt bij de 
gemeente. Vandaar dat de gemeente in 2010 het bodemprogramma 2010-2014 heeft vastgesteld.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Nazorg vindt plaats bij de gesaneerde locaties voormalig gasfabriekterrein, Nachtegaalstraat en Spuistraat. 
Onderzoek en zo nodig sanering vinden plaats op de ontwikkellocaties in het stadshart. De locaties Bassingracht, 
Ruyghweg en Saturnus zullen worden gesaneerd.  
 
Doelstellingen die aan dat programma ten grondslag liggen zijn: 

• Alle locaties met (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid, de zogenaamde humane spoedlocaties, zullen 
worden onderzocht en indien nodig gesaneerd of beheerst. 

• Alle locaties met (mogelijk) risico’s op verspreiding van verontreinigende stoffen (spoedlocaties op basis van 
verspreidingsrisico’s) en ecologische spoedlocaties zullen worden onderzocht en indien nodig zoveel 
mogelijk gesaneerd of beheerst. Indien er sprake is van grootschalige grondwaterverontreiniging vindt in 
samenwerking met betrokken partijen door middel van een gebiedsgerichte aanpak beheersing of sanering 
plaats. 

• Uitvoering nazorg bij saneringslocaties met restverontreiniging. 
• De stedelijke vernieuwing stagneert niet door bodemverontreiniging. 

 
Geluid- en luchtbeleid 
Wat willen we bereiken? 
De gemeente moet voldoen aan de wettelijke normen, onder meer door uitvoering te geven aan de nota Geluidbeleid 
en het Besluit Luchtkwaliteit 2007. 
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Wat gaan we daarvoor doen?  
De rapportage Luchtkwaliteit wordt vastgesteld en de gegevens worden aangeleverd aan het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
In 2012 blijven we de bedrijven in de haven zekerheid bieden over hun ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot de 
beschikbare geluidruimte. De resultaten van het onderzoek dat wij hiervoor extern hebben uitgezet, verwachten wij in 
het najaar van 2011. Op basis daarvan zullen wij de geluidafspraken waar nodig aanpassen of actualiseren. 
 
Afval 
Wat willen we bereiken? 
Doel is de scheiding van de afvalstromen van huishoudelijk afval verder te optimaliseren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij gaan een tevredenheidonderzoek houden onder de inwoners van Den Helder over de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen (uitvoering amendement A 7.1). Uit de sorteerproef van het huishoudelijk afval blijkt dat 
Den Helder op een aantal onderdelen de landelijke scheidingsdoelstelling nog niet realiseert. Om de inwoners te 
stimuleren afvalstromen gescheiden aan te bieden dienen voorzieningen te worden geoptimaliseerd. Uit de evaluatie 
van de proef met de blauwe (papier)bak in De Schooten in 2011 moet blijken of dit initiatief leidt tot een betere 
scheiding van papier. De textielinzameling vergt aanvullende maatregelen om aan de scheidingsdoelstelling te 
voldoen.  
 

Oordeel burger over afvalinzameling
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2006-2009-2011) 
 
 
Natuurontwikkeling en stedelijk groenbeheer 
Wat willen we bereiken? 
De nota Groen presenteert de visie van de gemeente Den Helder op de gewenste ontwikkeling en beheer van haar 
groene structuur. Daarbij gaat het over het stedelijk groen in de stad, maar ook over het groene landschap in het 
buitengebied. Den Helder is gezegend met veel natuur en stedelijk groen. Opvallend is het open groene landschap 
met de duinen op de achtergrond, maar ook het groen van De Stelling, Quelderduyn en de Nollen springen in het 
oog. Deze groene gebieden geven structuur aan de stad, liggen daar ook midden in en zijn van grote waarde voor het 
welzijn van de stad.  
Daarom zijn in de nota Groen de Stelling, Quelderduyn, de Nollen en de Huisduinerpolder als kerngroengebied van 
Den Helder opgenomen. Dit betekent veiligstellen van de groene ruimten in dit gebied en meer aandacht voor het 
versterken van het samenhangende groene karakter en gebruik van dit gebied.  Daarnaast liggen er ook voor de 
verschillende wijken opgaven om de structuur, inrichting en het beheer van groen op een hoger plan te brengen, 
waarbij elke wijk zijn eigen groene identiteit heeft. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2012 vindt een evaluatie van de nota Groen plaats om te bezien in hoeverre de daarin opgenomen doelstellingen 
zijn bereikt en of, gezien de beschikbare middelen en de gestelde prioriteiten, de ambitie voor de komende jaren 
moet worden bijgesteld zonder de visie los te laten. Bovendien vindt actualisatie van het uitvoeringsprogramma 
plaats. 
 
De natuurontwikkeling aan de zuidrand van De Schooten krijgt eind 2011 en begin 2012 vorm. Voor de 
ontwikkelingen in De Stelling verwijzen we naar programma 4 Stedelijke Vernieuwing. Landschap Noord-Holland is 
voor de gemeente een belangrijke partner niet alleen waar het gaat om natuurbeheer en natuurontwikkeling, maar 
ook in bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei (zie ook programma 5 
Ruimtelijke ordening). 
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7.3 Wat gaat het kosten?  
 
Programma 7 - Milieu  

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -14.844  -13.346  -13.233  -13.487  -13.667  -13.610  

Baten 13.329 13.701 13.907 14.213 14.111 14.365 

Totaal programma voor 
bestemming 

-1.515  354  674  726  444  755  

Mutaties in reserves -59  115  24  -24  301  -120  

Totaal programma na 
bestemming -1.574  469  698  702  745  635  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 229.000 voordelig) 
 
Milieu (111V) 
Lagere toerekening van uren team VVH. 
 
Afvalstoffenheffing  (137V) 
Verhoging van het tarief met 1,9% geeft een meeropbrengst van € 137.000,- . 
 
Rioolheffing (103 V) 
Meeropbrengst baten rioolheffing door verhoging tarief met 4,4% (224V). 
De bate rioolaansluitingen wordt afgeraamd. Omdat bijna elk huishouden op het gemeenteriool is aangesloten komen 
er bijna geen inkomsten voor rioolaansluiting meer binnen. (121N). 
 
Overige afwijkingen <100.000 (baten 34N/lasten 2V) 
 
Reserve mutaties (91N) 
Lagere onttrekking bodemsanering. 
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Programma 8: Onderwijs en jeugd 
 
 
8.1 Inleiding 
 
Doel van het onderwijs- en jeugdbeleid is dat de jeugd van Den Helder zich optimaal ontwikkelt vanuit de eigen 
mogelijkheden en talenten. Een optimale ontwikkeling van de jeugd draagt bij aan participatie en actief burgerschap 
en in het verlengde daarvan aan een goed woon- en leefklimaat in de stad. 
 
Gezin, school en buurt vormen samen de omgeving waarin het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren 
gestalte krijgt. Ouders hechten een steeds groter belang aan de aanwezigheid van goede scholen en een kwalitatief 
goed aanbod aan voorzieningen als peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, jongerencentra, sport- en culturele 
voorzieningen. Veiligheid op straat en in het uitgaansleven is voor ouders belangrijk voor een goed woon- en leefklimaat. 
De aanwezigheid van deze voorzieningen en een gevoel van veiligheid voor zowel zichzelf als voor hun kinderen vormen 
voor ouders een belangrijke voorwaarden om zich blijvend in een gemeente te vestigen.  
 
De krimp van de bevolking heeft het grootste effect op het aantal kinderen en jongeren: naast een dalend aantal 
inwoners binnen de gemeente spelen namelijk ook de landelijke effecten van ‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’ een rol. De 
uitdaging is om een kwalitatief goed voorzieningenniveau in stand te houden met minder middelen. Onder andere de 
ontwikkeling van brede scholen is een antwoord hierop.  
 
Een van de pijlers in de strategische visie is de inzet op werkgelegenheid en economie. De aanwezigheid van een 
goed geschoolde beroepsbevolking is een van de voorwaarden om bedrijven hier te houden en nieuwe aan te 
trekken. Het onderwijs levert hier een belangrijke bijdrage aan. We binden jongeren aan Den Helder met een 
onderwijsaanbod dat past bij de ambities van onze stad en trekken kansrijke jongeren aan door kansrijke HBO-
opleidingen naar onze stad te halen.  
 
De meeste kinderen groeien zonder problemen op. Wanneer wel sprake is van (dreigende) problemen, dan is het van 
groot belang om deze tijdig te signaleren. Hier is onder meer een rol weggelegd voor de jeugdgezondheidszorg, de 
scholen en de kinderopvangvoorzieningen. Zij moeten er van op aan kunnen dat gesignaleerde problemen goed en 
snel door de hulpverlening worden opgepakt. Er moet duidelijkheid bestaan over welke hulpverlener wanneer 
verantwoordelijk is, hoe de samenwerking is geregeld en hoe kan worden opgeschaald indien er onvoldoende 
samenwerking tot stand komt. Het vroegtijdig aanbieden van ondersteuning aan ouders vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin kan in veel gevallen escalatie van problemen en een beroep op de duurdere geïndiceerde hulp 
voorkomen.  
 
Soms zijn opvoedproblemen onderdeel van een veel breder complex aan problemen in het gezin, zoals financiële, 
huisvestings- of psychische problemen of bovenmatig alcohol- en drugsgebruik. Een goede samenwerking tussen de 
uitvoeringspartners binnen het jeugdbeleid, het veiligheidsdomein en de ketens huiselijk geweld en openbare geestelijke 
gezondheidszorg is noodzakelijk om meervoudige problemen effectief te kunnen aanpakken. Het ontwikkelen van een 
multidisciplinaire aanpak maakt deel uit van het Programma Sociale aanpak Nieuw Den Helder.  
 
De hierboven geschetste aanpak binnen programma 8 behoort tot het preventieve jeugdbeleid. Tot op heden is 
preventie de wettelijke taak van de gemeente met betrekking tot het jeugdbeleid. Daarin komt verandering: het rijk 
gaat de verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg overhevelen naar de gemeenten. Dat wil zeggen, dat de gemeente 
ook verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de geïndiceerde jeugdzorg. Het gaat hier onder meer om plaatsing 
van kinderen in bijvoorbeeld de pleegzorg en om de jeugdreclassering.  
Deze transitie van de jeugdzorg is voor de gemeenten een zeer grote operatie, die fasegewijs plaatsvindt vanaf 2014 
en die in 2016 moet zijn afgerond. De afzonderlijke gemeenten worden direct financieel verantwoordelijk voor alle 
vormen van jeugdzorg. Omdat het rijk met de overheveling tevens een forse bezuiniging wil realiseren, is een 
herbezinning op het huidige aanbod noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is de preventieve jeugdzorg zodanig te 
versterken, dat een beroep op de veel duurdere geïndiceerde jeugdzorg wordt beperkt. Aangezien het hier veelal 
bovenregionale voorzieningen betreft is samenwerking met de regiogemeenten op het niveau Noord-Holland-Noord 
een noodzakelijke voorwaarde. We zijn hierover al in gesprek met de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard. 
  
Een belangrijk speerpunt in het rapport Deetman/Mans is de (boven)regionale samenwerking. Op het gebied van 
jeugd-, onderwijs en zorgbeleid zijn we daarin al ver gevorderd: in de Kop van Noord-Holland werken wij samen in het 
Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BO-JOZ). Den Helder is voor het jeugdbeleid centrumgemeente voor 
de Kop van Noord-Holland en ontvangt voor de uitvoering van deze taak een bijdrage van de regiogemeenten. 
Daarnaast stemmen we in zowel ambtelijk als bestuurlijke overleg (H2A) tussen de drie centrumgemeenten in Noord-
Holland Noord (Alkmaar, Hoorn en Den Helder) ons sociale beleid af, waaronder jeugdbeleid.  
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8.2 Wat willen wij bereiken, wat gaan wij daarvoor doen? 
 
ONDERWIJS 
 
De werkgelegenheid in Den Helder wordt voor een belangrijk deel gedragen door het midden- en kleinbedrijf. Deze 
sector heeft belang bij goede arbeidskrachten op tenminste MBO-niveau. Er is weinig ongeschoold werk in Den 
Helder en de regio. Het is daarom van belang dat zo min mogelijk leerlingen de school voortijdig verlaten en dat 
zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen op het niveau van MBO, HAVO of VWO.  
 
Het succes van kinderen in het onderwijs wordt mede bepaald door het opleidingsniveau van de ouders, maar ook de 
taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in de mate van schoolsucces. Het is daarom van belang om kinderen die dit 
van huis uit onvoldoende meekrijgen, op jonge leeftijd een extra steuntje in de rug te geven in de voorschoolse 
voorzieningen.  
 
In de inleiding hebben we al gewezen op het belang van kwalitatief goede scholen voor het woon- en leefklimaat in 
de gemeente en de rol die de brede scholen daarin kunnen spelen.  
 
 
1. Voorschoolse voorzieningen 
 
Wat willen wij bereiken? 
De voorschoolse voorzieningen: kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, in Den Helder bieden jonge kinderen een 
plek om elkaar te ontmoeten, spelend te leren en zich voor te bereiden op het basisonderwijs. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze voorzieningen en ziet hier op toe. In een groot aantal voorschoolse 
voorzieningen wordt voorschoolse educatie aangeboden. Door middel van speciale programma’s worden 
achterstanden bij jonge kinderen aangepakt en zoveel mogelijk voorkomen, zodat ze de kans hebben om een goede 
start te maken in het onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de toeleiding van jonge kinderen naar 
voorschoolse educatie. Alle kinderen met een (risico op een) achterstand moeten voorschoolse educatie kunnen 
volgen binnen een laagdrempelige en kwalitatieve voorschoolse voorziening. Hiervoor moet Den Helder een 100% 
dekkend aanbod aan voorschoolse educatieplaatsen in stand houden. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 

• We informeren ouders / opvoeders over de voorschoolse voorzieningen. Alle kinderen van 16 maanden 
ontvangen de folder ‘Spelenderwijs’. De GGD informeert ouders tijdens het reguliere 
consultatiebureaubezoek. Eventueel volgen extra telefonisch contact en huisbezoek om kinderen met een 
achterstand toe te leiden naar voorschoolse educatie.  

• In een groot aantal voorschoolse voorzieningen wordt met voorschoolse educatie gewerkt en pedagogisch 
medewerkers worden geschoold in het werken met een programma voor voorschoolse educatie. 

• We maken afspraken met de peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en het onderwijs over een 
optimale inrichting van deze voorzieningen en de aansluiting met het basisonderwijs.  

• We passen de uitgangspunten en regels voor de subsidieverlening aan bij de huidige wet- en regelgeving en 
actuele ontwikkelingen.  

• De gemeente geeft opdracht aan de GGD om jaarlijks toe te zien op de kwaliteit van de voorzieningen. 
• We monitoren het gebruik van de voorzieningen door jaarlijks aantallen op te vragen. 
• We schrijven jaarlijks de uitvoeringsnotitie onderwijsachterstandenbeleid waarin wordt geëvalueerd en 

nieuwe afspraken worden gemaakt. 
 
 

2. Brede scholen 
 
Wat willen wij bereiken? 
Op elkaar afgestemde activiteiten van onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg creëren optimale ontwikkelingskansen 
en mogelijkheden voor kinderen, ouders en de wijk. We willen het aantal brede scholen in de stad uitbreiden, zodat 
nog meer kinderen en ouders hiervan gebruik kunnen maken. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
We nemen onze regierol bij de ontwikkeling van brede scholen aan de Marsdiepstraat, de Indische Buurt, de 
IJsselmeerstraat en de brede school die in de Pasteurstraat wordt gebouwd. In deze aanjagende rol brengen we 
partijen bij elkaar die vervolgens optimaal samenwerken in en buiten de brede school.  
- Er wordt een projectgroep brede scholen opgestart, waarin schoolbesturen, kinderopvang, welzijnsinstellingen en 
gemeente 4 keer per jaar overleg voeren en afstemmen over de ontwikkeling en inhoudelijke voortgang van de brede 
scholen in Den Helder. 
- Per brede school wordt een zogenaamd participantenoverleg ingericht. 4 maal per jaar komt deze groep bij elkaar 
onder voorzitterschap van de gemeente. Deze regieondersteuning wordt door de gemeente uitgevoerd tijdens het 
eerste jaar van een nieuwe brede school. 
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3. Voortijdig schoolverlaten 
 
Wat willen wij bereiken? 
Onze inspanningen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen heeft succes. Er is sprake van een 
gestage teruggang van het aantal Helderse voortijdige schoolverlaters van 5,8% in het peiljaar 2005/06 naar 4,3% in 
2009/10 ten opzichte van het totaal aantal deelnemers in het voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. In cijfers uitgedrukt: van 277 naar 195. Wij willen dit aantal de komende jaren nog verder 
terugdringen.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Wij benutten de middelen die het Rijk beschikbaar stelt in het kader van het Convenant voortijdig schoolverlaten. We 
stellen daarvoor verzuimconsulenten aan en we bieden in samenwerking met het onderwijs een Plusvoorziening aan. 
Dit is een voorziening waarin jongeren worden opgevangen die dreigen de school te verlaten door problemen op 
verschillende gebieden. In een Plusvoorziening werken onderwijs, gemeente, zorg- en andere ondersteunende 
instellingen samen om de jongere toch een starkwalificatie te laten halen en aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.  
 
 
4. HBO-ontwikkeling 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen een bijdrage leveren aan de economische potenties van onze stad door kansrijke Hbo-opleidingen  naar 
Den Helder te halen. Een neveneffect is, dat we hiermee een deel van de hogeropgeleide jongeren kunnen binden 
aan Den Helder die anders weg zouden trekken. Ook proberen we hiermee andere kansrijke jongeren naar Den 
Helder te halen. De aanwezigheid van een onderwijsaanbod op HBO-niveau draagt verder bij aan het imago van de 
gemeente Den Helder als aantrekkelijke stad.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
In 2012 evalueren we samen met de betrokken instellingen de start van de HBO-opleiding offshore wind. 
We gaan lobbyen om kansrijke HBO-opleidingen naar de stad te halen die aansluiten bij de speerpunten uit de 
economische clusters voor de regio Noord-Holland Noord: Duurzame energie, Marien, maritiem & offshore en 
Medisch. Naast een HBO aanbod moeten de voorzieningen op het gebied van wonen en vrije tijdbesteding 
aantrekkelijk zijn voor deze kansrijke jongeren. 
 
 
5. Accommodaties onderwijs 
 
Wat willen wij bereiken? 
Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan een aantrekkelijk woon- en 
leefmilieu. Wij zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het primair en speciaal onderwijs en willen 
optimaal ingerichte onderwijsaccommodaties en gymzalen realiseren. Het integraal huisvestingsplan 2011-2025 
werkt het in de nota Samen voor Kwaliteit vastgelegde accommodatiebeleid uit, waarin wordt gestuurd op de vorming 
van brede schoolvoorzieningen, multifunctionaliteit en de clustering van voorzieningen. Hiermee spelen we ook in op 
de daling van het aantal leerlingen. 
  
Wat gaan wij daarvoor doen? 
• We begeleiden het project van de bouw van de brede school De Poolster. 
• Een projectorganisatie (werkgroep en regiegroep) realiseert en begeleidt bouwkundige aanpassingen aan het 

gebouw aan de Drooghe Bol tot een brede school (drie basisscholen, een gymzaal en kinderopvang).  
• Begeleiden van de uitvoering van onderwijskundige vernieuwingen en aanpassingen aan het gebouw van de 

school De Drietand, inclusief realiseren kinderopvang. 
• Begeleiden van het project en bouwheerschap van het uitvoeren van onderwijskundige vernieuwingen van de 

school ’t Tuselant en realiseren van een accommodatie van kinderopvang 
• Op het Vinkenterrein wordt een gymzaal gebouwd. 
• Uitvoeren van het aanbestedingstraject voor het beheer van de gemeentelijke gymzalen. 
• Met schoolbesturen overleggen we hoe om te gaan met de daling van het leerlingenbestand in Den Helder. Bij 

nieuw- en verbouw van scholen wordt kritisch gekeken naar de omvang van het gebouw. Tevens wordt 
onderzocht hoe effectief kan worden omgegaan met ontstane leegstand, waarbij de doelstellingen van het 
integraal huisvestingsplan leidend zijn.  

• We sluiten met schoolbesturen een nieuw onderhoudsconvenant af voor de periode van vier jaar (2012-2015). In 
deze periode wordt onderzocht hoe om te gaan met het onderhoud van de schoolgebouwen na 2015, 
doordecentralisatie van de onderhoudsgelden maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
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JEUGD 
 
Met de voorgenomen Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor de jeugdketen wil het rijk de gemeentelijke regierol in het jeugdbeleid versterken. De 
gemeente krijgt er een aantal verplichtingen erbij, die nauw met elkaar verbonden zijn. Ten eerste betreft dit het 
geven van meer aandacht aan preventieve ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. Om dit te realiseren krijgen 
gemeenten de plicht zorg te dragen voor de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin. Via deze Centra voor 
Jeugd en Gezin zal opvoed- en opgroeiondersteuning voor alle jeugdigen en gezinnen die daar gebruik van willen 
maken, door middel van bundeling van dienstverlening breed beschikbaar worden gesteld. Hiermee wordt beoogd de 
eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken ten behoeve van een goede ontwikkeling van de jeugdige. 
Tevens wordt hiermee beoogd risico’s eerder op te sporen en problemen eerder en beter aan te pakken. De 
gemeenten dienen daarom het gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren te stimuleren. Ten slotte dient er een 
betere – en niet vrijblijvende – samenwerking binnen de jeugdketen te komen om ervoor te zorgen dat een jeugdige 
zich goed kan ontwikkelen dan wel om in actie te komen als er signalen zijn dat een kind of gezin in de problemen 
verkeert of dreigt te geraken. Daarom krijgen gemeenten met dit voorstel ook de taak om hierop regie te voeren. 
Gemeenten dienen er zorg voor te dragen dat alle betrokken partijen op het terrein van de zorg voor jeugdigen 
efficiënt en effectief met elkaar samenwerken. Eén gezin, één plan wordt het uitgangspunt voor de hulpverlening aan 
gezinnen die de regie op de zorg niet zelf kunnen voeren. 
 
Hoewel bovenstaande wetswijziging nog niet is afgerond en wij nog volop bezig zijn om invulling te geven aan 
bovengenoemde regietaak, staat de volgende ontwikkeling al voor de deur: de transitie van de jeugdzorg. Het kabinet 
heeft geconstateerd dat de jeugdzorg anders en beter moet. De problemen zijn als volgt samen te vatten: we zien 
problemen te laat, we handelen niet snel genoeg, het speelveld is te vol en als gevolg daarvan hebben we te maken 
met veel afstemmings- en aansluitingsproblemen. Kortom: de wereld van de jeugdzorg is veel te ingewikkeld, een 
omslag is nodig naar een vereenvoudigd stelsel en een nieuwe manier van werken. Het rijk denkt de oplossing 
gevonden te hebben in de overheveling van alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincie en de AWBZ valt, naar 
de gemeenten.  
 
Deze transitie van de jeugdzorg kan alleen slagen als wij – samen met de regiogemeenten – in staat zijn om de 
preventieve jeugdzorg te versterken en de samenwerking te verbeteren. Concreet betekent dit, dat wij voorwaarden 
scheppen om een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen, doorgaan met de implementatie van 
de Verwijsindex Risicojongeren en het Centrum voor jeugd en Gezin, in regionaal verband afspraken maken met 
instellingen en organisaties, en de afstemming tussen de jeugdzorg, het veiligheidshuis, en de ketens huiselijk 
geweld en OGGZ regelen. Om de effecten van ons onderwijs- en jeugdbeleid te kunnen monitoren stellen wij in 2012 
een aantal indicatoren vast en verrichten een nulmeting. 
 
 
6.  Jongerenvoorzieningen 
 
Wat willen wij bereiken? 
Ons tiener- en jongerenwerk draagt bij aan de algemene doelstelling van het jeugdbeleid en is erop gericht dat 
jongeren van ± 12 tot 23 jaar elkaar in hun vrije tijd kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door het 
stimuleren van participatie en actief burgerschap (vrijwilligerswerk; eigen initiatieven; vrijetijdsbesteding; deelname 
jongerenplatform) willen we jongeren betrekken bij hun leefomgeving, zodat zij zelf een bijdrage gaan leveren aan 
een aantrekkelijke wijk en stad. Het tiener- en jongerenwerk draagt bij aan het voorkomen van overlast en maakt deel 
uit van het totale aanbod van voorzieningen in de jeugdketen. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
In 2011 zijn we gestart met een herinrichting van het tiener- en jongerenwerk die enerzijds als doel heeft meer 
jongeren te bereiken en niet alleen risicojeugd en overlastgevende jeugd. Anderzijds willen we de jeugdvoorzieningen 
ook betaalbaar houden door de inzet van vrijwilligers. Naast een aanbod van professioneel ambulant werk, is er in 
elke wijk een aanbod van professioneel locatiegebonden werk in buurthuizen of tienercentra met zoveel mogelijk 
vrijwilligers. Iedere wijk heeft een jongerenplatform, waarmee jongeren invloed kunnen uitoefenen op de eigen 
leefomgeving. Voor alle jongeren in de stad is er een culturele stedelijke programmering die wordt uitgevoerd door 
professionals en vrijwilligers. Deze nieuwe opzet ontwikkelen we in 2012 verder en de resultaten ervan meten we aan 
de hand van indicatoren, zoals de bereikcijfers onder jongeren en de waardering van het activiteitenaanbod door 
jongeren. 
 
 
7. Transitie van de jeugdzorg 

 
Wat willen wij bereiken? 
Tussen 2014 en 2016 worden alle jeugdzorgtaken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze decentralisatie wordt 
ook wel de transitie van de jeugdzorg genoemd. De verwachting is dat de transitie gemeenten de mogelijkheid biedt 
om zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen op een andere manier vorm te geven. Door het samenvoegen 
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van verschillende financieringsstromen en het laten vervallen van het recht op zorg zijn gemeenten naar verwachting 
beter in staat om een samenhangend aanbod van toegankelijke hulp en ondersteuning te organiseren en 
gespecialiseerde vormen van zorg efficiënter in te zetten. Voor de gemeenten betekent dit het volgende:  

• gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg 
die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZvW valt; 

• er komt één financieringssysteem voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale 
jeugdzorg, de jeugd-lvg en jeugd-ggz; 

• de Centra voor Jeugd en Gezin zullen bij de overheveling naar de (samenwerkende) gemeenten gaan 
dienen als front office voor alle jeugdzorg van de gemeenten. 

 
Tegelijkertijd met de overdracht moet ook de effectiviteit van de jeugdzorg worden verbeterd omdat het rijk met de 
transitie een efficiencykorting op het budget van de jeugdzorg wil realiseren en een eigen bijdrage wil invoeren die 
door de gemeenten geïnd moet worden. Naast de transitie van de jeugdzorg is nog een aantal andere ontwikkelingen 
ingezet die in dit kader relevant zijn: de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding gefaseerd in 2013 en 2014; de 
invoering van de Wet werken naar vermogen, bezuinigingen op passend onderwijs per 2013 en de IQ-maatregel 
waarmee de doelgroep van de zorg voor LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapten) wordt beperkt. 
 
Wij staan voor de opgave om in regionale afstemming nieuwe structuren, werkwijzen en sturingsinstrumenten te 
organiseren die leiden tot goede ondersteuning van jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Wij willen eind 
2012 de contouren voor een nieuw stelsel op hoofdlijnen in beeld hebben. 
 

Preventief jeugdbeleid en jeugdzorg Soort zorg Verantwoordelijkheid 
nu 

Na de transitie 

Opvoed- en opgroeiondersteuning 
Jeugdgezondheidszorg 
Licht ambulante zorg 

 
Preventief 

 
Gemeente 

   
Ambulante jeugdzorg 
Dagbehandeling jeugdzorg 
Vrijwillige residentiële jeugdzorg 
Spoedeisende jeugdzorg 
Pleegzorg 
Gesloten jeugdzorg 
Jeugdbescherming 
Jeugdreclassering 

 
 
 
Curatief  

 
 
 
Provincie 

   
Jeugd-LVG AWBZ 
Jeugd-GGZ Zorgverzekeraar 
PGB (jeugd-LVG of jeugd-GGZ) 

 
Curatief 

AWBZ 

 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 

 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
De transitie van de jeugdzorg is een opgave die van ons een stevige gemeentelijke regierol vereist en een planmatige 
aanpak. Die aanpak ontwikkelen we in 2012 in samenwerking met de regionale partners in de Kop van Noord-Holland 
en met de centrumgemeenten in H2A verband. Een integrale aanpak binnen onze gemeentelijke organisatie moet 
zorgen voor afstemming tussen de genoemde decentralisaties, die elk hun dynamiek en tijdpad hebben. In 2011 zijn 
we begonnen met het in kaart brengen van de huidige voorzieningen in de jeugdzorg. In 2012 gaan we hiermee 
verder en verzamelen we zoveel mogelijk informatie over deze voorzieningen. We willen inzicht krijgen in de kosten 
van de verschillende vormen van zorg en maken een analyse van vraag en aanbod. We ontwikkelen een visie op 
opvoedondersteuning & jeugdzorg in de toekomst, de structuur van de zorg en de regionale samenwerking. 
 
 
8.  Samenwerking in de jeugdketen/Centrum voor jeugd en Gezin  
 
Wat willen wij bereiken?  
Wij willen de preventieve ondersteuning van kinderen en ouders bij opvoeden en opgroeien versterken. Hiermee 
willen we voorkomen dat problemen escaleren en dat ouders een beroep moeten doen op de duurdere geïndiceerde 
hulp en/of gedwongen hulpverlening. Een goede inrichting van de preventieve opvoedondersteuning is een 
voorwaarde om de transitie van de jeugdzorg te laten slagen en de beoogde bezuiniging bij de overdracht van rijk 
naar gemeente te kunnen realiseren.  
Versterking van het preventieve veld houdt onder meer het volgende in: 

• Alle ouders, kinderen en professionals kunnen in het Wijkhuis, op scholen en enkele andere locaties terecht 
met hun vragen over opgroeien en opvoeden.  

• De samenwerkingsafspraken tussen de CJG-partners worden geformaliseerd; daarnaast worden 
samenwerkingsafspraken opgesteld tussen het CJG en de zorgadviesteams in het onderwijs.  

• Kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling worden tijdig gesignaleerd en gemeld in het digitale 
meldingssysteem Verwijsindex Risicojongeren Noord-Holland. Wij willen dat het gebruik van de Verwijsindex 
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verder toeneemt. De controle op het gebruik van de Verwijsindex en de opvolging van de matches worden 
geborgd binnen de gemeentelijke organisatie.  

• Signalen van kindermishandeling worden door hulpverleners en onderwijsgevenden sneller herkend en zij 
melden eerder vermoedens van kindermishandeling. Dit zal mogelijk leiden tot een toename van het aantal 
meldingen; snel ingrijpen kan echter escalatie voorkomen.  

• Wanneer er meerdere hulpverleners in een gezin aanwezig zijn, moet de hulpverlening goed op elkaar 
worden afgestemd en leiden tot een gezamenlijk plan van aanpak onder het motto “één gezin – één plan”.  

• Voor complexe probleemsituaties en/of stagnerende hulpverlening is een escalatiemodel ingericht en 
geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. De werkwijze in de jeugdzorgketen, het veiligheidshuis en de 
ketens huiselijk geweld en openbare geestelijke gezondheidszorg wordt op elkaar afgestemd.  

 
Wij geven verder inhoud aan onze rol als centrumgemeente voor het jeugdbeleid in de Kop van Noord-Holland en 
werken ambtelijk en bestuurlijk samen met de H2A-gemeenten Alkmaar en Hoorn.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 

• Het gebruik van de inloop in het CJG en de telefonische en online-vraagafhandeling worden door ons 
geregistreerd en gemonitord.  

• Wij maken afspraken met de organisaties over een integraal en laagdrempelig aanbod van 
opvoedingsondersteuning dat aansluit bij de behoeften van ouders, kinderen en professionals. 

• Wij zetten onze regierol als centrumgemeente ten aanzien van de verdere invoering en verbetering van de 
Verwijsindex Risicojongeren Noord-Holland (VIN) op en borgen de nu nog externe ondersteuning voor de 
Verwijsindex binnen de organisatie.  

• Wij richten het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in als het meldpunt kindermishandeling en sturen op 
de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij instellingen.  

• Samen met de hulpverleningsinstellingen, het onderwijs en de regiogemeenten stellen wij regionale 
werkprocessen CJG op en leggen deze vast; ook de samenwerking met de zorgadviesteams in het 
onderwijs wordt hierbij betrokken.  

• Wij geven binnen de organisatie invulling aan het opschalingmodel jeugd bij stagnerende hulpverlening door 
het aanstellen van een procesregisseur jeugd en het nader invullen van de nu nog externe functie van 
brandpuntfunctionaris jeugd; tevens regelen wij de doorzettingsmacht die de burgemeester krijgt op grond 
van de Wet op de jeugdzorg. 

• Wij ontwikkelen en implementeren op regionaal niveau de methodiek van 1 Gezin – 1 Plan bij de 
organisaties die samenwerken in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ontwikkeling en implementatie van 
deze aanpak maakt deel uit van het programma Sociale aanpak Nieuw Den Helder (zie onder 9.) 

• Wij ontwikkelen een concreet voorstel aan alle uitvoeringspartners over een gezamenlijke inrichting van de 
jeugdzorgketen, de veiligheidsketen en de ketens huiselijk geweld en openbare geestelijke 
gezondheidszorg.  

 
 
9. Sociale aanpak Nieuw Den Helder 
 
Wat willen we bereiken? 
In de wijk Nieuw Den Helder is de laatste jaren sprake van een groei van probleemgezinnen. De wijk kent een hoog 
aantal eenoudergezinnen. Veel problemen, bijvoorbeeld overlast en onveiligheid, zijn terug te leiden naar een zwak 
sociaal-economisch niveau; het niet hebben van rolmodellen, het ontbreken van een gestructureerde 
dagbesteding voor jong en oud en integratie‐ en opvoedproblemen. Dankzij impulsmiddelen van het rijk kunnen we 
intensiever de algehele leefkwaliteit verbeteren en met de noodzakelijke versterking van de sociale structuur willen 
we meer betrokkenheid bij het wonen en de woonomgeving kweken. 
Het programma Sociale Aanpak Nieuw Den Helder kent drie deelprogramma’s:  
- de participatie van bewoners 
- de aanpak van probleemhuishoudens 
- de leefbaarheid 
Door het programma te richten op deze drie pijlers stijgt de wijk op de leefbaarheidladder en komt het qua 
participatiegraad op ten minste het niveau van de drie andere wijken. 
 
De doelstelling van het 2e deelprogramma is het terugdringen van het aantal probleemhuishoudens middels het 
vormgeven, toepassen en evalueren van een werkwijze 1 Gezin 1 Plan die duurzaam in de betreffende buurten 
toepasbaar is. Deze aanpak sluit aan bij onze plannen voor het versterken van de jeugdketen (zie 8). Het 
eindresultaat van de pilot is: 
o een op maat gesneden werkwijze 1 Gezin 1 Plan; 
o met bijbehorende afspraken over inzet en verantwoordelijkheidsverdeling; 
o evaluatie en lessen naar aanleiding van de ervaringen die tijdens de pilot zijn opgedaan; 
o advies voor de verdere implementatie van de werkwijze. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij starten in Nieuw Den Helder een pilot waarbij professionals betrokken worden die regelmatig werken met 
gezinnen uit Nieuw Den Helder met meervoudige problemen. Zij ontmoeten elkaar in een aantal bijeenkomsten: zij 
krijgen instructies, wisselen ervaringen uit en doen suggesties voor verbetering van de werkwijze. Zij passen in de 
pilot de methodiek toe op 10 – 20 multi-probleem gezinnen.  
Kern van de werkwijze is: 
o Hulpverleners en dienstverleners rond een gezin vormen met het gezin één team, samen met mensen uit het 

sociale netwerk van het gezin. 
o Met het gezin wordt bepaald wie van het team de zorgcoördinatie op zich neemt. 
o Gezin en team stellen aan de hand van een format van enkele pagina’s een concreet, kort en bondig plan op. 

Daarin wordt, zonder in te gaan op de inhoud van de afzonderlijke behandelplannen, met concrete doelen 
vastgelegd: wie doet wat wanneer.  

Specifieke aandacht wordt besteed aan gezinnen waarin sprake is van zorgmijding en aan de samenwerking 
tussen de ketens jeugd, veiligheidshuis, huiselijk geweld en OGGZ.  
 
 
10. Jeugd & alcohol  
 
Wat willen we bereiken? 
Creëren van bewustzijn bij jongeren over de effecten en risico’s van alcohol- en drugsgebruik. Bevorderen van 
vroegsignalering. Beoogd resultaat: jongeren gaan bewuster om met alcohol en drugs en zijn geïnformeerd over de 
effecten en risico’s.  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In opdracht van de gemeente geeft Brijder Verslavingszorg voorlichting aan leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs over de effecten en risico’s van alcohol- en drugsgebruik. De participerende basis -en voortgezet 
onderwijsscholen kennen de mogelijkheden om door te verwijzen. 
Wij zullen de mogelijkheid onderzoeken om het subsidiebeleid te koppelen aan een alcoholmatigingsbeleid van 
gesubsidieerde organisaties. 
 
 
 11. Jeugdoverlast 
 
Wat willen we bereiken? 
Terugdringen van jeugdoverlast met een driesporenbeleid: situatie-, persoonsgerichte- en strafrechtelijke aanpak. 
Beoogd resultaat: afname van overlast veroorzaakt door jeugdgroepen met 15%. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De regie op de persoonsgerichte aanpak in overlastsituaties ligt bij het veiligheidshuis. Op basis van de BEKE-
shortlist worden in 2012 tenminste twee overlastgevende hanggroepen aangepakt. De BEKE-shortlist is een 
instrument om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen en een gerichte aanpak voor deze groepen te 
formuleren en uit te voeren.  
 
 
12. Convenant Veilige School 
 
Wat willen wij bereiken? 
Het convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken voor het voorkomen en 
bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en 
rond scholen in Den Helder. 
Beoogd resultaat: een borging van de samenwerking tussen de in het convenant genoemde partijen. Dit moet leiden 
tot concrete uitvoeringsmaatregelen zoals toezicht in en buiten school, kluisjescontroles, controles op het bezit van 
drugs. De maatregelen zijn gericht op vermindering van overlast en criminaliteit in en rond scholen, minder 
schoolverzuim en een vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
De gemeente voert de regie, houdt zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en biedt facilitaire ondersteuning 
bij de uitvoering van de afspraken. Deze ondersteuning ligt onder meer op de taakvelden schoolverzuim, vroegtijdig 
schoolverlaten, voorlichting op en advies over leefbaarheidvraagstukken en veiligheid. Probleemjongeren worden 
door de scholen in de zorgadviesteams besproken. De jeugdcoördinator van de politie is daarbij nauw betrokken. 
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8.3 Wat gaat het kosten?  
 
Programma 8 - Onderwijs en jeugd  

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -10.068  -11.386  -10.775  -11.021  -11.076  -11.225  

Baten 2.595 1.941 1.683 1.684 1.685 1.685 

Totaal programma voor 
bestemming -7.473  -9.446  -9.092  -9.337  -9.392  -9.540  

Mutaties in reserves -692  307  509  791  898  1.035  

Totaal programma na 
bestemming -8.165  -9.138  -8.583  -8.547  -8.494  -8.504  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 ( € 555.000 voordelig) 
 
Lokaal onderwijsbeleid: 
De taakstelling uit de Kadernota 2012-2015 ad € 345.000 als gevolg van bezuinigingen op onderwijsondersteuning  
(€ 175.000), logopedische screening (€ 75.000) en schoolzwemmen (€ 95.000)  is ingeboekt. 
 
Mutaties reserves 
Er is in 2012 rekening gehouden met een onttrekking ter dekking van de extra kapitaallasten die het gevolg zijn van 
de nieuwbouw: 
aan de reserve Pijler/Herderschee voor    € 138.390  
aan de reserve Pasteurstraat voor    € 178.700 
 
In het kader van “Samen voor Kwaliteit” wordt er € 179.734  onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting. Dit 
omdat de uitgaven onderwijshuisvesting hoger zijn dan de geraamde inkomsten hiervoor. 
Totaal wordt een bedrag ad €509.000 onttrokken aan de reserves. 
 
Door onttrekking van bovenstaande bedragen is ten opzichte van 2011 (€307.000) een bedrag van €202.000,-- meer 
onttrokken ten opzichten  van 2011. 
 
Leerplicht/RMC: 
De daling van de lasten € 344.000 op dit product wordt veroorzaakt door een verschuiving van inzet (uren) naar 
leerplicht/kwalificatieplicht. 
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Programma 9: Cultuur 
 
 
9.1  Inleiding 
 
Het programma cultuur heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan het stedelijke woon- en leefmilieu door 
een kwalitatief goed kunst- en cultuurklimaat in Den Helder te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. 
 
Leidend voor ons cultuurbeleid zijn:  

1. De regionale Gebiedsagenda Noordwest Nederland 
2. De gemeentelijke Strategische Visie 2020 en de daarvan afgeleide Strategische Agenda  
3. De Kadernota 2012 – 2015 
4. De Sociale Structuurvisie (SSV, 2011) 
5. De Kadernota Cultuur 2007 en de eerste evaluatie daarvan in 2010. 

 
De Kadernota Cultuur 2007, Horen, zien en…beleven verwoordt de uitgangspunten van het gemeentelijk 
cultuurbeleid. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de belangrijke waarden die kunst en cultuur hebben voor de 
positieve waardering van Den Helder als woon-, werk- en toeristenstad. Het versterken van die waarden vraagt om 
brede, actieve en passieve participatie aan kunst en cultuur. Daarnaast het zichtbaar en hoorbaar maken van de 
Helderse kunst en cultuur op zich, het in stand houden en versterken van een optimaal aanbod aan voorzieningen en 
een evenwichtige programmering van activiteiten.  
 
In 2012 zijn onze inspanningen erop gericht om - binnen het scenario Meer met minder - verder uitvoering te geven 
aan de ambities van de Kadernota Cultuur 2007. 
Het kunst- en cultuurklimaat in de stad wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voorzieningen op zich. Ook de 
vormgeving en inrichting van de ruimtelijke omgeving en het daarin toepassen van kunst dragen bij aan dat klimaat. 
Wij sturen dan ook op het behouden, versterken en ontwikkelen van kunst- en cultuurelementen in de ruimtelijke 
plannen van Den Helder. Doelstelling is om deze elementen in een zo vroeg mogelijk stadium te integreren in de 
ontwerpen voor de bebouwde en niet bebouwde ruimte. Kunst en cultuur dragen op deze manier in hoge mate bij aan 
de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving en daarmee aan het imago van de stad. 
 
9.2  Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?  
 
BELEID EN VISIE 
 
1.  Herijken gemeentelijk cultuurbeleid 
 
Wat willen we bereiken 
In 2012 gaan wij het gemeentelijk cultuurbeleid opnieuw ijken. In het licht van de in het komend jaar in volle omvang 
en breedte zichtbaar wordende gevolgen van de bezuinigingen, zullen wij daarbij onze positie en rol als gemeente 
opnieuw bepalen.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen?  
De herijking gebeurt onder meer aan de hand van nog openstaande actiepunten uit de Kadernota cultuur 2007. De 
herijking moet leiden tot een notitie, waarin wij aangeven welke ontwikkelingen nog mogelijk zijn op het gebeid van 
kunst en cultuur in de periode 2012 – 2015 en welke rol daarbij voor de gemeente is weggelegd. In relatie met de 
Sociale Structuurvisie zal daarbij aandacht zijn voor het versterken van de rol van evenementen en 
vrijetijdsbesteding. Ook het beleid voor culturele accommodaties komt aan de orde. Het Cultuurplatform en de 
Adviseur Kunst & Cultuur krijgen bij het tot stand komen van deze notitie hun inbreng.  
 
 
2.  Relatie cultuur en economie  
 
Wat willen we bereiken? 
Uit onderzoek is gebleken dat een goed kunst- en cultuurklimaat een belangrijke factor is in de economische 
ontwikkeling en de vestiging van bedrijven en (onderwijs-) instellingen, hun personeel en studenten, inbegrepen de 
achterbannen. Daarnaast hebben kunst en cultuur een eigen economische dynamiek. Heldere aansluiting van 
doelstellingen en optimale synchronisatie van prioriteiten in ons sociaal-cultureel en economisch beleid zijn daarom 
dringend gewenst.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2012 werken wij de relatie tussen kunst en cultuur en de economische ontwikkeling van de stad verder uit. 
Grondslagen daarvoor zijn het (herijkte) kunst en cultuurbeleid, de Sociale Structuurvisie en de actuele financiële 
kaders. Bij het ontwikkelen van de visie zullen wij breed samenwerken met relevante partners binnen en buiten de 
organisatie.  
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3.  Culturele (door)ontwikkeling van Willemsoord   
 
Wat willen we bereiken? 
In 2012 moet er een totaalvisie zijn op het laten uitgroeien van Willemsoord tot drager en centraal podium voor kunst 
en cultuur in Den Helder. Die visie moet ook door externe partijen breed gedragen worden. Er moet specifieke 
aandacht zijn voor de kansen van een doorontwikkeling van de Kunstuitleen tot een zelfstandige, levensvatbare en 
bredere functie op Willemsoord. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
We zijn in 2011 al gestart en zetten de hierop gerichte activiteiten in 2012 voort. Dit samen met partijen die dienstbaar 
(kunnen) zijn om tot de gewenste visie te komen, waaronder de Adviseur Kunst & Cultuur en het Cultuurplatform. 
Daarbij is onder meer van belang dat er verbindingen ontstaan tussen het kunst en cultuurbeleid in het algemeen en 
beleid gericht op de nautisch/maritiem-culturele en cultuurhistorische waarden van en op Willemsoord en dat 
bestaande verbindingen worden versterkt.  
 
SAMENWERKEN EN SAMEN DOEN 
 
4. Nieuwe structuur voor advies en samenwerking in de cultuursector 
 
Wat willen we bereiken? 
De sinds medio 2011 operationele structuur van samenwerking en advisering in de kunst en cultuursector bestaat uit 
de (onafhankelijke) Adviseur Kunst & Cultuur, het Cultuurplatform en de daaraan verbonden Cultuurmakelaar. Ook in 
2012 dragen wij bij aan het versterken van de positie van deze nieuwe structuur. Dit doen we om te bereiken dat 
deze zich ontwikkelt tot gespreks- en adviespartner voor zowel ons als gemeente, als voor de sector zelf.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij faciliteren samen met schouwburg De Kampanje de nieuwe advies- en samenwerkingsstructuur met bijdragen in 
de kosten van de Cultuurmakelaar en het Cultuurplatform. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor het werk van 
de Adviseur Kunst&Cultuur. Ook voorzien wij de diverse geledingen van relevante (beleids)informatie en inhoudelijke 
ondersteuning. Aan de hand van de gemaakte werkafspraken evalueren wij in 2012 op gezette tijden het functioneren 
van de structuur en zijn onderdelen.  
 
 
OVERIGE PUNTEN 
 
5. Toepassing procentsregeling 
 
Wat willen we bereiken? 
Op grond van de procentsregeling wordt een bepaald percentage van het voor een project beschikbare budget 
gereserveerd voor toepassingen van kunst en cultuur, veelal aan of in de directe nabijheid van het gebouwde.  
Deze regeling bestaat al sinds 1995 en is voor het laatst vastgesteld bij de Kadernota 2007 (en bij de evaluatie in 
2010 bestendigd). In en vanaf 2012 is wat betreft gemeentelijke bouw- en infrastructurele projecten de 
procentsregeling volledig van toepassing. Toepassing bij particuliere projecten wordt actief door de gemeente 
bevorderd. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij gaan particuliere opdrachtgevers actief benaderen over de toepassing van deze in het gemeentelijk cultuurbeleid 
opgenomen regeling. Begeleiding van de regeling is een van de kerntaken van de Adviseur Kunst&Cultuur. 
 
 
6. Vorming Cultuurfonds 
 
Wat willen we bereiken?  
In 2012 brengen wij alle relevante financiële middelen onder in een Cultuurfonds, van waaruit initiatieven op het 
gebied van kunst en cultuur kunnen worden ondersteund.  
 
Wat gaan we er voor doen? 
Het fonds stellen wij in 2012 in. Het vindt in eerste instantie vulling vanuit de als sinds 2009 onder 1.10245.010/020 
opgenomen bestemmingsreserve groot 115.837 euro. Daarnaast is voeding mogelijk uit de procentsregeling en 
andere, mede door inzet van de kunstadviseur te verwerven externe fondsen. Voor een onafhankelijk beheer van het 
fonds komt een model met een bijpassende verordening.  
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7. Bibliotheek 
 
Wat willen we bereiken? 
Een goed, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheek met meerdere functies. We willen dat de bibliotheek de 
basistaken ten aanzien van leesbevordering en laaggeletterdheid uitvoert. De functie informatieoverdracht moet 
worden ingevuld in samenwerking met meerdere organisaties, waaronder de Helderse Historische Vereniging. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In overleg met de regiogemeenten bepalen we welk basispakket de KopGroep bibliotheek gaat leveren. Dit pakket zal 
toegesneden zijn op de specifieke positie van elk filiaal en op de demografische ontwikkelingen in het gebied dat het 
bedient.  
 
 
8. Ontwikkeling (regionale) functie schouwburg 
 
Wat willen wij bereiken? 
Behoud van de positie van schouwburg De Kampanje als podium voor professionele voorstellingen en als centraal 
podium voor amateurkunst beoefening. Daarnaast is in het kader van citymarketing het behoud en waar mogelijk 
versterking van de positie van Den Helder als regionaal cultureel centrum van groot belang. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen?   
We nemen het initiatief voor overleg tussen de schouwburgen in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Hoorn en 
Den Helder) over regionale afstemming en samenwerking in de programmering.  
 
 
9. Cultuureducatie 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen dat alle kinderen en jongeren in Den Helder kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Triade levert 
daarvoor een cultuureducatief aanbod voor het onderwijs van Den Helder. Maar het centrum maakt met haar totaal 
aanbod aan kunst- en cultuuractiviteiten ook deel uit van de culturele infrastructuur voor alle inwoners. Daarom willen 
wij dat Triade blijft bestaan als speler in het culturele leven van de stad. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Wij leveren een bijdrage aan Triade om wegvallende provinciale subsidies voor cultuureducatie in het onderwijs te 
compenseren. Daarbij maken wij met Triade afspraken over de inzet van deze gemeentelijke subsidie, met als 
gerichte opdracht het verzorgen van zowel het binnenschoolse als buitenschoolse aanbod aan kunst en cultuur. 
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9.3 Wat gaat het kosten?  
 
Programma 9 - Cultuur  

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -6.080  -6.047  -5.648  -5.574  -5.611  -5.517  

Baten -2 51 52 53 54 55 

Totaal programma voor 
bestemming 

-6.082  -5.996  -5.596  -5.521  -5.557  -5.463  

Mutaties in reserves 32  769  0  0  0  0  

Totaal programma na 
bestemming -6.050  -5.227  -5.596  -5.521  -5.557  -5.463  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012( € 369.000 nadelig) 
 
Het belangrijkste verschil ontstaat door het inboeken van de bezuinigingstaakstellingen op de producten Bibliotheek, 
Emancipatie, Kunstzinnige vorming en Schouwburg voor een bedrag ad € 260.000. 
 
Lasten 
In 2012 zijn er geen kosten geraamd voor het Uitvoeringsplan Monumenten, raming voor 2011 was € 90.000 met 
dekking uit de reserve Monumenten. 
 
Mutaties in reserves 
In 2012 zijn er geen kosten gemaakt welke ten laste komen van de reserve Monumenten.  Nadeel € 90.000. 
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Programma 10: Sport en vrije tijd 
    
 
10.1 Inleiding 
 
Met dit programma willen wij bereiken dat inwoners van Den Helder meedoen en gezond zijn en blijven. Sport en vrije 
tijd leveren een belangrijke bijdrage aan een prettig leef- en vestigingsklimaat in de stad. Daarnaast draagt sport in 
hoge mate bij aan het stedelijke imago op het gebied van waterrecreatie.  
 
Den Helder heeft sterke sportverenigingen met een actief vrijwilligersbestand en met sportfaciliteiten voor iedereen. 
Het gebruik daarvan is op de eerste plaats een eigen keuze van onze inwoners. Wij voeren regie op het sportbeleid 
en faciliteren het voorzieningenpakket omdat het gezond is om te sporten en omdat het verenigingsverband een 
bijdrage levert aan het woon- en leefklimaat.  
 
Het collegeprogramma zet in op behoud van de bestaande sportinfrastructuur. Investeringen vanuit het sportbeleid 
richten zich op individueel en op groepsniveau, op ontwikkeling van actieve deelname aan sport en op de sociale 
cohesie en de leefbaarheid op stedelijk niveau. Het gemeentelijke sportprogramma voor 2012 en daarna is er vooral 
op gericht om zoveel mogelijk inwoners en bezoekers te laten sporten. Dit strekt zich uit van het verhogen van de 
sportparticipatie van inwoners tot het stedelijk imago van waterrecreatie in en rond de gemeente. Sturingsinstrument 
voor het beleid en ijkpunt voor het daarmee te bereiken resultaat is de mate waarin sport een bijdrage leveren aan de 
stedelijke ambities omtrent burgerschap, cohesie en imago.  
 
In het collegeprogramma 2010 – 2014 zijn opgenomen: 

- Sportbesluit in uitvoering brengen (2011 en volgende jaren) 
- Herijking sportnota 2011-2014 (2011) 

 
  
10.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor d oen? 
 
1. Upgraden (openbare) sportparken 
 
Wat willen wij bereiken? 
Goed geoutilleerde openbare en verenigingssportparken voor de inwoners en sportverenigingen van onze stad.  
De gemeente verzorgd gestructureerd onderhoud en investeringen op dé sportparken in Den Helder: 

- Openbaar Sportpark De Linie 
- Sportpark De Schooten 
- Openbaar Sportpark Guldemond 
- Sportpark Julianadorp 
- Sportpark Streepjesberg 
- Openbaar Sportpark Quelderduijn 
- Sportpark De Dogger 

Door deze investering op deze belangrijkste sportaccommodaties ontstaan er kwalitatieve faciliteiten voor 
zelfstandige en sterke sportverenigingen die (met een actief vrijwilligersbestand) volop sportactiviteiten en 
sportevenementen organiseren voor de Helderse sporter. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Met de 14 Helderse sportverenigingen die een buitensportaccommodatie huren van de gemeente sluiten wij een 
nieuw huurcontract en voor de gebouwen indien nodig een “overdracht van economisch eigendom”. 
Investeringen en onderhoudswerkzaamheden worden uitgezet en uitgevoerd. 
Wij voeren overleg met sportverenigingen die gebruik maken van de sportaccommodaties om af te stemmen vooraf. 
tijdens en na onderhouds- en investeringswerkzaamheden. 
 
 
2. Subsidieverlening aan sportverenigingen 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen duidelijkheid, snelheid en eenvoud bij de aanvraag van sportsubsidie door sportverenigingen bij de 
gemeente. Dat realiseren we door de invoering van één subsidieregeling in plaats van de 5 oude 
deelsubsidieregelingen die er voor sportverenigingen waren. Een voorwaarde bij de subsidieaanvraag is dat 
sportverenigingen ouderen en jongeren stimuleren lid te worden van de vereniging en dat zij sportactiviteiten voor alle 
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mogelijke doelgroepen organiseren. De subsidie kan ook worden ingezet voor de training van kaderfuncties binnen 
de vereniging. Op die manier ondersteunt de gemeente verenigingen die vooruit willen en een kwalitatief sportaanbod 
willen realiseren. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Wij gaan de digitale subsidieaanvraag voor sportverenigingen invoeren in 2012. Voorafgaand daaraan houden we 
twee voorlichtingsbijeenkomsten om sportverenigingen te begeleiden bij het indienen van de subsidieaanvragen met 
dit nieuwe systeem. 
 
 
3. Nieuwe nota sport en bewegen 
 
Wat willen wij bereiken? 
Alle inwoners en bezoekers van Den Helder kunnen al dan niet in georganiseerd verband deelnemen aan sport-, 
recreatie- en bewegingsactiviteiten.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Vanuit onze regierol leggen we in een nieuwe nota sport en bewegen de verbinding tussen het nieuwe landelijke 
beleidskader Sport (juni 2011) en de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid (juni 2011) van het ministerie van 
VWS. Het lokale beleid Toerisme & Recreatie en het speelbeleid worden nauw verbonden aan de sportnota. Het 
sportbeleid van Den Helder richt zich vanaf 2012 op gezonde burgers door sport en bewegen. We zetten in op sterke 
sportverenigingen met een actief vrijwilligersbestand en kwalitatieve (openbare) sportfaciliteiten in de Helderse 
wijken. We geven landelijke beweeg- en sportprojecten een plaats in de Helderse samenleving. Voorbeelden daarvan 
zijn:  
- De Combinatiefunctieregeling 

Er vindt 4 maal per jaar overleg plaats met welzijnsinstellingen over de uitvoering van de regeling: 16 
basisscholen maken gebruik van een combinatiefunctionaris. 

- De Rijksregeling Sport Lokaal Samen  
Er vindt 4 maal per jaar overleg plaats met uitvoerders van de regeling. Hoofddoel is 80 maatschappelijke 
stages bij sportorganisaties / sportverenigingen.  

- Het Jeugdsportfonds behoudt een gelijk aantal aanvragen en gaat in overleg met de gemeente op zoek naar 
inkomstenbronnen naast de aflopende gemeentesubsidie.  

De gemeente Den Helder geeft het gezonde voorbeeld door consequent aandacht te besteden aan gezonde 
werknemers.  
 

Sportbeoefening per leeftijdsklasse (%)
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Bron: Sportmonitor 2009 
 
 
4. Nieuwbouw zwembad 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen dat de stad een nieuw modern zwembad heeft dat bijdraagt aan het waterrecreatie imago van de stad. Er 
worden meer toeristen aangetrokken door een breed en veelzijdig aanbod en Helderse inwoners hebben een 
kwalitatief zwembad waar onder andere watersportverenigingen volop gebruik van kunnen maken en particuliere 
zwemlessen voor de jeugd worden aangeboden. 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 66 

Het nieuwe zwembad voldoet aan de wettelijke normen en biedt mogelijkheden voor alle soorten gebruikers. Het bad 
heeft een duiktank die naast het reguliere gebruik door Defensie ook aantrekkelijk is voor andere gebruikers uit 
Nederland en daarbuiten. 
 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
In 2012 is de bouw in volle gang, aan het eind van het jaar kan er worden proef gedraaid met het nieuwe bad. De 
definitieve openstelling verwachten we in het eerste kwartaal 2013. 
In 2012 vindt een promotiecampagne plaats om het nieuwe zwembad onder de aandacht van inwoners en toeristen 
te brengen. 
 
 
4.  Implementatie speelbeleid  
 
Wat willen wij bereiken? 
We streven naar een evenwichtig speelaanbod en voldoende ruimte om te spelen In alle wijken en buurten. Wij willen 
ten minste 3% van de buitenruimte reserveren als speelruimte voor de jeugd. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
In 2012 geven wij in de wijken Visbuurt en Vogelwijk integraal uitvoering aan het project van Jantje Beton.  
Op grond van het Convenant Vrij spelen in de wijk met Jantje Beton leggen wij de kaders voor ons speelbeleid vast in 
een notitie als aanvulling op en actualisering van de huidige nota Spelen. Deze notitie brengen we in lijn met de 
herijking van het sportbeleid, zodat sporten en spelen in de wijk één geheel gaan vormen. 
 
 
5. Openluchtrecreatie 
 
Wat willen we bereiken? 
Den Helder heeft rust, ruimte en natuur als belangrijke troeven om toeristen naar onze stad te trekken en daarmee de 
economische ontwikkeling van de stad te versterken. Toerisme is onderdeel van programma 12. Het benutten van de 
kust en de zee voor openluchtrecreatie is onderdeel van dit programma 10. Den Helder heeft schone en veilige 
stranden en wij hebben de ambitie om de mogelijkheden die dat biedt, beter te benutten. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Stichting Strandexploitatie Noordkop is een subsidiepartner die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 
strand. In 2012 is het streven om onze positie op de lijst Schoonste strand van Nederland sterk te verbeteren, de 
dienstverlening, faciliteiten en service uit te breiden. Wij voeren de regie op dit proces. Wij faciliteren jaarlijks de 
aanvraag van de blauwe vlag voor de Helderse stranden en jachthavens. Het garanderen van de veiligheid op het 
strand is van het grootste belang, zowel voor de strandbezoeker als voor ons imago. De samenwerking van de 
stichting met de Reddingsbrigade staat hiervoor borg. 
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10.3 Wat gaat het kosten?  
 
Programma 10 - Sport en vrije tijd  

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -4.461  -5.063  -4.672  -4.905  -4.842  -4.846  

Baten 1.722 823 625 642 660 678 

Totaal programma voor 
bestemming 

-2.739  -4.241  -4.047  -4.263  -4.182  -4.167  

Mutaties in reserves 191  0  0  0  0  0  

Totaal programma na 
bestemming -2.548  -4.241  -4.047  -4.263  -4.182  -4.167  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 194.000 voordelig) 
 
Sportaccommodaties: 
In 2011 is geinvesteerd in de gymzaal op het Vinkenterrein. In 2012 leidt dit tot hogere kapitaallasten ad € 78.000. 
 
Zwembad: 
Het in 2013 opleveren van een nieuw zwembad leidt in 2012 tot een lagere besteding (€ 300.000) van het 
beschikbare budget voor 2012 
 
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 28.000 nadelig. 
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Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
 
 
11.1 Inleiding 
 
Wij willen dat inwoners van Den Helder zelfredzaam zijn en zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de 
samenleving en zorg dragen voor elkaar.  
 
Onze regisserende rol vullen we in door de beleidsdoelen te richten op deze ambitie en op de gewenste effecten. 
Ook zorgen we ervoor dat er afstemming is tussen maatschappelijke organisaties die deze doelen helpen te behalen. 
We werken aan een integraal en samenhangend participatiebeleid dat doelmatig ondersteunt waar het nodig is en dat 
inwoners stimuleert tot eigen initiatieven.  
 
Een grote nieuwe taak waar de gemeente voor staat is de voorgenomen overheveling van de AWBZ-functie 
Begeleiding van het rijk naar gemeenten. Dat is inclusief het regelen van het vervoer dat aan de 
begeleidingsactiviteiten is verbonden. Het gaat hier onder meer om individuele woon- en zorgbegeleiding en om 
groepsactiviteiten voor mensen met matige en zware beperkingen, zoals mensen met een verstandelijke beperking 
en dementerende ouderen. Aan de decentralisatie wordt een bezuiniging van € 140 miljoen verbonden.  
Het gaat om het verplaatsen van rijksbeleid naar een lagere overheid en om vernieuwing van Wmo visie en beleid. 
Uitgangspunten zijn: een integrale benadering van participatie vanuit meerdere beleidsterreinen, het benutten van 
eigen kracht en maatschappelijke verbanden van inwoners en minder verkaveling en verkokering in de uitvoering. We 
nemen daarin mee de beginselen van de Kanteling Wmo, een project van de VNG en de principes van Welzijn 
Nieuwe Stijl een project van het ministerie van VWS. Vanaf 1 januari 2013 staan nieuwe aanvragers voor deze 
voorzieningen bij de gemeente aan de balie en vanaf 1 januari 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor de hele 
doelgroep. Dit betekent onder meer, dat wij in 2012 de doelgroep en de voorzieningen in kaart hebben gebracht, 
aanbestedingsprocedures hebben afgerond, de indicatiestelling hebben geregeld en mensen geschoold. Deze 
voorbereiding vraagt om een grote personele inzet, waarvoor we in beperkte mate een financiële tegemoetkoming 
van het rijk zullen ontvangen.  
 
Naast de uitvoering van onze overige wettelijke taken binnen dit programma geven wij prioriteit aan de taken uit het 
collegeprogramma 2010 - 2014, waaronder:  
 

- afstemming tussen maatschappelijke instellingen met regie vanuit gemeente 
- sluitende ketens waar nodig besluitvorming en doorzettingsmacht borgen 
- Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) versterken en sturen met subsidies op gewenste effecten en 

passend binnen strategische visie 
- aansluiten bij initiatieven uit de zorg met als doel een betere ketenstructuur rond cliënten 
- alle professionals maken optimaal gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 
- integraal en samenhangend participatiebeleid met als doel zelfredzaamheid en sociale activering 
- goed functioneren van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 
11.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor d oen? 
 
Met onze sociale structuurvisie geven we, in de aansluiting op de Strategische Visie en de bevindingen van Deetman 
en Mans, vier strategische prioriteiten aan: Bereik, Ontwikkeling, Onderwijs en Imago. Met dit programma leveren we 
een bijdrage aan de individuele ontwikkeling van inwoners naar een niveau van redzaamheid en participatie. We 
gaan uit van eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht en mogelijkheden van onze burgers. Op grond daarvan 
helpen we bij het oplossen van problemen die zij ondervinden in het mee doen aan de samenleving. Met het 
stimuleren van vrijwillige inzet en informele zorg bevorderen we de veerkracht, sociale cohesie, leefbaarheid en het 
imago van wijken en buurten. In een goed functionerende civil society waarin burgers veel onderling regelen en 
oplossen kan iedereen iets en kan iedereen iets betekenen, ongeacht belemmeringen en / of culturele en 
maatschappelijke diversiteit. In een zo vroeg mogelijk stadium bieden we maatschappelijke partners en burgers, al of 
niet in georganiseerd verband, mogelijkheden en ruimte om daarin zo veel als mogelijk te participeren en samen te 
werken. 
 
Een concreet voorbeeld van onze gebiedsgerichte aanpak en ontwikkeling is het deelprogramma Sociale Aanpak 
Nieuw Den Helder waarin het bevorderen van participatie wordt verbonden met leefbaarheid, leefkwaliteit en sociale 
cohesie. 
 
Als sturingsinstrument voor beleid en als ijkpunt voor het resultaat hanteren we de doelen op de Maatschappelijke 
Ladder. Ontwikkeling markeren we met vier beleidsdoelen, vanaf het individuele niveau van redzaamheid en 
participatie naar actief burgerschap en sociale cohesie. Als we in deze doelen investeren stijgen niet alleen inwoners 
maar ook buurten en wijken op de maatschappelijke ladder. De beleidsdoelen dragen in hun samenhang bij aan het 
imago van de stad. De figuur hierna geeft een weergave van de Maatschappelijke Ladder en de doelstellingen in dit 
programma. 
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1. Decentralisatie Begeleiding AWBZ 
De AWBZ-Begeleiding is in al haar diversiteit een relatief onbekend terrein voor de gemeenten. We weten dat huidige 
doelgroepen die gebruik maken van AWBZ- Begeleiding matige tot zware beperkingen hebben en onderling sterk 
verschillen voor wat betreft de aard van de beperking. AWBZ-Begeleiding kent twee hoofdfuncties: Begeleiding 
Individueel en Begeleiding Groep. Onder beide functies gaat een veelvoud aan activiteiten en zorgaanbieders schuil. 
Met een PGB regelen mensen ook zelf hun begeleiding.  
 
Voor burgers betekent de decentralisatie dat het verzekerde recht vervalt en wijzigt in een ondersteuningsvraag 
onder de reikwijdte van de Wmo. Dit is naar analogie van de hulp bij het huishouden en de materiële voorzieningen 
voor gehandicapten die al sinds 2007 op basis van een WMO-aanvraag door de gemeente worden verstrekt. De 
nieuwe taak vraagt om een herijking van visie en beleid vanuit een veranderende kijk op zorg en ondersteuning, 
vanuit onze strategische visie, vanuit herzieningen in de sociale zekerheid en vanuit de bezuinigingsopgave die het 
rijk zichzelf en gemeenten heeft opgelegd.  
 
In de visievorming maken we gebruik van de principes van de VNG Kanteling Wmo, een project van de VNG en 
Welzijn Nieuwe Stijl een project van het ministerie VWS. Ons uitgangspunt is dat burgers zo veel mogelijk op eigen 
kracht (blijven) meedoen aan de samenleving, eventueel met hulp uit de naaste omgeving. Ook onze medewerkers in 
het Wmo front-office krijgen een gewijzigde rol in het beoordelen van aanvragen; vraag- in plaats van aanbodgericht 
en redenerend vanuit het sociale netwerk en de positieve krachten van de vragende burger.  
 
Wat willen we bereiken?  
Onze doelstellingen bij de decentralisatie van de AWBZ-begeleidingsfuncties zijn onder meer: 

- het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen met matige en ernstige beperkingen;  
- verminderen van de groei van de doelgroep door eerder en steviger in te zetten op het versterken van de 

draagkracht van mensen en hun omgeving; 
- het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers; 
- het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van de ondersteuning door deze op de zorgvrager en ook op 

diens sociale omgeving te richten; 
- leggen van verbindingen van bestaande begeleidingsinfrastructuur met welzijn, sociale werkvoorziening, 

maatschappelijke opvang en jeugdzorg; 
- behouden van de rol van begeleiding als onderdeel van integrale zorg. 

 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Een verkenning en inventarisatie in een gedetailleerde startfoto bestaande uit een indeling van groepen van de 
cliënten die nu aanspraak maken op Begeleiding AWBZ, het zorgaanbod, betrokken organisaties en zorgaanbieders. 
Daarnaast is inzicht nodig in de financiering van Begeleiding AWBZ, de contracten die het Zorgkantoor heeft gesloten 
met organisaties en zorgaanbieders en de cliënten die met een persoonsgebonden budget (PGB) zelf begeleiding 
inkopen. Bovendien is inzicht vereist in de financiering van particuliere organisaties die fungeren als onderaannemer 
van de door de zorgkantoren erkende organisaties. De inventarisatie wordt zo veel mogelijk tot op het niveau van de 
wijken uitgevoerd. Bij de verkenning en inventarisatie worden onder meer betrokken het zorgkantoor, zorgaanbieders, 
cliëntenorganisaties en (belanghebbende) inwoners. Ook betrekken we de regio Noord-Holland Noord bij dit proces.  
 
Hieronder een opsomming van de stappen die we, ook in regionale samenwerking, gaan zetten.  
 

1. Inzicht krijgen in de huidige cliënten AWBZ-begeleiding 
2. Inzicht krijgen in het huidige zorgaanbod, op inhoud en uren  

Burgerschap  

Participatie 

Redzaamheid 

Cohesie  

Individuele Voorzieningen Collectieve Voorzieningen 

Oplossingen Individuele Problemen Vrijwillige inzet 
 

Wijkgerichte Aanpak 

Maatschappelijke Ladder : Beleidsdoelen Programma 11 
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3. Visieontwikkeling: hoe moet de toekomstige situatie eruit gaan zien  
4. Voortzetten van het proces van de Kanteling passend bij de compensatieplicht in het kader van de Wmo.  
5. Voortzetten van het proces van vormgeving Welzijn nieuwe stijl met o.m. aandacht voor de eigen kracht van 

de burger, een outreachende aanpak en integraal werken. 
6. Implementatie van beleid en de werkprocessen en aanbesteding en inkoop) 
7. Pilot Indicatiestelling Begeleiding ten behoeve van een beoordelingskader aanvragen, passend in de 

Kanteling Wmo. 
 
Regionale samenwerking 
In bestuurlijke H2A overleggen Sociaal (in 2011) en het portefeuillehouderoverleg Wmo Kop van Noord Holland is 
afgesproken dat Begeleiding van AWBZ naar Wmo op de regionale agenda staat, zodat kan worden afgestemd, 
uitgewisseld en waar mogelijk bijgestuurd. Over gezamenlijk inkopen is wel gesproken, maar is nu (september 2011) 
nog niet concreet. Mogelijk is dit een onderwerp waarover regionaal afspraken gemaakt kunnen worden.  
 
 
2. Lokaal gezondheidsbeleid 
Een goede gezondheid begint bij jezelf. Mensen maken zelf keuzes voor meer of minder gezond leven vanuit hun 
eigen mogelijkheden, motieven en belangen. Dat geldt zowel voor leefstijl als voor het gebruik van 
(zorg)voorzieningen. Wij gaan niet uit van wat mensen ‘moeten”, maar van het toegankelijk maken van gezonde 
keuzes. Daarvoor is het belangrijk dat mensen kunnen beschikken over betrouwbare en toegankelijke informatie, 
goede en bereikbare voorzieningen en dat zij zo min mogelijk belemmeringen ervaren om gezond te kunnen leven.  
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen dat Helderse burgers zo lang mogelijk gezond zijn en blijven. Extra aandacht zal hierbij worden geschonken 
aan de gezondheid van ouderen. Ook jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor het lokaal gezondheidsbeleid. 
Met preventieprogramma’s over bijvoorbeeld roken, alcohol en drugs en overgewicht kunnen problemen op latere 
leeftijd worden voorkomen.  
 
Gezondheid en sociale redzaamheid hangen nauw met elkaar samen. Wij zullen daarom een verbinding aanbrengen 
tussen het lokale gezondheidsbeleid en het WMO-beleid. Er zijn al enkele initiatieven gaande waarin deze 
samenwerking nader wordt verkend, bv. rond ouderenzorg, gezondheid en bewegen, en gezondheid in de buurt.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Als gemeente hebben wij een regiefunctie. Dat houdt onder meer in dat wij beleidsmatig de afstemming regelen 
tussen de gezondheidszorg, de WMO en andere gerelateerde beleidsterreinen. De uitvoering van het lokaal 
gezondheidsbeleid wordt opgedragen aan organisaties als de GGD Hollands Noorden en instellingen voor 
verslavingszorg en GGZ. Wij treden stimulerend en faciliterend op om de samenwerking tussen de organisaties te 
bevorderen. Aangezien de meeste instellingen gemeenteoverstijgend werken, werken wij ook nauw samen met de 
regiogemeenten, zowel binnen de Kop van Noord-Holland als op het niveau van Noord-Holland-Noord.  
 
Op grond van de Wet publieke gezondheid moet de gemeenteraad uiterlijk medio 2013 een nieuwe 
vierjarenbeleidsnota lokaal gezondheidsbeleid vaststellen, die aansluit bij de Landelijke nota gezondheidsbeleid 
Gezondheid dichtbij. In de nota zullen wij aandacht schenken aan de uitvoering van onze wettelijke taken op het 
gebied van de publieke gezondheidszorg, waaronder ook de afstemming met de geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen, de infectieziektenbestrijding en de jeugdgezondheidszorg. Een nieuwe wettelijke verplichting 
is om beleid te ontwikkelen ten aanzien van ouderengezondheidszorg. In 2012 starten wij met de voorbereidingen 
van de nota. De praktijkervaringen uit de samenwerkingsprojecten zullen wij hierbij betrekken, evenals de gegevens 
die de GGD ons zal aanleveren met betrekking tot de gezondheidssituatie van de burgers in Den Helder. Dit zal 
leiden tot een aantal speerpunten voor de periode 2013 – 2016.. 
 
De GGD Hollands Noorden speelt een belangrijke rol in het uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid. Samen met 
de overige 23 gemeenten in het werkgebied en de GGD zetten wij in 2012 het overleg voort over de wijze waarop de 
GGD aan de wettelijke en bovenwettelijke taken van de gemeenten uitvoering zal geven.  
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Rapportcijfers zorg en maatschappelijke dienstverle ning
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2011) 
 
 
3. Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland 
In de sociale structuurvisie is als één van de pijlers opgenomen de zorg voor kwetsbare burgers. We gaan uit van 
eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en mogelijkheden van onze burgers. Op grond daarvan helpen we ze bij 
het oplossen van problemen die zij ondervinden in het meedoen aan de samenleving.  
 
Tot de meest kwetsbare burgers behoren degenen met huisvestingsproblemen: (dreigend) dak- en thuislozen, 
marginaal gehuisvesten, zwerfjongeren en ex-gedetineerden. Veelal is sprake van een complex aan problemen zoals 
verslaving, financiële problemen, psychische problemen. Om tot een duurzame oplossing te komen moeten deze 
problemen in samenhang worden aangepakt. Onze aanpak is vastgelegd in het zogenaamde Stedelijk Kompas. Met 
de maatregelen uit het Stedelijk Kompas proberen we de leefsituatie van deze mensen te verbeteren en hen een 
perspectief op een menswaardig bestaan te bieden. Onze aanpak draagt er mede toe bij overlast te voorkomen, de 
leefomgeving te verbeteren en gevoelens van onveiligheid weg te nemen. Het imago van het stadscentrum mag niet 
negatief wordt beïnvloed.  
 
De verbinding met Welzijn Nieuwe Stijl en andere gemeentelijke domeinen is van belang om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat mensen dakloos worden en de maatschappelijke participatie van deze groepen te bevorderen. 
 
Wat willen we bereiken? 
Alle dak- en thuislozen en mensen die dat dreigen te worden willen we een individueel traject op maat bieden naar 
o.a. huisvesting, een inkomen, zorg en dagbesteding. Geen mensen op straat als gevolg van uithuiszetting of einde 
detentie. Verminderen van overlast en gevoelens van onveiligheid door dak- en thuislozen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het maken van afspraken met (zorg)instellingen, regiogemeenten 
en woningcorporaties. We werken aan een sluitende keten, waarin duidelijk is wat van iedere partij wordt verwacht. 
Dit gebeurt mede in het licht van de decentralisatie van de AWBZ, die ook voor deze doelgroep consequenties heeft. 
Het toewerken naar een centrale toegang met een cliëntvolgsysteem vormt een essentiële bouwsteen in de 
samenwerking tussen partijen. We staan nu op het punt om de afspraken te formaliseren. 
 
Gezien de complexe problematiek waarvan bij deze doelgroep vaak sprake is, verbinden we de OGGZ-zorgketen van 
het Stedelijk Kompas met de ketens jeugd, veiligheid en huiselijk geweld. De samenwerking tussen de ketenregisseur 
OGGZ, de procesregisseur jeugd en de ketenmanager van het veiligheidshuis wordt versterkt.  
 
  
4. Stimuleren van vrijwilligerswerk en ondersteuning  mantelzorg 
Als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ-functie Begeleiding, de vergrijzing, ontgroening en krimp zal een 
toenemend beroep worden gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat met de decentralisatie van rijkstaken ook 
doelgroepen met zware beperkingen tot onze specifieke zorgverantwoordelijkheid gaan behoren, onderstrepen we 
het belang van een goede mantelzorgondersteuning. Voorkomen moet worden dat mantelzorgers door overbelasting 
korter of langer uitvallen. Zonder hen kunnen we onze verantwoordelijkheid voor de nieuwe en bestaande 
doelgroepen niet waarmaken. 
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Wat willen wij bereiken? 
We willen dat in het kader van de Kanteling en de decentralisatie van de AWBZ-functies naast de aandacht voor 
zorgvragenden tijdig wordt ingezet op de ondersteuning van mantelzorgers. We willen zorgdragen voor een passend 
aanbod van mantelzorgondersteuning en respijtzorg.  
 
Met het stimuleren van vrijwillige inzet leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken en kan er 
een nieuw evenwicht ontstaan in informele en professionele hulp. Iedereen kan iets en iedereen kan iets betekenen, 
ook de inwoners met belemmeringen en beperkingen. We haken daarbij aan bij programma 13 dat de participatie 
bevordert van mensen met een inkomensvoorziening. Aan deze voorziening is informele hulp in buurten en wijken te 
verbinden.  
Maatschappelijke stages van jongeren verbinden we duurzaam met vrijwilligerswerk.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
We bevorderen de samenwerking tussen de verschillende bij mantelzorgondersteuning betrokken organisaties en de 
samenwerking tussen deze organisaties en het WMO-loket.  
We bezien in nauw overleg met de WMO-adviesraad en de Klankbordgroep mantelzorg of het huidige 
ondersteuningsaanbod aansluit bij de vraag naar ondersteuning en welke verbeterpunten nodig zijn.  
 
We betrekken vrijwilligersorganisaties bij het organiseren en regelen van informele hulp in de buurten. Een voorbeeld 
daarvan is het programma voor Nieuw Den Helder. 
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Wat gaat het kosten? 
 
Programma 11 - Zorg en maatschappelijke dienstverlen ing  

Productbedragen  
(x € 1.000) 

Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -20.402  -20.914  -21.015  -20.723  -20.482  -20.421  

Baten 4.277 2.849 2.800 2.816 2.832 2.848 

Totaal programma voor 
bestemming -16.125  -18.065  -18.215  -17.908  -17.651  -17.574  

Mutaties in reserves 541  169  150  48  47  47  

Totaal programma na 
bestemming -15.584  -17.895  -18.065  -17.860  -17.603  -17.526  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 170.000 nadelig) 
 
Wet Maatschappelijke ondersteuning: 
In de begroting 2012 worden hogere lasten € 232.000 in het kader van huishoudelijke hulp en ondersteunende 
begeleiding opgenomen op basis van de prognoses voor dit jaar. Daarnaast is de taakstelling van € 80.000 in het 
kader van niet meer indiceren door CIZ en een hogere verwachte eigen bijdrage van de cliënten voor € 50.000 
opgenomen. Resultaat voor 2012 € 102.000 extra lasten 
 
Vm. AWBZ regelingen WMO: 
Het verlagen van de inzet van ambtelijke uren (tot nul) ad € 113.000. 
 
Maatschappelijk werk: 
Het verschil ontstaat door het inboeken van de bezuiningingstaakstelling voor € 100.000.  
 
Schuldhulpverlening: 
Het verschil ontstaat door de verwachte toename in de lasten schuldhulpverlening ad € 687.000.  
 
WMO voorzieningen gehandicapten: 
Het verschil ontstaat door het inboeken van de bezuinigingstaakstelling in het kader van niet meer indiceren door CIZ 
voor € 120.000 ingeboekt. Daarnaast worden er minder lasten verwacht in het kader van de vervoers- (€ 120.000) en 
Rolstoelvoorzieningen (€ 325.000). Resultaat minder lasten ten opzichte van 2011 (€ 565.000). 
 
Verslavingszorg: 
Het verschil ontstaat door het inboeken van de bezuinigingstaakstelling voor € 120.000.  
 
Mutaties reserves 
In de begroting 2011 staat ten onrechte nog een onttrekking aan de reserve WMO voor € 122.000 ter dekking van de 
bezuinigingstaakstelling volumekorting 2009-2012. 
 
 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 74 

Programma 12: Economische ontwikkeling 
 
 
12.1 Inleiding 
Het programma Economische ontwikkeling geeft invulling aan de eerste doelstelling van de Strategische Visie 2020: 
Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), 
duurzame (wind)energie, Toerisme & Recreatie en health & wellness als belangrijkste dragers.  
 
Met de voortgaande bezuinigingen bij de Koninklijke Marine is het belang van een bredere basis onder de economie 
van Den Helder urgenter geworden. In 2012 zetten we verder in op het faciliteren en stimuleren van onze 
economische clusters en het versterken van het ondernemersklimaat. Hierin onderscheiden we de volgende 
prioriteiten, waarbij we aansluiten bij de vijf clusters op provinciaal niveau (gebiedsagenda Noord-West Nederland en 
Provinciale structuurvisie 2040): marien, maritiem & offshore, vrijetijdseconomie, duurzame energie (programma 5), 
agribusiness en medisch. 
 
12.2 Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor d oen? 
 
1. Marien, maritiem & offshore  
Wat willen we bereiken? 
 Zoals ook door de commissie Deetman-Mans is aangegeven bood én biedt de cluster maritiem een unieke kans voor 
de ontwikkeling van Den Helder. De Koninklijke Marine en de offshoresector en in het verlengde daarvan de 
energiesector blijven dan ook onze topprioriteit. We willen bereiken dat in 2012 het ontwikkelingsperspectief voor de 
sector ingrijpend verbetert. Hiertoe zetten we vooral in op de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven. Het 
verzelfstandigd havenbedrijf moet daarin een belangrijke rol spelen. We willen bovendien bereiken dat kennis en 
innovatie in de maritieme sector goed is verankerd in de kern van de lokale economie. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Medio 2011 is het perspectief dat de voors- en tegens met betrekking tot de verzelfstandiging van de haven ten tijde 
van deze begrotingbehandeling door de raad in kaart gebracht zijn. Hoewel de contouren op dat moment dus bekend 
zijn, zal er in 2012 verder invulling aan moeten worden gegeven. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de feitelijke 
inbreng van gronden na 1 januari zal plaatsvinden. In samenwerking met de provincie en de gemeente Anna 
Paulowna moet de ontwikkeling van het regionaal havengebonden bedrijventerrein in 2012 verder vorm krijgen.  
 
Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshorehaven Den Helder. 
In 2012 worden de randvoorwaarden geschapen om rond de luchthaven economische activiteiten mogelijk te maken 
en ruimte voor groei te bieden.  
 
Den Helder is een van de cofinanciers voor het EFRO-project van de Maritime Campus Netherlands (MCN). 
Speerpunt is realisatie van een Kenniscentrum Wind, dat zowel zorgt voor een aanbod van vraaggericht 
beroepsonderwijs rond de windenergieproductie als het toegepast onderzoek door de kennisinstellingen coördineert. 
Bovendien wordt in overleg met provincie en Rijk gezocht naar mogelijkheden om een offshoretestlocatie in onze 
regio te realiseren.  
 
2. Toerisme en recreatie  
Wat willen we bereiken?  De gemeente stimuleert en faciliteert actief dat ondernemers uit de toeristische sector in 
staat zijn projecten uit te voeren om nieuwe doelgroepen aan te trekken en meer overnachtingen en bestedingen in 
Den Helder te realiseren.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Afspraken en projecten leggen we vast in een uitvoeringsprogramma die wij koppelen aan de doelen gesteld in de 
nota recreatie & toerisme. We bezien met de Stichting Top van Holland, de VVV en de initiatiefnemers van het 
ondernemersfonds op welke wijze de samenwerking kan worden vergroot en in de toekomst de diverse 
subsidiestromen kunnen samenkomen. 
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Aantal toeristische overnachtingen per jaar

9
7

1.
4

29 9
9

4.
2

87

92
7

.6
4

3 9
5

1.
9

1
7

9
53

.6
36

880.000

900.000

920.000

940.000

960.000

980.000

1.000.000

2006 2007 2008 2009 2010

 
Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Publiekszaken 
 
 
3. Agribusiness 
Wat willen we bereiken? 
Agribusiness is in de Kop van Noord-Holland een belangrijke bron van werkgelegenheid. Den Helder kan door haar 
specifieke bereikbaarheid en onderwijsinstellingen mogelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze 
sector. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In de agribusiness is een tekort aan gekwalificeerd personeel. Scholieren hebben bovendien de mogelijkheden van 
de agrosector onvoldoende in beeld. De Helderse onderwijsinstellingen stimuleren we om in te spelen op deze 
ontwikkeling. Bovendien onderzoeken we welke mogelijkheden er liggen om vanuit transport en logistiek die 
ontwikkeling te ondersteunen. 
 
 
4. Health & wellness 
Wat willen we bereiken? 
Het cluster health & wellness wordt in 2012 in regionaal verband op de kaart gezet. We willen bereiken dat 
Den Helder hier binnen een onderscheidend profiel ontwikkelt, gericht op versterking van de centrumfunctie voor de 
Kop van Noord-Holland op het gebied van zorgvoorzieningen en versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Het EFRO-project Holland Health richt zich op innovatie in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van een nieuw 
regionaal medisch hoger onderwijs aanbod met als resultaat hoogwaardige nieuwe zorgarrangementen en nieuwe 
werkgelegenheid in de gezondheidszorg. Den Helder heeft bij toekenning van deze EFRO-aanvraag cofinanciering 
toegezegd voor drie jaar. In 2012 leveren we in ieder geval de benodigde bijdragen aan de realisatie van het 
zorgcluster rond het nieuwe ziekenhuis op De Dogger. Verder komen we met de recreatieondernemers tot een plan 
van aanpak om onderscheidende wellnessvoorzieningen te realiseren, gekoppeld aan het bestaande toeristisch 
verblijfsaanbod van Julianadorp aan Zee. 
 
 
5. Detailhandel 
Wat willen we bereiken? 
De detailhandel maakt een lastige periode door. Vooral in het centrum leidt dit tot verschraling van het aanbod en een 
onvoldoende attractief verblijfsgebied. In de recente regionale detailhandelsnota Kop van Noord-Holland is de 
noodzaak van een kwalitatieve impuls in het centrum onderschreven, waarbij de nadruk ligt op doorontwikkeling naar 
een centrum gericht op funshopping voor bewoners en bezoekers.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De detailhandelsorganisaties hebben zich in 2011 verenigd in de detailhandelsfederatie. De gemeente heeft daarmee 
een helder aanspreekpunt gekregen. Wij treden in overleg met de federatie om de totstandkoming van een 
compacter winkelcentrum in het stadshart te bevorderen. Verder wordt in 2012 door de Kamer van Koophandel een 
aanpak opgesteld voor een andere opzet of een andere profilering van de Helderse zaterdagmarkt in het Stadshart. 
Onze gemeentelijke bijdrage is hierin vooral faciliterend van aard.  
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Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen Den Helder
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Bron: Register Maatschappelijke Objecten  
 
 
6. Bevorderen vestiging van bedrijven 
Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat Den Helder en omliggende regio een attractief vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen 
biedt. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2012 geven we uitvoering aan de notitie Startende ondernemers. Dit betekent dat we het initiatief van Breednet 
ondersteunen om daarmee de ondernemers breedband glasvezelnetwerk te kunnen aanbieden. Daarnaast gaan wij 
met organisaties en instellingen in overleg om alle loketten voor startende ondernemers zoveel mogelijk te bundelen.  
 
Bedrijventerreinontwikkeling wordt in toenemende mate in regionale afstemming gepleegd. In 2012 krijgt dit zijn 
beslag met een kader waarin de regiogemeenten afspraken maken over ontwikkeling, herstructurering, prijs- en 
uitgiftebeleid en profilering van terreinen. 
 
In 2012 vinden de voorbereidingen plaats (programma 5 Ruimtelijke Ordening) om in 2013 een start te kunnen 
maken met de verkoop van de bedrijfsgronden op Kooypunt 3. De Dogger Zuid wordt in 2012 bouwrijp en 
gebruiksklaar gemaakt, afhankelijk van de vraag van de markt (gefaseerd).  
 
De gemeente investeert verder in het keurmerk Veilig Ondernemen waarmee bedrijventerreinen en winkelgebieden  
zich kunnen onderscheiden (er zijn, door KIWA Nederland, al sterren uitgedeeld aan de Binnenstad, Ravelijncenter, 
De Schooten en Kooypunt). 
 
Het jaar 2012 zal, wanneer in 2011 voldoende draagvlak onder de ondernemers is verkregen, het eerste jaar zijn 
waar via het Ondernemersfonds de ondernemers de mogelijkheid hebben extra gezamenlijke activiteiten te 
financieren. In bestemmingsplannen verruimen we waar mogelijk de vestigingsmogelijkheden voor kleinschalig 
ondernemerschap.  
 
Indicatoren  
Het college spreekt in het Collegeprogramma 2010-2014 de wens uit dat meer bedrijven zich vestigen in Den Helder. 
Den Helder moet een aantrekkelijk toeristisch verblijfsgebied zijn, met een toename van het aantal overnachtingen en 
bezoekers. 
 
Effectindicatoren:  

Indicator 2009 2010 

Aantal toeristische overnachtingen per jaar 951.917 953.636 

Aantal bedrijfsvestigingen 2.783  

Bron: afdeling Publiekszaken, RMO 
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12.3 Wat gaat het kosten?  
 
Programma 12 - Economische ontwikkeling  

Productbedragen  
(x € 1.000) 

Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting  
2015 

Lasten -7.704  -7.612  -7.740  -7.831  -7.332  -7.423  
Baten 4.837 5.299 5.389 5.481 5.574 5.668 
Totaal programma voor 
bestemming -2.867  -2.313  -2.351  -2.350  -1.759  -1.755  
Mutaties in reserves 580  467  434  423  413  403  
              

Totaal programma na 
bestemming -2.287  -1.846  -1.917  -1.927  -1.346  -1.352  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 71.000 nadelig) 
 
De toegekende EFRO-subsidie van in totaal € 785.000 voor de periode tot en met 2013 was aanvankelijk verdeeld 
over de jaren tot en met 2017. Deze subsidie is nu verdeeld over de jaren tot en met 2013. Voor de begroting 2012 
geeft dit een nadelig effect van € 115.000. 
 
 
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 44.000 voordelig 

 

  

 

 

 

 

 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 78 

Programma 13: Werk en Inkomen 
 
 
13.1 Inleiding 
 
Het doel van dit programma is dat inwoners van Den Helder zelfredzaam zijn en zo lang en zo zelfstandig mogelijk 
kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij staat het nemen van de eigen verantwoordelijkheid centraal en is de 
gemeente faciliterend en ondersteunend. De gemeente zal hierin gezamenlijk met de ketenpartners optrekken. 
 
Dit programma levert een bijdrage aan de individuele ontwikkeling van inwoners van Den Helder die zijn aangewezen 
op onze ondersteuning. Hoofddoel van het programma is meedoen door betaald werk of, indien dit doel om bepaalde 
redenen niet (meer) hoeft of haalbaar is, de inzet van participatie. Vanuit ons collegeprogramma stimuleren wij dat 
iedereen iets kan en iets kan betekenen. We hanteren bij de poort daadkrachtig het principe van “Werk boven 
Inkomen”. We stellen onze inwoners centraal en gaan uit van hun eigen verantwoordelijkheid en willen hen dan ook 
in hun eigen kracht zetten. Waarbij mogelijkheden in het (her)vinden van een plek op de arbeidsmarkt of in het 
verrichten van maatschappelijke activiteiten ons uitgangspunt is, waarbij een contact met ondernemend Den Helder 
van groot belang is.  
Voor wat betreft het onderdeel inkomen zijn moeten wij door de vele ingrijpende wijzigingen in regelgeving naast het 
recht ook naar de noodzaak van het verstrekken van (inkomens)voorzieningen kijken. Het totale pakket aan 
voorzieningen dat onze gemeente kent zal hierbij tegen het licht worden gehouden. 
 
Als sturingsinstrument voor beleid en ijkpunt voor resultaat hanteren we voor de individuele ontwikkeling twee van de 
vier niveaus op de Maatschappelijke Ladder: redzaamheid en participatie (zie ook programma 11). Het programma 
Werk en inkomen levert een bijdrage aan burgerschap en sociale cohesie in wijken en buurten voor zover werken of 
het verrichten van maatschappelijke activiteiten te verbinden is met beleidsdoelen in het wijkgericht werken. 
 
 

 
 
 
 
13.2  Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen? 
 
1. Aanpassing WWB per 1-1-2012 en invoering nieuwe wet “Werken naar vermogen” per 1-1-2013  
Om mensen met een arbeidsbelemmering of arbeidshandicap aan de slag te helpen zijn er verschillende regelingen: 
de Wsw, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), WWB en de WIJ. 
Het Rijk wil met de Wet Werken Naar Vermogen deze regelingen bundelen in één brede gemeentelijke voorziening 
met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten èn arbeidsmarktkansen voor mensen met arbeidsvermogen. Voor 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapten blijft de Wet Wajong bestaan. Zo veel als mogelijk 
werken wij bestuurlijk en ambtelijk regionaal samen in beleidsvoorbereiding en invoering van de landelijke 
ontwikkelingen.  
Vooruitlopend op de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen zal per 1 januari 2012 al een aanpassing van de WWB 
plaatsvinden. Hierbij wordt geanticipeerd op de nieuwe wet die per 1 januari 2013 in werking zal treden. 
 
 
Wat willen wij bereiken? 

Burgerschap  

Participatie 

Redzaamheid 

Cohesie  

Individuele Voorzieningen Collectieve Voorzieningen 

Oplossingen Individuele Problemen Vrijwillige inzet 
 

Wijkgerichte Aanpak 

Maatschappelijke Ladder : Beleidsdoelen Programma 13 
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Inwoners van Den Helder zijn zelfredzaam en werken naar vermogen bij een reguliere werkgever. Iedereen kan iets 
en iedereen kan iets betekenen. Als iemand alleen in een beschutte werkomgeving kan werken blijft instroom in de 
Wsw mogelijk. Wie echt een geheel of gedeeltelijke inkomensvoorziening nodig heeft kan op ons rekenen en als 
werken niet hoeft of niet mogelijk is hanteren we het principe van wederkerigheid. Centraal in de nieuwe wetgeving 
staat ondermeer de bepaling over de loondispensatie. Het is onze plicht deze wettelijke bepalingen juist, correct en 
zorgvuldig uit te voeren dan wel toe te passen.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
We gaan uit van besef van eigen verantwoordelijkheid van de burger en kantelen de organisatie van “zorgen voor de 
klant” naar het “bieden van effectieve ondersteuning aan de klant”.  
De beoogde datum van invoering van de wet is 1 januari 2013, wat betekent dat we in 2012 buiten de reguliere taken 
inzet moeten leveren om de nieuwe wet voor te bereiden en te implementeren. We gaan de inwoners van Den Helder 
hierover van tevoren goed informeren. 
In de aanloop naar de wet ‘Werken naar vermogen’ hebben we ook te maken met de aanpassing van de WWB per 1 
januari 2012. Dit betekent dat wij in de loop van 2012 de burgers gaan informeren over de effecten van de wijzigingen 
in de WWB. Termen als het zgn. huishoudinkomen zijn nieuw. Daar waar mogelijk trekken we in regionaal verband 
op.  
 
Voor de daadwerkelijke invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) per 1-1-2013 zal een stappenplan 
nader worden uitgewerkt en worden voorgelegd. Daarnaast zullen wij reeds in 2012 anticiperen op de voor deze wet 
noodzakelijke te nemen stappen door de volgende acties te ondernemen 

- het (verder) ontwikkelen van de werkgeversdienstverlening 
- aanzetten geven voor de transitie van het SW bedrijf 
- inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de reïntegratie 
- duidelijke keuzes maken hoe en voor wie wij de reïntegratie gaan toepassen 
- toewerken naar een integrale benadering van de (jeugd) zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. 

 
De invoering van de nieuwe wet zal gepaard gaan met beduidend minder financiële bijdragen van het rijk.  
Dit zal ook gebeuren door de aanpassing van de WWB die op 1-1-2012 ingaat. Ook deze aanpassing, die eind 2011 
wordt voorbereid, zal zowel inhoudelijk als financieel zijn weerslag hebben in 2012.  
Daarom zullen wij met de nodige ingrijpende bezuinigingsvoorstellen komen om ook in de toekomst het sociaal 
domein in Den Helder betaalbaar te houden 
 
2.  Regionalisering 
 
Wat willen we bereiken? 
In juli 2011 is besloten om een opdracht op te stellen voor onderzoek naar de mogelijkheden voor meer regionale 
samenwerking in de sociale zekerheid in de Kop van Noord-Holland. Hiervoor worden drie scenario’s uitgewerkt door 
een extern bureau. Deze beoogde intensievere samenwerking is het gevolg van de nieuwe wetgeving (Wet Werken 
Naar Vermogen), de fusie tussen een aantal gemeenten in de regio en de noodzaak om bewuster met de 
beschikbare middelen om te gaan.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen?  
Op basis van de drie scenario’s bieden wij  in januari 2012 een voorstel aan om over te gaan tot het uitwerken van 
één scenario welke uiterlijk op 1 januari 2013 geïmplementeerd moet zijn. In 2012 zorgt de afdeling Publiekszaken 
dat de uitwerking en invoering van het gekozen scenario goed verloopt. 
 
3.  Leer- en werktrajecten voor jongeren van 18 tot  en met 26 jaar 
 
Wat willen we bereiken? 
Jongeren in de leeftijdcategorie 18 tot en met 26 jaar leren, werken of doen dit in combinatie van beide. Het doel is 
het behalen van een startkwalificatie. Hiermee willen wij bereiken dat jongeren zichzelf kunnen redden op de 
arbeidsmarkt dan wel zelfstandig hun leven kunnen invullen.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
We borgen deze uitgangspunten in beleid en uitvoering. Onder andere door de jongeren in alle opzichten als 
prioriteitsgroep te bestempelen, waarbij een gericht aanbod voor werk dan wel via onze ketenpartners een gericht 
scholingsaanbod wordt gegeven. 
 
 
4.  Volwasseneneducatie  
 
Wat willen we bereiken? 
Op 1 januari 2013 eindigt de zogeheten “verplichte winkelnering” bij de ROC’s. Dit betekent dat de gemeente ook bij 
andere partijen een aanbod voor volwasseneneducatie kan inkopen. 
We vinden volwasseneneducatie nodig om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast willen wij 
bereiken dat meer mensen een startkwalificatie behalen om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt.  
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Wat gaan wij daarvoor doen? 
In 2012 volgen wij, indien noodzakelijk, een aanbestedingstraject. Wij verbinden volwasseneneducatie aan  
reïntegratiebeleid en het inburgeringsbeleid.  
     
5.  Verloop klantenbestand 
 
Wat willen we bereiken?       
De afgelopen twee jaar is het klantenbestand WWB fors gestegen. Diverse lokale, regionale, landelijke en zelfs 
mondiale redenen zijn hier voor aan te voeren. Het gevolg is dat de benodigde financiering vanuit het rijk (het I-deel) 
hiervoor niet meer toereikend is. Maandelijks is er sprake van een tekort. Om dit tekort een halt toe te roepen is 
besloten een andere werkwijze te hanteren en op een andere wijze doelgroepgericht eventueel noodzakelijke 
reïntegratie in te zetten. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De bovengenoemde werkwijze moet er toe leiden dat het klantenbestand ingaande 2012 een daling te zien geeft van 
netto minimaal zeventig klanten voor 2012.  
 

Aantal clienten met uitkering in maand
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Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Publiekszaken 
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13.2 Wat gaat het kosten?  
 
Programma 13 - Werk en inkomen  

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie  
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten -44.083  -44.043  -38.546  -38.544  -39.157  -39.262  

Baten 35.270 36.998 32.824 32.826 33.315 33.316 

Totaal programma voor 
bestemming 

-8.813  -7.045  -5.722  -5.719  -5.843  -5.946  

Mutaties in reserves 1.093  0  0  0  0  0  

Totaal programma na 
bestemming -7.720  -7.045  -5.722  -5.719  -5.843  -5.946  

 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus 2012 (€ 1.323.000 voordelig) 
 
De gemeente ontvangt als gevolg van dalende rijksuitkeringen minder voor het I-deel, zijnde de uitkering van waaruit 
de gemeente de WWB uitkeringen betaald. Het gaat hierbij om de wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen 
Gemeenten. De hieruit voortvloeiende uitkering zal de komende jaren verder dalen.  
Voorts kan gesteld worden dat de kosten van het minimabeleid een beeld te zien geeft dat meer wordt uitgegeven 
dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit is echter het gevolg van een daling van het beschikbare budget van € 2,6 
mln. naar € 2,2 mln. Dit is het gevolg van ingeboekte bezuiniging (verlaging norm van 120% naar 110%). Hierdoor zal 
het beroep op de bijzondere bijstand verminderen en de kosten meer beheersbaar worden.  
Om binnen de beschikbare budgetten van 2012 te blijven is het noodzakelijk dat er een pakket aan 
bezuinigingsmaatregelen wordt gerealiseerd ter grootte van 5,3 miljoen euro. De verwachting is dat de samenstelling 
van dit pakket bij de behandeling van de begroting zichtbaar is. 
Dit geheel overziende leidt er toe, dat de noodzaak om bezuinigingen door te voeren aanwezig blijft.  
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Hoofdstuk 3. Financiële begroting 
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Hoofdstuk 3. Financiële begroting 
 
 
3. 1. Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de gehanteerde uitgangspunten bij het samenstellen van de begroting 2012-2015. De 
vastgestelde Kadernota 2012-2015 geldt hierbij als kader. Daarnaast geeft dit hoofdstuk inzicht in de totale exploitatie 
(baten, lasten en mutaties in reserves) en de financiële positie (ontwikkeling algemene reserve). 

 
3.2. Uitgangspunten begroting 2012-2015 
Met de vaststelling van de Kadernota 2012-2015 op 11 juli 2011 zijn ook de technische uitgangspunten voor de 
begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 vastgesteld. De begroting 2012-2015 is opgesteld conform deze 
uitgangspunten. 
 
Vertrekpunt voor het opstellen van de (meerjaren) be groting 2012-2015 
De begroting 2011 ná verwerking van de begrotingwijzigingen t/m 10 juli 2011 vormt de basis voor de opbouw van de 
(meerjaren)begroting 2012-2015. De bij de kadernota vastgestelde intensiveringen en/of ombuigingen zijn vervolgens 
verwerkt in deze begroting.  
 
Samenvatting technische uitgangspunten begroting 201 2 en meerjarenraming 2012-2015 

 2011  2012   

Loonontwikkeling 2% 2,25% 

Prijsontwikkeling 0% 0% 

Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2,05% 1,9% 

Rioolheffing 4,55% 4,4% 

Afvalstoffenheffing 0% 1,9% 

Loon- en prijsontwikkeling professionele instellingen 1,3% 0% 

Omslagrente 4% 4% 

Arbeidsproductiviteit (in uren):   

    - Binnenpersoneel (excl. werkoverleg)  1.482 1.482 

    - Buitenpersoneel (excl. werkoverleg en onwerkbaar weer) 1.381 1.381 
 
Formatie 
De raming van de personeelslasten is gebaseerd op de verwachte toegestane formatie in 2012. Peildatum hiervoor is 
1 januari 2011. Bij besluiten ten aanzien van personele mutaties die zich na deze tijd voordoen zullen de 
bezuingingsdoelstellingen meewegen. 
   
Ontwikkeling loon- en prijsniveau 
Bij de ontwikkeling van het loon- en prijsniveau wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke loon- en 
prijscompensatie en gesubsidieerde instellingen (incl. gemeenschappelijke regelingen). De loonkostenstijging is 
conform de laatste ontwikkelingen aan de landelijke onderhandelingstafel. 
            

 2011  2012   

Loonstijging conform C.A.O. (incl. eindejaarsuitkering) 1% 1,5% 

Loonstijging als gevolg toekennen periodiek  0,75%  

Totaal 1% 2,25% 

 
In de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 is geen prijscompensatie toegepast op de materiële 
budgetten. Dit is gedaan met het oog op te realiseren bezuinigingen. De prijsstijging conform consumenten index zou 
anders 1,50 % geweest zijn, wat in geld vertaald een extra beslag (per jaar) van ca. € 200.000 met zich mee gebracht 
had. In een aantal gevallen zijn materiële budgetten wel aangepast als dit vanwege onderliggende regelingen 
onontkoombaar is. 
 
Gemeentelijke heffingen 
Met als uitgangspunt een 50/50 verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de gemeenteuitgaven, is 
het gemiddelde inflatieniveau voor de (meerjaren)begroting periode 1,90%. 
Dit percentage ligt ten grondslag aan de verhoging van de gemeentelijke heffingen, met uitzondering van de 
rioolheffing waar een extra verhoging van 2,5% wordt toegepast om tot een kostendekkend niveau te komen. 
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Gesubsidieerde instellingen 
Voor de middeling van de prijscompensatie voor de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen 
wordt een verhouding toegepast van 80/20. De toe te passen prijsindexering zou hiermee op 2,1% uit komen. Voor 
de komende jaren is besloten ook voor deze organisaties van de nullijn uit te gaan. Hierdoor wordt een bedrag van  
€ 230.000 per jaar bezuinigd. 
 
Omslagrente 
In het kader van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet inzake het financiële beheer van de gemeente is 
er voor gekozen een omslagrente te hanteren. Op basis van deze nota wordt voorgesteld voor de begroting 2012 uit 
te gaan van een omslagrente van 4%. (in 2011 was dit ook 4%). Dit percentage kan dan als uitgangspunt voor de 
berekening van lasten van toekomstige investeringen worden gebruikt. 
 
Post onvoorzien 
Dit standaard budget werd in de praktijk niet ingezet. Daarom is deze bij de bezuinigingsvoorstellen van november 
2010 ‘ingeleverd’. Er wordt voor gekozen om onverwachte uitgaven ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 
van het betreffende boekjaar waarin die lasten zich voordoen.  
 
 
3.3. Overzicht baten en lasten 2012 – 2015 per prog ramma 
In de onderstaande tabel is het totaaloverzicht van baten en lasten voor de begrotingen 2012 – 2015 opgenomen. Ter 
vergelijking zijn de kolommen ‘begroting 2011’ en ‘realisatie 2010’ opgenomen; de kolom ‘begroting 2011’ is incl. 
wijzigingen tot en met juli 2011. 
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3.4. Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene dekkingsmiddelen 

Productbedragen (x € 1.000) Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten 0  0  0  0  0  0  

Baten 84.485 87.526 84.168 89.600 84.713 91.547 

Totaal programma voor 
bestemming 84.485 87.526 84.168 89.600 84.713 91.547 

Mutaties in reserves -3.812  -11.743  -2.113  -7.021  -1.860  -8.997  

Totaal programma na 
bestemming 80.673  75.784  82.055  82.579  82.853  82.550  

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen baten Algemen e dekkingsmiddelen begroting 2012 vergeleken met  2 011 
(€ 6.271.000 V) 
 
Financieringen 
Actualisatie van de (rente)berekeningen van de vermogens- en leningenportefeuille leidt tot een voordeel van  
€ 500.000. Een bedrag van € 100.000 hiervan is ‘nieuw’ (werd verleden jaar niet voorzien) en kan ingezet worden 
voor de nog te realiseren bezuinigingen. 
 
Deelnemingen 
De opbrengst van de verkoop van aandelen van Nuon wordt gefaseerd gerealiseerd en fluctueert daarom van jaar tot 
jaar. In 2012 is dit ca. € 5,1 miljoen minder. Hier staat echter direct een lagere storting in de reserve tegenover. Op de 
overige deelnemingen wordt ook een lagere opbrengst geraamd, ca € 200.000. 
 
Geld leningen aan derden 
Het saldo van de uitstaande geldleningen is iets afgenomen met lagere rente opbrengsten tot gevolg, een verlaging 
met ca. € 100.000. 
 
Algemene uitkering 
De verhoging van 2012 ten opzichte van 2011 bedraagt ca. € 1.250.000.  
 
Baten OZB 
De belastingverhoging met het in de Kadernota vastgelegde percentage van 1,9% leidt tot ca. € 200.000 extra 
inkomsten. 
 
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 81.000 voordelig. 
 
 
Mutaties reserves  
Qua stortingen in- en onttrekkingen aan reserves doen zich de volgende mutaties voor: 

• In 2011 is eenmalig een storting in de algemene reserve geraamd als uitvloeisel van de verschillende 
bezuinigingsvoorstellen en herschikking van reserves zoals besloten in november 2010. Naar 2012 geeft dit een 
adminstratief voordeel van € 4,6 miljoen. 

• De stortingen in bestemmingsreserves in relatie tot de financieringsrol nemen met € 300.000 toe.  
• Zoals reeds genoemd bij deelnemingen is de storting wegens opbrengst Nuon gelden met € 5,1 miljoen 

teruggebracht. 
• De toevoeging aan de algemene reserve wegens UBM-maatregelen is gestopt wat een voordelig effect van € 

240.000,- oplevert. 
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Hoofdstuk 4. Paragrafen 
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§ 4.1 Weerstandsvermogen  
 
1.1 Algemeen 
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente Den Helder om risico’s op te kunnen vangen zodat de 
gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen de 
weerstandscapaciteit en de risico’s, die niet op een andere wijze zijn afgedekt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de 
middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om onverwachte substantiële tegenvallers te dekken. De 
weerstandscapaciteit geeft daarmee een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een toereikend 
weerstandsvermogen is gewenst om te voorkomen dat iedere financiële tegenvaller ons dwingt tot bezuinigingen of 
ten laste gaat van het uitvoeren van bestaande taken. Om een goed oordeel te kunnen geven over ons 
weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang: 
1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover wij (kunnen) beschikken om niet begrote, 

onvoorziene kosten (risico’s) af te dekken. 
2. De risico’s die wij als organisatie lopen: risico’s van materiële betekenis waarvoor de gemeente geen 

maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van verzekering of voorziening) heeft getroffen. 
 
De nota Weerstandsvermogen en risicomanagement bevat naast de definities van het weerstandsvermogen en 
risicomanagement de beleidslijnen voor Den Helder. Op 31 januari 2011 heeft de raad een geactualiseerde nota 
vastgesteld.  
 
Wij gaan in deze paragraaf zowel op de weerstandscapaciteit als de risico’s in. 
 
1.2 Weerstandscapaciteit Den Helder 
 
Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin wij zelf in staat zijn om structureel financiële middelen 
vrij te maken. Deze mogelijkheden liggen in de exploitatiesfeer en betreffen in het bijzonder: 

1. structureel positief meerjarenbeeld; 
2. onbenutte belastingscapaciteit: de ruimte om, met inachtneming van de wetgeving, de 

belastinginkomsten te maximaliseren; 
3. leges en heffingen die niet kostendekkend zijn; 
4. mogelijke stelposten (zoals onvoorzien) waarvoor nog geen verplichting is aangegaan. 

 
Ad 1. Structureel positief meerjarenbeeld 
De kadernota 2012-2015 laat een positieve meerjarenbegroting zien. 
Aandachtspunten hierin zijn de taakstellingen als gevolg van de overschrijdingen op de bijstandsverstrekking, de 
schuldhulpverlening, het minimabeleid en de exploitatie van Willemsoord. In totaal moet € 5,8 miljoen binnen de 
betreffende programma’s worden omgebogen. Dit komt bovenop de bezuinigingen die binnen diverse programma’s 
moeten worden gerealiseerd. 
 
Ad 2. Onbenutte belastingcapaciteit 
In 2012 geldt een macronorm voor de OZB van 3,75%. Dat betekent dat in 2012 voor alle gemeenten samen de 
opbrengst van de OZB 3,75% meer mag zijn dan in 2011. Het percentage is gebaseerd op een verwachte inflatie van 
2% en een stijging op basis van de economische groei van 1,25%. Met het voorstel de OZB-tarieven met 1,9 % te 
laten stijgen, blijft Den Helder binnen de macronorm. 
 
Ad 3. Leges en heffingen die niet kostendekkend zij n 
Voor leges en heffingen geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. De tarieven afvalstoffenheffing 
zijn kostendekkend; de voor 2012 vastgestelde tarieven voor de rioolrechten zijn op termijn kostendekkend. De graf- 
en begraafrechten leiden niet tot volledige kostendekking. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt € 287.000. 
 
 
Ad 4. Mogelijke stelposten waarvoor nog geen verpli chting is aangegaan 
In 2011 is de post onvoorzien in het kader van de bezuinigingen afgeraamd.  
In de kadernota is wel een post materieel sluitende begroting opgenomen van € 2 miljoen. Deze post is 
bedoeld om negatieve effecten op het begrotingssaldo bij het invullen van taakstellingen en bezuinigingen op te 
vangen. 
 
Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit ligt in de vermogenssfeer en is de mate waarin wij in staat zijn om eenmalige 
middelen vrij te maken en in te zetten en bestaat uit de algemene reserve en stille reserves. 
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Algemene reserve 
De algemene reserve heeft als doel om financiële risico’s op te vangen. Voor deze reserve is geen plafond 
vastgesteld. In de geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 die op 31 januari 2011 
door de raad is vastgesteld, 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 algemene reserve kende eind 2010 een omvang van € 25,2 miljoen. Rekening houdend met het negatieve 
resultaat over 2010 van € 4,0 miljoen en het voorstel om € 0,8 miljoen aan budget over te hevelen naar 2011 daalt de 
algemene reserve naar € 20,4 miljoen.  
Bij de besluitvorming over de kadernota is besloten om bestemmingsreserves vrij te laten vallen tot een bedrag van  
€ 4,0 miljoen. Daar staat tegenover dat er in 2011 een negatief resultaat wordt verwacht wat aangezuiverd moet 
worden vanuit de algemene reserve.  
De stand van de algemene reserve op 1 januari 2012 wordt geraamd op € 22,2 miljoen. 
(In bijlage 5 wordt een beginstand geraamd van € 26,2 miljoen omdat hierin de prognose van het negatieve resultaat 
2011 nog niet is verwerkt.) 
 
Op basis van de risico’s is een minimumomvang nodig van € 17,9 miljoen. 
 
De ratio weerstandsvermogen bedraagt :  € 22,2 miljoen / € 17,9 miljoen is 1,24. 
Hoewel het weerstandsvermogen als voldoende moet worden beoordeeld, betekent het wel dat de ratio onder het 
gewenste minimum van 1,25 zakt. Gezien de geringe afwijking is een aanvulling op dit moment niet nodig. 
 
Stille reserves 
Stille reserves zijn activa (bijvoorbeeld gebouwen, gronden, aandelen et cetera) waarvan de reële verkoopwaarde 
hoger ligt dan de boekwaarde. In relatie tot de werkelijke waarde zijn deze bezittingen dus te laag gewaardeerd. 
Onder de restrictie dat deze activa direct verkoopbaar zijn, kunnen met de daaruit vrijkomende middelen risico’s 
worden afgedekt.  
 
Uit een inventarisatie van het vastgoed komt naar voren dat in de jaren 2011 tot en met 2013 in totaal € 1,0 miljoen 
aan stille reserves kan worden verzilverd; dit is € 1,2 miljoen lager dan eerder was aangenomen. 
 
1.3 Risico’s 
Voor een goede beoordeling en inzicht in het weerstandsvermogen is het van belang dit vermogen af te zetten tegen 
de risico’s. De omvang van een risico is afhankelijk van: 
a. de kans dat het risico zich voordoet;  
b. de financiële gevolgen van de risico’s.  
De omvang van de risico’s wordt met toepassing van onderstaande tabel berekend. Voor risico’s met een risicokans 
groter dan 75% wordt altijd een voorziening gevormd zodat deze in de beoordeling buiten beschouwing worden 
gelaten. 
 

Risicokans  % per risico € 100.000 < bedrag risico > € 250.000 bedrag risico > € 250.000 

Hoog 50-75% 60% Per risico Per risico 

Gemiddeld 25-50% 40% Totaal Per risico 

Laag 0-25% 20% Totaal Totaal 
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Het geactualiseerde overzicht van de risico’s hebben wij als volgt gecategoriseerd: 
 
Omschrijving risico Maximaal risico Risicokans Risicobedrag 
Deelneming Willemsoord BV 5.600.000 > 75 % Voorziening 
Asbestsanering waterbodem rond Willemsoord/Molenplein 2.800.000 > 75 % Voorziening 
Exploitatie Willemsoord BV 600.000 Gemiddeld 240.000 
Schadeclaims en planschades 7.850.000 Gemiddeld 3.470.000 
Grondexploitatie   n.v.t. 4.525.000 
Subsidieverstrekking/leningen aan instellingen 46.300.000 laag 5% 2.315.000 
Wet Werk en Bijstand (WWB) 1.800.000 hoog 1.100.000 
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 6.500.000 gemiddeld 2.600.000 
Kleine posten 160.000 hoog 96.000 
Subtotaal    14.346.000 
Algemene opslag 25% (afgerond)    3.586.500 
Totaal    17.932.500 

 
Deelneming Willemsoord BV 
Voor de deelneming in Willemsoord is een voorziening getroffen van € 5,6 miljoen. Voor de asbestsanering 
waterbodem rond Willemsoord en kade Molenplein is eveneens een voorziening getroffen van € 2,8 miljoen. 
 
Uit het bedrijfsplan 2011-2013 van Willemsoord BV blijkt dat het moeite kost om de exploitatie sluitend te krijgen. 
Willemsoord rekent in een aantal gevallen niet de commerciële verhuurprijs aan maatschappelijke partijen. Dit 
veroorzaakt mogelijk verliezen tot een bedrag van € 0,6 miljoen per jaar. Het risicobedrag is € 240.000 (40%) . Op het 
moment dat de taakstellingen in de gemeentebegroting met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord volledig zijn 
ingevuld vervalt het risico. 
 
Schadeclaims 
• Renovatie van de watertoren: door de aannemer is een claim ingediend van € 600.000 vanwege ontstane 

schade als gevolg van vertraging en niet tijdig ontvangen van betalingen door de gemeente; 
• Verplaatsing bedrijf Multimetaal: het Ministerie van Defensie meent als gevolg van een verplaatsing van het 

bedrijf Multimetaal een bedrag van € 2.200.000 van de gemeente te vorderen te hebben. Hiervoor is een 
voorziening getroffen van € 1.650.000. 

• Project Helderse haven: het bedrijf Ballast Nedam claimt in verband met een project in de Helderse haven van 
de gemeente een bedrag ca. € 1.500.000; 

• Werkdeel Wwb: het Ministerie van SZW heeft over het jaar 2008 van het voor het werkdeel Wwb beschikbaar 
gestelde budget een bedrag teruggevorderd van € 3.001.000 (ID-banen en reïntegratietrajecten). Over 2009 
wordt ca. € 2,2 miljoen teruggevorderd. 

 
Planschades 
• Centrumplan Marsdiepstraat: hiervoor bestaat een risico dat globaal is geschat op maximaal € 250.000; 
• Plan Stadshart: hiervoor bestaat een risico waarvoor een inschatting is gemaakt van € 225.000; 
• Artikel 17 en 19 WRO-procedures: globaal is ingeschat dat hiervoor een risico wordt gelopen van maximaal 

€ 250.000; 
• Bestemmingsplannen: voor wijzigingen van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met een te relateren 

planschade voor een bedrag van € 100.000. 
 
In totaal lopen er schadeclaims en planschades tot een bedrag van € 8.675.000. Het risicobedrag schatten wij in op 
gemiddeld (40%) en dat komt overeen met een bedrag van € 3.470.000. 
 
Grondexploitatie 
Op basis van de risicoanalyse per complex is de conclusie getrokken dat geen van de aanwezige risico’s zodanig 
concreet en onvermijdbaar zijn dat het noodzakelijk is hiervoor nu een (aanvullende) voorziening te treffen. De 
gemeente loopt voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd 
aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s zijn tegenvallende opbrengsten van de projecten. 
De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Een groot deel van de investeringen wordt vooraf 
gedaan (verwervingen, bouwrijp maken en dergelijke) om het mogelijk te maken grond te verkopen en opbrengsten te 
realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de opbrengsten heeft dan ook een negatief 
effect op het resultaat van het project. In de paragraaf  grondbeleid is het ontwikkelrisico ingeschat op een bedrag 
van € 4.525.000. 
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Subsidieverstrekking aan instellingen 
De gemeente loopt een zeker risico met betrekking tot gesubsidieerde instellingen waaraan de gemeente een lening 
heeft verstrekt of waarvoor een garantie is afgegeven. Hoewel wij jaarlijks de begrotingen en jaarrekeningen van 
deze instellingen beoordelen, riskeren wij een financiële tegenvaller indien zij niet aan hun aflossing- en/of 
renteverplichtingen kunnen voldoen en wij daarvoor door de geldverstrekker worden aangesproken. Eind 2010 was 
een totaalbedrag van € 182,5 miljoen aan geldleningen gewaarborgd waarvan € 136,2 miljoen betrekking heeft op 
geldleningen met achtervang WSW.  
 
In de praktijk blijkt echter het risico zeer laag. Voor het risico zijn wij uitgaan van een percentage van 5% zodat het 
risicobedrag is ingeschat op € 2.315.000.  
 
Wet Werk en Bijstand (WWB) 
De gemeente moet overschrijdingen op de WWB voor 10% van de totale uitkering opvangen uit de eigen middelen. In 
2010 en 2011 is het aantal cliënten in de bijstand sterk gestegen. De kans dat er uit eigen middelen moet worden 
aangevuld is daarom als hoog aangemerkt. Het totale bedrag aan uitkeringen bedraagt ca. € 18 miljoen, zodat 
rekening moet worden gehouden met inzet van eigen middelen van € 1,8 miljoen. Het risicobedrag bedraagt 60% van 
€ 1,8 miljoen, dat is afgerond € 1,1 miljoen. 
 
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 
Het totale achterstallige onderhoud aan wegen, groen, speeltoestellen en openbare verlichting bedroeg volgens de 
laatste opgave in 2009 € 8,0 miljoen. In 2010 werd € 0,5 miljoen extra besteed aan het inhalen van achterstallig 
onderhoud; in 2011 is dit bedrag verhoogd naar € 1,0 miljoen. 
 
In het collegeprogramma is het wegwerken van achterstallig onderhoud een speerpunt. De actuele omvang van het 
achterstallig onderhoud wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de geactualiseerde beheerplannen. Wij schatten 
het risico dat een (extra) beroep moet worden gedaan op de algemene reserve als gemiddeld in. Op basis van de 
laatste opgave en de in 2010 en 2011 beschikbaar gestelde extra middelen voor achterstallig onderhoud is het 
risicobedrag ingeschat op 40% van € 6,5 miljoen, is € 2,6 miljoen. 
 
Zoals in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is aangegeven leiden de budget tekorten ten opzichte van  
de in de plannen berekende benodigde budgetten niet automatisch tot het ontstaan van achterstallig onderhoud 
in technische zin. Wel zal de verzorging/aanzicht niet de gewenste beeldkwaliteit halen.  
Van achterstallig onderhoud in technische zin is sprake wanneer de veiligheid en/of de functionaliteit in gevaar komt 
en de levensduur van een voorziening wordt gereduceerd, waardoor extra middelen noodzakelijk zijn om de 
veiligheid en/of functionaliteit terug te brengen. In een dergelijk geval is er spraken van kapitaalvernietiging.  
Voor 2012 wordt voorgesteld prioriteit te leggen bij het technische achterstallig onderhoud. 
 
Kleine posten (risico > € 100.000) 
 
• Gladheidbestrijding : in de begroting is rekening gehouden met een uitruk wegens gladheidbestrijding van 

vijftien maal per jaar. In 2010 is in 47 maal uitgerukt. De ervaring leert dat, hoewel daar geen zekerheid over is te 
geven, de inzet van de gladheidbestrijding de komende jaren een stijging zal laten zien. De kosten per 
strooibeurt bedragen circa € 5.000 zodat op basis van het aantal strooibeurten in 2010 een stijging van de kosten 
is te verwachten van € 160.000 (32 x € 5.000). Het risico schatten wij in op hoog, zodat het risicobedrag is 
ingeschat op 60% van € 160.000 is € 96.000. 
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§ 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Algemeen  
Onze gemeente kent een totale oppervlakte van 4.538 ha. land en 307 ha. water. Om een adequaat 
onderhoudsniveau te kunnen waarborgen zijn verschillende sectorale onderhoudsplannen opgesteld. 
Deze sectorale onderhoudsplannen worden periodiek geactualiseerd (gemiddeld 1 x per 4 jaar). Op grond van deze 
sectorale plannen wordt bepaald welke middelen noodzakelijk zijn om een gekozen kwaliteitsniveau te kunnen 
realiseren en te beheren. 
 
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bepaalt mede de leefbaarheid van de stad. Uit de Strategische 
Visie 2020 vloeit voort dat er in Den Helder een minimaal kwaliteitsniveau bereikt en gehandhaafd moet worden voor 
de openbare ruimte. Voor een eenduidige beeldvorming is met u gekozen voor de beeldkwaliteitkiezer als instrument. 
Met behulp van dit instrument heeft u gekozen om het (kwaliteit)beeld van de openbare ruimte te verbeteren. 
 
Een beeldkwaliteit is opgebouwd uit een samenspel van technische- en esthetische elementen. 
Bij de actualisatie van de beheerplannen zal aansluiting gezocht worden bij de methodiek van het Gemeentelijk 
rioleringsplan om pieken en dalen in het lange termijn onderhoudsregime op te vangen. 
 
De beheerprogramma’s wegen en openbare verlichting geven aan dat er extra middelen nodig zijn om het gewenste 
hogere kwaliteitsniveau te realiseren en te onderhouden. Het verschil tussen het benodigde budget voor het 
gewenste kwaliteitsniveau en het beschikbare budget worden in beide beheerplannen omschreven als achterstallig 
onderhoud. In dit geval wordt onder achterstallig onderhoud aangegeven als het niet voldoen aan het gewenste 
beeldkwaliteit. 
Budget tekorten ten opzichte van de in de plannen berekende benodigde budgetten leiden niet automatisch tot het 
ontstaan van achterstallig onderhoud in technische zin. Wel zal de verzorging/aanzicht niet de gewenste 
beeldkwaliteit halen.  
Van achterstallig onderhoud in technische zin is sprake wanneer de veiligheid en/of de functionaliteit in gevaar komt 
en de levensduur van een voorziening wordt gereduceerd, waardoor extra middelen noodzakelijk zijn om de 
veiligheid en/of functionaliteit terug te brengen. In een dergelijk geval is er spraken van kapitaalvernietiging.  
 
De provincie Noord-Holland heeft eveneens geconstateerd dat  “het feitelijk onderhoudsniveau op enkele onderdelen 
van de kapitaalgoederen lager is dan het vastgestelde c.q. gewenste onderhoudsniveau … en dat de verwachting is 
dat nog dit begrotingsjaar besluiten hierover worden genomen. Met andere woorden: stem het kwaliteitsniveau van 
de kapitaalgoederen af op de beschikbare middelen.  
De huidige economische situatie noopt ons tot het maken van een keuze en het zetten van de tering naar de nering. 
Binnen de begroting zijn er voldoende middelen om de kapitaalgoederen te onderhouden op het huidige 
kwaliteitsniveau, waarbij veiligheid en/of functionaliteit niet in gevaar komt en er geen spraken is van 
kapitaalvernietiging. In de uitvoering zullen wij dit kwaliteitsniveau voor een periode bewust kiezen en hanteren. 
Wanneer door ruimte mogelijkheden ontstaan om door te groeien naar het niveau basis, komen wij met aanvullende 
voorstellen over de invulling hiervan.  
 
 Wij kiezen er voor om primair de technische staat van de kapitaalgoederen op orde te brengen en te houden,  door 
voor de onderdelen wegen en openbare verlichting de technische criteria (CROW-richtlijnen)  als referentie te 
gebruiken in plaats van de beeldkwaliteits criteria. Wij stellen u voor om voor 2012 prioriteit te geven aan het 
onderhoud van de asfaltwegen door herschikking binnen het product wegen. Er zal daardoor minder onderhoud 
plaatsvinden aan de elementenverharding, uitgezonderd fiets- en voetpaden  
 
In 2012 worden de volgende beheerplannen geactualiseerd en aan u aangeboden: 

- wegen 
- civiele kunstwerken 
- bomen 
- spelen 

 
Beheer Openbare Ruimte (BOR)  
Binnen de sectorale beheerplannen, zoals voor wegen, riolering, openbare verlichting en civiele kunstwerken, wordt 
op basis van de vastgestelde criteria gekozen worden voor verschillende kwaliteitsniveaus. De onderscheiden 
sectorale beheerplannen kunnen gezamenlijk worden gezien als een integraal beheerplan voor de totale openbare 
ruimte. 
Visuele inspecties worden gecombineerd met informatie uit de dagelijkse praktijk en de beheerprogrammatuur. Na 
afweging van de verkregen informatie en het geheel van onderhoudsplannen, worden projecten opgenomen in een 
operationeel jaarplan onderhoud openbare ruimte  
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Beheerplan Wegen (2008-2012) 
Het is een zorgplicht van de gemeente om de verhardingen goed en verantwoord te beheren. Eén en ander wordt 
verwoord in artikel 16 van de Wegenwet. Het beheerplan Wegen geeft inzicht in de staat van onderhoud van de 
wegen en de benodigde middelen om de verhardingen in de openbare ruimte (3 miljoen m2 ) op het gewenste 
kwaliteitsniveau te brengen en te houden. 
De technische staat van de asfaltwegen dient op orde te zijn om kapitaalvernietiging te voorkomen. Hiertoe is in 2010 
en 2011 een inhaalslag gemaakt. Prioriteit wordt vanaf 2012 gegeven aan het onderhoud van de asfaltwegen door 
herschikking binnen het product wegen. Er zal daardoor minder onderhoud plaatsvinden aan de 
elementenverharding, uitgezonderd fiets- en voetpaden. 
 
Beheerplan Openbare Verlichting (2010-2014) 
In dit beheerplan worden de kaders omschreven voor het in stand houden en beheer van een verantwoorde 
openbare verlichtingsinstallatie (circa 22.000 masten). 
Het onderhoud aan lichtmasten en armaturen bevindt zich boven de beeldkwaliteit ‘laag’. De huidige economische 
situatie geeft geen ruimte om op kort termijn de gewenste beeldkwaliteit te realiseren, noch om de verlichting 
duurzaam te maken (LED-verlichting). 
  
Gemeentelijk Rioleringsplan (2009-2013)  
In 2009 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2009-2013 vastgesteld. In het GRP wordt de 
zorgplicht van de gemeente voor het inzamelen van afvalwater, het voorkomen van wateroverlast en het beheersen 
van grondwateroverlast omschreven. Hiermee wordt geanticipeerd op de wet- en regelgeving. 
In het GRP worden een aantal onderzoeken beschreven die in de planperiode moeten worden afgerond, onder meer: 

• opstellen grondwatermeetnet in het kader van de grondwaterbeheersing; 
• vaststellen van de overlastmaatstaf tijdens hevige neerslag; 
• uitbreiding van het afkoppelproject in combinatie met de grondwaterregulering. 

De onderzoeksresultaten worden in de volgende planperiode in de vorm van maatregelen en voorschiften 
opgenomen. 
 
Nota Groen 
Deze nota geeft de gewenste ontwikkeling en beheer weer van de groene structuur in het stedelijke- en in het 
landelijke gebied. Verder zijn de groene kaders opgenomen voor ruimtelijke ontwikkelingen, beleidsplannen, 
projecten en plannen voor inrichting en beheer van groengebieden. In de nota staat een uitvoeringsprogramma en 
wordt aandacht besteed aan zowel natuurontwikkeling en -beheer als de toegankelijkheid en het gebruik van groen- 
en natuurgebieden. 
 
Beheerplan Stedelijk Groen (2010-2013) 
Doel van dit beheerplan is het openbaar groen in Den Helder op een planmatige werkwijze en duurzaam 
onderhouden van 295 ha. openbaar groen. In 2011 hebben wij de gedragscode voor bestendig beheer vastgesteld. 
Door het onderhoud uit te voeren volgens de vastgestelde gedragscode wordt voorkomen dat steeds ontheffing moet 
worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. Bij de actualisatie van het beheerplan in 2013 zal de gedragscode 
worden geïntegreerd in het beheerplan Stedelijk groen. 
 
Beheerplan Bomen (2009-2012) 
In het beheerplan wordt een overzicht gegeven van het bomenareaal. Het plan omschrijft het beheer en onderhoud 
van ca. 22.000 bomen. Dit beheerplan geeft inzicht in de knelpunten en de onderhoudskosten gerelateerd aan de 
gewenste beeldkwaliteit. Het beheerplan geeft ook inzicht in de mogelijkheden tot standplaatsverbetering, de 
soortkeuze en verbetering van groeiomstandigheden van bomen.  
 
Beheerplan Civiele Kunstwerken (2008-2012) 
In beheer zijn 119 vaste civiele kunstwerken opgenomen (bruggen, duikers, tunnels en viaducten).  
In 2012 worden alle kunstwerken visueel geïnspecteerd. De inspectieresultaten geven inzicht in de te nemen 
maatregelen om risico’s in het kader van (gebruik)veiligheid te voorkomend. 
 
Beheerplan Verkeersborden en Straatmeubilair (2009-20 12)  
Het Beheerplan Verkeersborden en Straatmeubilair geeft inzicht in de samenstelling, onderhoudskwaliteit en 
beheerkosten van de circa 4000 objecten. Verder geeft het beheerplan een goed inzicht in de knelpunten en 
mogelijke oplossingen op het gebied van het beheer van de verkeersborden en straatmeubilair. Eén van de 
doelstellingen van het beheerplan is daar waar mogelijk het verminderen van het aantal straatmeubilair en -objecten 
(o.a. 2200 antiparkeerpaaltjes).  
 
Beheerplan Spelen (2008-2012)  
In het beheerplan Spelen staat op welke wijze het beheer en onderhoud aan de 690 speelobjecten en de 
speelplekken wordt uitgevoerd, zodat de kinderen met goede en veilige speelvoorzieningen kunnen spelen. 
Jaarlijks worden alle speeltoestellen in de openbare ruimte geïnspecteerd, in overeenstemming met het 
attractiebesluit. 
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§ 4.3 Financiering 
 
 
3.1. Algemeen 
 
In deze paragraaf  doen wij verslag van de wijze waarop de treasurytaken worden uitgevoerd. Daarbij wordt ingegaan 
op enkele ontwikkelingen, risicobeheer en financiering. 
 
Op 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in werking getreden. Het doel van deze wet is 
het beheersen van financieringsrisico’s. Dat uit zich in een aantal randvoorwaarden voor het treasurybeleid: 
- het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitoefening 

van de publieke taak. De raad heeft de uitgangspunten hiervoor vastgelegd in de nota “De gemeente als bank”; 
- uitzettingen moeten een prudent karakter hebben; 
- het  voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Grondslag voor de financieringsparagraaf is de treasurystatuut. De regels voor de uitvoering van de treasuryfunctie 
en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd. Ons treasurystatuut heeft 
als doelstellingen: 
• het verzekeren van duurzame toegang tot Europese financiële markten tegen acceptabele condities; 
• het beschermen van het gemeentelijk vermogen- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s; 
• het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en 

financiële posities; 
• het realiseren van een flexibel en controleerbaar cashmanagement in de gemeentelijke organisatie; 
• het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet 

fido), de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden en de Regeling uitzettingen en derivaten 
centrale overheden (Ruddo) respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. 

 
Vooruitzichten 
 
Externe ontwikkelingen 
Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het verwachte en werkelijke verloop van de rente. 
Dit is erg afhankelijk van de economische ontwikkelingen hoofdzakelijk in de Europese Unie maar ook in de rest van 
de wereld. Op dit moment is onduidelijk wanneer er een einde komt aan de economische crisis ook met het oog op 
de financiële problematiek binnen enkele Europese landen die afhankelijk zijn van de EU. Daarnaast zijn er 
verscheidende Europese landen die grote bezuinigingen moeten doorvoeren. Deze bezuinigingen hebben als gevolg 
dat er minder wordt geïnvesteerd en naar verwachting in een lagere/mindere groei binnen de EU resulteert.  
De officiële rente van de Europese Centrale Bank (ECB) staat momenteel op 1,25%, tot april 2011 was de rente nog 
1,00% (bron: DNB). Deze stijging heeft te maken met de oplopende inflatie.  
De 10 jaars staatslening (Nederland) schommelt rond de 3,2%. Deze geldt vaak als maatstaaf voor de 
kapitaalmarktrente (bron: BNG). Zowel de officiële rente van de ECB als de rente van de 10 jaars staatslening zijn 
belangrijke onderdelen waar de financiële markt mee werkt. 
De economische groei voor Nederland komt in 2011 naar verwachting uit op 2%. Voor 2012 zal de groei iets lager 
uitkomen, namelijk op 1,75% (bron: Rabobank).  
Door de aantrekkende economie, de stijgende inflatie en de renteverhoging door de ECB wordt er rekening gehouden 
met het stijgen van de rente en het vervlakken van de rentecurve. 
 
Interne ontwikkelingen 
De verwachting is dat er de komende jaren grote investeringen gedaan zullen worden, waardoor een grote 
liquiditeitbehoefte ontstaat. Voor een belangrijk deel hebben deze investeringen betrekking op de drie prioritaire 
gebieden: de haven, het stadshart en Willemsoord.  
 
Financiële risico’s 
 
Kasgeldlimiet (kortlopende schuld) 
De begrenzing van de renterisico’s op de kortlopende middelen vindt plaats door het vaststellen van een 
kasgeldlimiet. Deze limiet is vastgesteld als een maximum percentage van het begrotingstotaal dat met kortlopende 
middelen mag worden gefinancierd. Het percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5. 
 
Het streven is er op gericht om, binnen de kasgeldlimiet, een deel van de financieringsbehoefte te dekken door 
middel van kortlopende leningen.  
Dit heeft de volgende voordelen:  

- de rente op kortlopende leningen nagenoeg altijd lager is dan op langlopende leningen; 
- een grotere flexibiliteit.  
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In onderstaande tabel wordt voor 2012 de kasgeldlimiet afgezet tegen de verwachte ontwikkeling van de netto 
vlottende schuld. Duidelijk komt daaruit naar voren dat de gemeente binnen de limiet blijft. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat de concrete liquiditeitspositie met veel onzekerheden is omgeven. 
 
Bij de liquiditeitenplanning is de begroting van 2012 als basis genomen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
- de exploitatieontvangsten (uitgezonderd de renteontvangsten en de gemeentelijke heffingen) en uitgaven 

(uitgezonderd de rentebetalingen en de loonkosten) worden geleidelijk over het jaar ontvangen dan wel betaald; 
- de renteontvangsten en –uitgaven zijn opgenomen in de maand dat zij werkelijk ontvangen dan wel betaald 

worden; 
- de loonkosten zijn geleidelijk over het jaar verspreid met uitzondering van de maand mei (vakantiegeld) en de 

maand december (extra uitkering); 
- de ontvangsten van de gemeentelijke heffingen zijn gesplitst in tien maanden met automatische incasso (maart t/m 

december) en het restant in twee termijnen; 
- er is nog geen rekening gehouden met de liquiditeitenstroom van de investeringsuitgaven dan wel ontvangsten. Dit 

is één van de belangrijkste peilers voor een goede meerjarige liquiditeitsbeleid. 
- de bedragen van de te verwachten vlottende schuld en vlottende middelen zijn in de tabel samengevoegd. 
 
Bij het overschrijden van de kasgeldlimiet, wordt overgegaan tot consolidatie. 
  
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)  
 

 
1e  

kwartaal 

 
2e  

kwartaal 

 
3e  

kwartaal 

 
4e  

kwartaal 

Omvang begroting 2012 160.966 160.966 160.966 160.966 
 
1) Toegestane kasgeldlimiet  
In percentages 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 
 
In euro’s 13.682 13.682 13.682 13.682 
 
2) Financieringsmiddelen 
Raming voor 2012 -/- 2.122 -/- 3.967 -/- 343 3.124 
 
3) Toets kasgeldlimiet     
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1) - (2) 15.804 17.649 14.025 10.588 
Op basis van de huidige prognose is in 2012 geen overschrijding van de kasgeldnorm te verwachten. 
 
Renterisiconorm (langlopende schuld) 
De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel opgenomen als 
uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is het maximum percentage van het 
begrotingstotaal, waarvan de rente door herfinanciering of renteherziening mag worden gewijzigd. Het percentage is 
door de minister van Financiën vastgesteld op 20 (dit komt overeen met een gemiddelde rentevast-periode van vijf 
jaar). Stijgt de marktrente in een jaar sterk, dan werkt dat door in maximaal 20% van het begrotingstotaal. 
 
In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Duidelijk komt daaruit naar voren dat de 
gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet. 
 
Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld x € 1.000 

 2012 2013 2014 2015 
 
1. Renteherziening op vaste schuld 0 0 0 0 
 
2. Betaalde aflossingen 

 
7.970 

 
7.625 

 
7.374 

 
6.157 

3. Renterisico op vaste schuld (1+2) 7.970 7.625 7.374 6.157 

     

4. Renterisiconorm 32.193 32.193 32.193 32.193 

     
 
5. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (4 - 3) 

 
24.223 

 
24.568 

 
24.819 

 
26.036 

     
 
Renterisiconorm (berekening): 

 
 

 
 

 
 

 
  

  8. Begrotingstotaal jaar T 
 

160.966    
 
  9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 

 
20%    

 
10. Renterisiconorm 

 
32.193    
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Opgenomen langlopende geldleningen 
In 2012 wordt er één lening volledig afgelost. 
 
Verstrekte langlopende geldleningen 
Per 31 december 2011 staat er  € 95 miljoen aan verstrekte langlopende geldleningen uit. Ongeveer € 83 miljoen, 
betreft de leningverstrekking aan Woningstichting Den Helder en ruim € 5 miljoen aan het Gemini Ziekenhuis. 
In 2012 wordt er een geldlening van de Woningstichting volledig afgelost. 
 
Krediet-/debiteurenrisico 
Bij de krediet-/debiteurenrisico’s bestaat de kans op een waardedaling van een uitstaande vordering als gevolg van 
het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door een debiteur. Het beheer van de debiteuren houdt verband met 
de reguliere bedrijfsactiviteiten van de gemeente. Door een goed invorderingsbeleid is het kredietrisico als laag te 
kwalificeren.  
 
Daarnaast staan wij garant voor het betalen van de rente en aflossingen van geldleningen van verschillende partijen. 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in directe garantstelling of als achtervangpositie bij het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. Bij de achtervangpositie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat de gemeente voor 
50% garant.  
Totaal staan wij direct garant voor een bedrag van € 46,3 miljoen (cijfers per 31 december 2010), waarbij de 
Woningstichting Den Helder een aandeel van € 5,6 miljoen heeft en de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland een 
aandeel van € 26 miljoen heeft. Via de achtervang staan wij garant voor een bedrag van € 136,2 miljoen (cijfers per 
31 december 2010), waarbij de Woningstichting Den Helder een aandeel van € 92,5 miljoen heeft. 
 
Volgens de Treasurystatuut 2010 is het toegestaan dat wij in het kader van het beperken van financiële risico’s 
gebruik maakt van derivaten. De verwachting is dat er voor 2012 geen gebruik zal worden gemaakt van derivaten. 
 
Kapitaallasten 
Volgens de nieuwe nota Reserves en Voorzieningen 2011 maken we hierbij melding van de rentelasten welke aan de 
reserves worden toegerekend voor 2012. Voor 2012 zal er in totaal € 2,0 miljoen aan de reserves worden 
toegevoegd. 
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Begrotingsgegevens EMU 
 
Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire Unie) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid. 
Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Het EMU-
saldo van de lokale overheden telt mee voor dat saldo van de totale Nederlandse overheid en draagt daarmee dus bij 
aan het EMU-tekort of overschot van de gehele overheid. 
 
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. 
 
Op basis van de “Wet FIDO” behoort ingrijpen door de centrale overheid tot de mogelijkheden bij een dreigende 
overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van het 
saldo van de lokale overheid.  
 
Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in de 
ontwikkeling daarvan. Zie hiervoor onderstaand tabel. 
 
 
 

Omschrijving 2011 2012 2013 

1. Exploitatiesaldo vóór  toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c) -124 3.093 -1.661 

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.719 6.856 7.083 

3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie 913 860 912 

4. Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd 8.677 19.388 12.457 

5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

3.837 0 0 

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 
6a. Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs) 
6b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa op 
exploitatie  

   

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken 
e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 2.971 3.562 5.570 

Baten bouwgrondexploitatie: 
8a. Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 
8b. Op de exploitatie verantwoorde boekwinst op verkoop grond 

3.574 8.584 5.432 

9. Lasten op balanspost. Voorzieningen voor zover deze transacties 
met derden betreffen 

1.575 1.575 1.575 

10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog 
niet vallen onder één van bovenstaande posten 

   

11. Verkoop van effecten: 
a. Gaat u effecten verkopen? 
b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? 

Nee   

Berekend EMU-saldo 696 -5.132 -7.836 

 
De cijfers over 2011 zijn op basis van realisatie tot en met augustus 2011, aangevuld met raming resterende periode. 
Voor de 2012 en 2013 zijn de cijfers vanuit de (meerjaren) begroting 2012 gebruikt.  
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§ 4.4 Bedrijfsvoering 
 
In deze paragraaf geven wij een overzicht van een aantal relevante bedrijfsvoeringaspecten. Deze sluiten aan bij het 
collegeprogramma 2010-2014 waarin is opgenomen dat de eigen gemeentelijke organisatie beheersbaar en 
controleerbaar is. Daarom is voor alle bedrijfsvoeringaspecten leidend dat onze organisatie in control is. Dat draagt bij 
aan een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend werkende organisatie. Het gaat aan de ene kant om de zachte kant 
van in control zijn. Dat betekent onder andere de juiste mensen op de juiste plaats, een flexibele en 
samenwerkingsgerichte cultuur en daarbij passend leiderschap. Aan de andere kant gaat het om de harde kant van 
control zoals instrumenten, regels en procedures.  
 
4.1 Organisatieontwikkeling 
 
Organisatie van de strategische opgave 
De strategische opgave waar we voor staan, gericht op het realiseren van de Strategische Visie 2020 voor stad en 
regio, vraagt een andere werkwijze dan we tot nu toe gewend zijn. In 2011 hebben we een strategische agenda 
opgesteld die ons helpt prioriteiten te stellen en focus aan te brengen in de uitvoering van de strategische opgave. 
Ook is in 2011 een voorstel gemaakt hoe deze opgave organisatorisch verankerd kan worden. In 2012 geven we hier 
verdere uitwerking aan. Enerzijds gaat het om mogelijke structuuraanpassingen waarbij het uitgangspunt is dat 
zoveel mogelijk werkzaamheden in de lijnorganisatie worden uitgevoerd. Anderzijds gaat het om werkwijze, 
competenties en vaardigheden van medewerkers die werken aan de realisatie van de strategische opgave. Ook 
passen we meer en meer andere werkmethodes toe zoals projectmatig werken en programmamanagement. 
 
Samenwerking met andere gemeenten 
In H2A-verband werken we al jaren samen en deze samenwerking wordt ook in 2012 voortgezet. In 2012 zijn de 
belangrijkste activiteiten: tot daadwerkelijke samenwerking komen in het Belastinghuis, samenwerking op het gebied 
van inkoop, kijken naar mogelijkheden voor samenwerking voor het verwerven van subsidies en het uitbreiden van de 
samenwerking in het Mobiliteitspunt door het aansluiten van meer gemeenten. 
 
Het rapport Krimp of niet van de commissie Deetman/Mans spreekt duidelijke taal over de noodzaak van regionale 
samenwerking gericht op de toekomst en oriëntatie van de Kop van Noord-Holland op Den Helder. Daarbij moet 
Den Helder zich bewijzen als partner voor regionale ontwikkeling en samenwerking. In de regio bestaat een besef 
van urgentie voor regionale samenwerking en het belang van het opstellen van een regionale gebiedsagenda. 
  
Doorontwikkelen regisserende gemeente 
De organisatie blijft zich richten op de doorontwikkeling naar een meer regisserende gemeente en het zoeken naar 
samenwerkingsverbanden. Hiermee geven we uitvoering aan het coalitieprogramma waarin een slankere en 
efficiëntere gemeente wordt beoogd. Dat bereiken we mede door het zoeken van samenwerking en het uitbesteden 
en verzelfstandigen van taken. 
 
In 2012 geven we vervolg aan een aantal lopende trajecten: de samenwerking tussen de brandweerkorpsen van 
Texel en Den Helder, de vorming van de regionale uitvoeringsdienst door aansluiting bij Milieudienst Kop van Noord-
Holland, de vorming en verzelfstandiging van het Havenbedrijf en de effectuering van de regionale samenwerking op 
het gebied van belasting heffing en inning . In de bezuinigingsoperatie onderzoeken we ook andere mogelijkheden 
van het uitbesteden van taken. 
 
Ontwikkelprogramma Voor elkaar! 
Voor elkaar! is het ontwikkelprogramma van de gemeente Den Helder dat gericht is op het verbeteren van 
leiderschap, medewerkerschap en klantgerichtheid. In 2010 en 2011 zijn de verbetervoorstellen door eigen 
medewerkers in de organisatie ontwikkeld en uitgerold op afdelings- en teamniveau. Het vasthouden en borgen van 
de verbetervoorstellen wordt in 2012 verder uitgerold. In 2011 is gestart met het organiseren van medewerkerlunches 
en dit wordt ook in 2012 doorgezet. Bovendien is in 2011 een opzet gemaakt voor leiderschapsontwikkeling en de 
strategische personeelsplanning. Beide onderwerpen zijn speerpunten voor 2012. 
 
Leiderschapsontwikkeling  
Leiderschapsontwikkeling is van groot belang om de gewenste veranderingen in de organisatie verder gestalte te 
geven. Leidinggevenden worden meer dan ooit gevraagd verbindingen te leggen naar een meer procesgerichte 
organisatie, waarbij de strategische visie en de daarbij behorende nieuwe competenties moeten worden doorvertaald 
naar de medewerkers. De afgelopen periode zijn al gerichte opleidingen georganiseerd voor medewerkers en 
leidinggevenden. Deze opleidingen waren praktisch van opzet zoals pre-mediation, financiën voor niet-financiële 
medewerkers, strategisch adviseren en het opstellen van adviezen met politieke sturing als centraal begrip. Vanaf de 
tweede helft 2011 en in 2012 wordt een gericht ontwikkeltraject voor leidinggevenden uitgevoerd. Daarbij wordt het 
accent gelegd op het ontwikkelen van de nieuwe benodigde competenties, zoals creativiteit, oplossingsgerichtheid, 
verandervermogen en gerichtheid op samenwerking. Deze trainingen worden groepsgewijs en individueel gegeven.  
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Strategische personeelsplanning 
De opgave waar de gemeentelijke organisatie voor staat met het realiseren van de Strategische Visie 2020 heeft 
gevolgen voor de ambtelijke organisatie. Het vraagt om andere vaardigheden en competenties en het kunnen 
toepassen van andere werkwijzen. Daarnaast hebben we ook te maken hebben met een uitstroom van medewerkers 
met FPU-gerechtigde leeftijd, bezuinigingen en krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke functies. 
 
In 2012 willen wij aan de hand van de strategische personeelsplanning in kaart hebben gebracht welke (en hoeveel) 
specifieke kwaliteiten er in de organisatie nodig zijn en hier gericht op sturen. De HRM-processen zullen hier op 
worden afgestemd. We beogen hiermee een formatie te krijgen waarmee de organisatie dynamischer en flexibeler 
kan inspelen op de veranderingen.  
 
Er wordt bewuster stilgestaan bij de ontwikkeling van het medewerkerspotentieel. Waar nodig wordt gestuurd op 
mobiliteit en opleidingen. De focus komt te liggen op de benodigde kwaliteit. Welke kennis en vaardigheden heeft 
Den Helder nodig en wanneer heeft Den Helder deze nodig? Deze benadering vanuit kwaliteit betekent een andere 
manier van kijken naar de formatie.  
 
Integriteit 
In onze organisatie is vaak en uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp integriteit. Zo is een gedragscode 
opgesteld en tekent iedere nieuwe medewerker een integriteitsverklaring. In de tweede helft van 2011 en het gehele 
jaar 2012 wordt het integriteitsbeleid verder vorm gegeven. Daarnaast wordt een aantal nevendoelen gerealiseerd, 
zoals de inventarisatie van kwetsbare functies en van de functies waarbij sprake kan zijn van financiële 
belangenverstrengeling. In dit traject laten wij ons ondersteunen door het Bureau Integriteit Nederlandse 
Gemeenten(BING). 
 
HRM-beleid/beleidsparaplu  
In 2010 is het HRM-beleid onder de loep genomen, met als doel tot een betere afstemming te komen tussen de 
organisatie en de doelen van de gemeente. Op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatieontwikkeling, 
arbeidsvoorwaarden, managementinformatie en administratie, instroom, persoonlijke ontwikkeling en doorstroom en 
uitstroom zijn speerpunten geformuleerd. 
 
Omvang, opbouw en ontwikkeling personeelsbestand en  loonkosten 
De daling van de omvang van het personeelsbestand zet door in 2012. De bezuinigingen zorgen ervoor dat er extra 
kritisch naar de formatie wordt gekeken. De komende jaren verlaten relatief veel medewerkers de gemeente als 
gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Enerzijds helpt ons dit bij de noodzakelijke 
bezuinigingen, anderzijds moeten wij ook aandacht besteden aan de kennis die hierdoor uit de organisatie verdwijnt.  
 
Ontwikkeling ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage van onze organisatie is met 5,9 % (eind 2010) ten opzichte van vergelijkbare 
organisaties te hoog. Wil ons verzuimpercentage gelijke tred houden met het landelijke gemiddelde van gemeenten 
met een vergelijkbare grootte, dan moet het zakken tot circa 4,6 %. Het streven is om eind 2011 een percentage van 
5% bereikt te hebben en in 2012 verder te dalen naar het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Hiertoe wordt 
een traject opgezet waarbij de leidinggevenden meer inzicht in de beïnvloeding van verzuim krijgen. Met behulp van 
de arbodienst  wordt voor elke afdeling een doelstelling geformuleerd om het ziekteverzuim terug te dringen.  
 
4.2 Bedrijfsvoering 
 
Bedrijfsvoering nieuw stadhuis  
In de aanloop naar de mogelijke bouw van het nieuwe stadhuis zijn in 2011 de bedrijfsvoering en bijbehorende 
werkplekconcepten vormgegeven vanuit de gedachte zo willen we werken in 2015. De belangrijkste uitgangspunten 
voor de bedrijfsvoering zijn samenwerken & kennis delen, innovatief & creatief en transparant & flexibel. Een 
Helderse variant van het concept van Het Nieuwe Werken is hierbij uitgewerkt. Ook als het nieuwe stadhuis geen 
doorgang vindt zijn de ontwikkelde concepten voor een belangrijk deel toch bruikbaar omdat ze passen bij de 
ontwikkelingen waar de organisatie de komende jaren voor staat. 
 
Vanaf 2012 zijn onze activiteiten gericht op het meenemen van de medewerkers in de veranderingen die het nieuwe 
bedrijfsvoeringconcept met zich meebrengt.  
 
Vormgeven bezuinigingsoperatie  
In de periode 2011 - 2015 bedraagt de bezuinigingsomvang € 12,3 miljoen en het niet doorvoeren van 
prijscompensatie van circa € 0,3 mln. De bezuinigingsomvang is verdeeld over vier categorieën: 
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Bezuinigingen 2011-2015          

 
1e verkenning 
bezuinigingen 

(bedragen x € 1.000) 

Kadernota 2012-2015 
(bedragen x € 1.000) 

Totaal 2011-2015 
(bedragen x € 1.000) 

Personeelskosten 1.650 2.000 3.650 

Leveranties en diensten 1.552 2.015 3.567 

Subsidies en verstrekkingen 100 1.984 2.084 

Overige maatregelen 2.150 816 2.966 

Totaal  5.452 6.815 12.267 
 
De bezuinigingen zijn verwerkt binnen de programma’s waar ze betrekking op hebben. 
De bezuinigingsmaatregelen op de personeelskosten betekenen onder andere het inleveren van zestig 
formatieplaatsen (twintig uit de 1e Verkenning + veertig als gevolg van twee miljoen euro als extra bezuiniging in de 
Kadernota). 
 
In de begroting 2012 gaat het om het doorvoeren van de volgende bezuinigingen: 
  
Bezuinigingen begroting 2012 

 Bezuinigingen 2012 
(bedragen x € 1.000) 

Personeelskosten en ondersteuning 574 

Leveranties en diensten 325 

Subsidies en verstrekkingen 1.288 

Overige maatregelen 276 

Totaal  2.463 
 
Personeelskosten en ondersteuning 
Op ondersteunende diensten wordt € 374.000 bezuinigd. Het betreft o.a. automatiseringskosten en 
personeelskosten. Voor het verminderen van de formatie wordt het natuurlijke verloop benut. Ook worden bestaande 
taken/werkzaamheden getoetst aan wettelijke verplichtingen en de gestelde doelen vanuit de strategische agenda. 
Werkzaamheden die hier niet aan bijdragen worden ter discussie gesteld. Het jaar 2012 staat in het teken van een 
verdere uitwerking en definitieve doorvertaling van deze bezuinigingsopgave. Een deel van de personele krimp wordt 
gerealiseerd door het niet invullen van vacatures. 
 
Leveranties en diensten 
Onder leveranties en diensten vallen onder meer de bezuinigingen van de griffie en het leerlingenvervoer. Op alle 
budgetten wordt de nullijn toegepast, dit houdt in dat budgetten zijn vastgezet op het niveau van 2011. Er worden 
geen budgetten verhoogd als gevolg van gestegen prijzen. 
In de periode 2013-2015 moet nog € 1,5 miljoen aan bezuinigingen op inkoop worden gevonden. In 2012 worden op 
basis van de uitkomsten van onderzoek naar mogelijke inkoopvoordelen de eerste bezuinigingen verwezenlijkt. 
 
Subsidies en verstrekkingen 
De bezuinigingen op subsidies en verstrekkingen treffen de gesubsidieerde instellingen. In totaal wordt hierop  
€ 1.288.000 bezuinigd. Ook geldt voor alle te verstrekken subsidies dat deze worden bevroren op het niveau van 
2011. Subsidies worden niet gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. 
 
Overige maatregelen 
Onder de overige maatregelen is onder meer het kostendekkend maken van de bouwleges (€ 216.000) opgenomen. 
 
Versterken Planning & Control  
We werken aan het ‘in control’ zijn en blijven van de organisatie. Daarbij werken we steeds meer aan de zachte 
kanten van ‘in control’ nu het instrumentarium is ingericht. Het gaat vooral om houding en gedrag, 
aanpassingsvermogen, resultaatafspraken maken en nakomen et cetera.  
 
Een andere versterking is dat in de programmabegroting 2012 voor het eerst bij de maatschappelijke effecten 
prestatie-indicatoren zijn opgenomen. Deze stellen ons in staat om het gewenste effect van ingezet beleid aan te 
geven. Hierop kan vervolgens worden getoetst of het effect ook is bereikt. 
 
Verder is in 2011 gestart met een meer uitgebreide tussentijdse rapportage. De verdere ontwikkeling van deze 
rapportage wordt in 2012 vormgegeven.  
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Informatisering  
In 2011 is het informatiebeleid opgesteld en de ontwikkelingen voor de komende jaren zijn daarin vastgelegd. In 2012 
zijn de belangrijkste ontwikkelingen: 
• de digitale dienstverlening van het Klant Contact Centrum faciliteren; 
• de informatiearchitectuur verder optimaliseren op basis van de landelijke GEMMA-structuur; 
• het aantal applicaties binnen de gemeente verder terugdringen om het beheer te vereenvoudigen en het ‘nieuwe’ 

werken eenvoudiger te ondersteunen; 
• het inrichten van de basisregistraties conform het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) van de overheid; 
• verder optimaliseren van managementinformatie ter ondersteuning van sturing en beheersing van de 

bedrijfsvoering. 
 
Automatisering  
In 2012 zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van automatisering: 
• het ondersteunen van het ‘nieuwe’ werken door het centraliseren van applicaties. Hierdoor wordt het mogelijk 

met bijna ieder apparaat en vanaf iedere locatie te kunnen werken; 
• verdere professionalisering van de ICT-dienstverlening door herinrichting processen; 
• anticiperen op ontwikkelingen op gebied van mobiel werken en integratie van spraak en data. 
 
Inkoop en aanbesteding  
In 2011 heeft er op inkoopgebied een verdiepingsslag plaatsgevonden. Er zijn externe onderzoeken verricht met het 
doel om inzicht te verkrijgen of er efficiënter kan worden aanbesteed. In 2012 staan de volgende activiteiten in de 
planning: 
• afsluiten en hernieuwen van raamcontracten; 
• terugdringen van het aantal facturen en het aantal leveranciers; 
• intensivering van regionale samenwerking. 
 
Deze acties zijn gericht op het realiseren van de inkooptaakstelling. 
 
Risicomanagement  
Het beleid ten aanzien van risicomanagement is in januari 2011 door de raad geactualiseerd. 
Ook in 2012 worden twee keer per jaar (in de programmarekening 2011 en in de programmabegroting 2013) de 
risico’s geïnventariseerd. Deze worden afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen. 
 
 
4.3 Kwaliteitsmanagement 
 
Juridische kwaliteitszorg  
De tot nu toe binnen de gemeentelijke organisatie in gang gezette activiteiten om te komen tot een systeem voor 
juridische kwaliteitszorg worden in 2012 uitgebouwd. Het beoogde systeem dient ertoe bij te dragen dat de gemeente 
Den Helder zoveel mogelijk ‘in control’ is waar het gaat om de juridische kwaliteit van haar producten. Deze kwaliteit 
wordt niet alleen genormeerd door op die producten van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, maar ook door de 
normen zoals die zijn vastgelegd in de, op die producten betrekking hebbende, gemeentelijke werkprocessen.  
 
Onderzoek en benchmarking  
In 2011 is voor het eerst een gemeentebreed onderzoeksprogramma opgesteld waarin inzichtelijk wordt gemaakt 
welke onderzoeken en benchmarks in dit jaar worden uitgevoerd, uiteraard binnen het kader van het 
collegeprogramma en de Strategische Visie 2020. 
In 2012 zal wederom een onderzoeksprogramma worden opgesteld, deze keer meerjarig (2012-2014). Ook werken 
we aan de samenhang tussen het onderzoeksprogramma en de gewenste informatie voor de P&C-cyclus. Er zijn per 
begrotingsprogramma prestatie-indicatoren benoemd die vanaf 2012 in alle P&C-producten worden opgenomen. 
Uitkomsten van onderzoeken en benchmarks leveren de waarden op van elke prestatie-indicator. Zo zijn de P&C-
cyclus en het onderzoeksprogramma onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
Benchmarks maken onderdeel uit van het onderzoeksprogramma. Benchmarking draait om vergelijken en vervolgens 
verbeteren, en uitkomsten kunnen een hulpmiddel zijn bij het stellen van prioriteiten. In 2012 zal in ieder geval 
worden deelgenomen aan de benchmark Sturen op Veiligheid, de benchmark WWB en het zelfonderzoek van 
Waarstaatjegemeente.nl. 
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§ 4.5 Verbonden partijen 
 
5.1 Algemeen 
Met de term verbonden partijen worden de derde rechtspersonen bedoeld, waarmee de gemeente Den Helder een 
bestuurlijke en financiële band is aangegaan. Deze deelnemingen zijn zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk van 
aard. Met in dat kader relevante partijen kan de gemeente zich verbinden om daarmee een publiek belang in 
bestuurlijke zin zo optimaal mogelijk te behartigen.  
 
In het verlengde van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten heeft de raad op 23 maart 
2009 de Beleidsnota verbonden partijen 2009 vastgesteld waarin de kaders zijn uiteengezet die bij het aangaan van 
bindingen met derde rechtspersonen dienen te worden gehanteerd.  
 
Wat de visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de in de programmabegroting opgenomen 
doelstellingen betreft, hanteren wij de volgende zienswijze:  

1. De gemeenteraad heeft sinds de invoering van het duale stelsel een andere rol gekregen: de raad dient ook 
wat de deelnemingen betreft zich voortaan meer te richten op algemene kaderstelling. Besluiten tot 
deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen zijn voorbehouden aan het college van burgemeester en 
wethouders, al dienen deze wel ter bespreking aan de raad te worden aangeboden (art. 160, lid 2 
Gemeentewet).  

2. Het college stelt vast dat de hierna te noemen verbonden partijen voor de gemeente Den Helder voor het 
merendeel een publiek belang dienen. Dat belang moet mede gelet op de daarvoor relevante doelstellingen 
binnen de programmabegroting 2011 het waard zijn om door middel van een gemeentelijke deelneming te 
worden gediend. Ook weerspiegelt de per verbonden partij gekozen vorm van deelneming naar het oordeel 
van het college de door de gemeente gekozen mate van verantwoordelijkheid ten opzichte van het 
betreffende publieke belang. 

3. Het college meent dat er in het verlengde van het vastgestelde deelnemingenbeleid van dient te worden 
uitgegaan dat met een gemeentelijke vertegenwoordiging op bestuurlijk en/of ambtelijk niveau binnen de 
verbonden partijen terughoudend moet worden omgegaan. Dit met het doel verstrengeling van belangen 
dan wel de schijn daarvan zoveel mogelijk tegen te gaan. De zuiverheid van het openbaar bestuur acht het 
college daarbij van een hogere orde dan de zekerheid omtrent effectieve zeggenschap. Bestaande 
gemeentelijke vertegenwoordigingen in privaatrechtelijke deelnemingen worden in dat licht bezien en zijn of 
worden bij voorkeur afgebouwd. Behalve in die gevallen waarin aan de betreffende privaatrechtelijke 
rechtspersonen uitsluitend door gemeenten wordt deelgenomen dan wel andere specifieke omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. Wat de gemeenschappelijke regelingen betreft, wordt de gemeentelijke 
deelneming voorshands gehandhaafd.  

 
5.2 Specifiek 
Hieronder brengen we de deelnemingen van de gemeente Den Helder in diverse rechtsvormen in beeld. Per 
rechtsvorm wordt alleen relevante informatie vermeld over de gemeentelijke deelname of beleidsvoornemens 2012, 
voor zover die afwijkend of nieuw zijn. 
 
Deelname in gemeenschappelijke regelingen 
 
1. GGD Hollands Noorden 
1.1 Adres: Grotewallerweg 1, 1742 NM  SCHAGEN. 
1.2 Deelname: tot de gemeenschappelijke regeling zijn 26 gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord 

toegetreden. De gemeente Den Helder heeft zitting in zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur. 
1.3 Beleidsvoornemens 2012: er wordt een start gemaakt met de uitvoering van de door het Algemeen Bestuur 

vastgestelde bezuinigingen 2012 - 2015. In 2012 is sprake van vermindering van taken (epidemiologie, 
infectieziekten, bereikbaarheid jeugdgezondheidszorg), efficiencybesparingen,  en opheffing van taken 
(screening 7/8-jarigen, logopedie, sociaal medische advisering, advisering binnenmilieu). 

   
2. Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 
2.1 Adres: Witte Paal 122, 1742 NW  SCHAGEN 
2.2 Deelname: tot de gemeenschappelijke regeling zijn acht gemeenten uit de Noordkop toegetreden. De 

gemeente Den Helder heeft zitting in zowel het Algemeen als Dagelijks Bestuur en vervult daarin de rol van 
voorzitter. 

2.3 Beleidsvoornemens 2012: met de komst van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 staan grote 
veranderingen voor de deur. Op termijn wordt het aantal beschutte werkplekken drastisch beperkt, namelijk 
tot een derde van de huidige capaciteit. De gemeenschappelijke regeling bereidt zich in 2012 voor op de 
komst van deze nieuwe wet. Zo wordt aan Noorderkwartier NV als uitvoeringsorganisatie onder meer de 
opdracht verstrekt om meer mensen te plaatsen in begeleid werken en detachering. Daarnaast wordt meer 
samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. Tenslotte worden voorbereidingen getroffen voor mogelijke 
samenwerking tussen de regionale sociale diensten. 
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3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
3.1 Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  ALKMAAR 
3.2 Deelname: tot de gemeenschappelijke regeling zijn dertig gemeenten uit Noord-Holland Noord toegetreden. 

De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur. 
3.3 Beleidsvoornemens 2012: in de begroting zijn geen nieuwe beleidsvoornemens opgenomen. Voor de 

begroting geldt een nullijn evenals een taakstelling van 5%. 
 
4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
4.1 Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  ALKMAAR 
4.2 Deelname: tot de gemeenschappelijke regeling zijn zestien gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord 

toegetreden. De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur. 
4.3 Beleidsvoornemens 2012: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 
 
 
Deelname in vennootschappen 
 
5. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 
5.1 Adres: Willemsoord 47, 1781 AS  DEN HELDER 
5.2 Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%). 
5.3 Beleidsvoornemens 2012: de gemeente is voornemens om in 2012 en volgende jaren de regie op de 

financiële ontwikkelingen bij Willemsoord BV beter te borgen zodat hierover een duidelijk beeld voor het 
college en de raad gegeven kan worden. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een herziening van de 
afspraken over aanlevertermijnen van financiële rapportage. In 2011 heeft de AvA van Willemsoord besloten 
tot het instellen van een Raad van Commissarissen. De gemeente is voornemens om in 2012 dit proces 
door de Ava Willemsoord BV te laten evalueren en zo nodig bij te laten stellen. 

 
6. Baggerbeheer Den Helder BV 
6.1 Adres: drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC  DEN HELDER 
6.2 Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%) en op managementniveau. 
6.3 Beleidsvoornemens 2012: conform RB10.0153 de voortzetting van de bedrijfsvoering van VOF 't Oost op de 

locatie Oost 2 aan de Oostoeverweg, verminderd met 6 ha. bedrijfsoppervlakte, welke wordt betrokken bij 
het uitwerkingsplan Haven. 

  
7. VOF ’t Oost 
7.1 Adres: Oostoeverweg 73, 1786 PT  DEN HELDER 
7.2 Gemeentelijke deelname (50%): op bestuurlijk, directie- en managementniveau. 

NB: de gemeente heeft er in afwijking van het door de raad vastgestelde beleid voor gekozen de 
gemeentelijke (ambtelijke) vertegenwoordiging op directie- en management-niveau te handhaven. 

7.3 Beleidsvoornemens 2012: Conform RB10.0153 de voortzetting van de bedrijfsvoering van VOF 't Oost op de 
locatie Oost 2 aan de Oostoeverweg, verminderd met 6 hectare bedrijfsoppervlakte die wordt betrokken bij 
het uitwerkingsplan Haven. 

 
8. NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 
8.1 Adres: Jadestraat 1, 1812 RD  ALKMAAR 
8.2 Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (4,4%) en bestuurlijk. 

De gemeente Den Helder was tot en met 2010 mede namens enkele andere gemeenten uit de Kop van 
Noord-Holland alsmede de gemeente Smallingerland op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in de raad van 
commissarissen (RvC). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten het aantal leden van 
de RvC vanaf 2011 terug te brengen. Als gevolg daarvan is de directe bestuurlijke vertegenwoordiging door 
de gemeente Den Helder in 2011 komen te vervallen. De eerdere bevoegdheid van de gemeente Den 
Helder tot benoeming van een lid van de RvC in samenspraak met gemeenten in de Kop van Noord-Holland 
en de gemeente Smallingerland is sindsdien opgedragen aan de VVI Alkmaar en de gemeente Den Helder 
gezamenlijk. 

8.3 Beleidsvoornemens 2012: geen. De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst wordt ongewijzigd 
voortgezet.  

 
9. Luchthaven Den Helder BV (50% eigenaar CV Den Helder Airport) 
9.1 Adres: Luchthavenweg 10A, 1786 PP  DEN HELDER 
9.2 Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%). 
9.3 Beleidsvoornemens 2012: de gemeente is voornemens om samen met partners een toekomstvisie op de 

luchthaven te ontwikkelen en invoeren. Deze toekomstvisie is erop gericht om de continuïteit van de civiele 
ontwikkeling van de luchthaven voor de langere termijn te garanderen, de (financiële) afhankelijkheid van 
Defensie te verminderen en economische ontwikkelingen op de luchthaven te bevorderen.  
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10. Bank Nederlandse Gemeenten NV 
10.1 Adres: Koninginnegracht 2, 2514 AA  DEN HAAG 
10.2 Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (0,39%). 
10.3 Beleidsvoornemens 2012: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 
 
11. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland 
11.1 Adres: Postbus 75869, 1070 AW  AMSTERDAM 
11.2 Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (12,00%) en bestuurlijk. 
11.3 Beleidsvoornemens 2012: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 
 
12. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV  
12.1 Adres: Comeniusstraat 10, 1817 MS  ALKMAAR 
12.2 Gemeentelijke deelname: als oprichter, aandeelhouder (2%) en bestuurlijk. 
12.3 Beleidsvoornemens 2012: door de aandeelhoudende partijen in de NV (gemeenten en provincie Noord-

Holland) is het Programmakader voor het Ontwikkelingsbedrijf vastgesteld. De ontwikkelingsopgaven zijn in 
drie thema’s ondergebracht: versterken economie (werkgelegenheid, werklocaties), stimuleren 
kenniseconomie (clusterontwikkeling) en toerisme en recreatie. Op basis van dit kader contineert de 
gemeente haar deelneming in de NV.  

 
13. Zeestad Beheer BV (1% eigenaar Zeestad CV) 
13.1 Adres: Willemsoord 30, 1781 AS  DEN HELDER 
13.2 Gemeentelijke deelname: als oprichter en aandeelhouder (50%). 
13.3 Beleidsvoornemens 2012: geen. De gemeente continueert haar deelneming waarbij het 

meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing kaderstellend is voor de werkzaamheden van Zeestad. 
 
14. Zeestad CV 
14.1 Adres: Willemsoord 30, 1781 AS  DEN HELDER 
14.2 Gemeentelijke deelname: als oprichter en vennoot (49,5%). 
14.3 Beleidsvoornemens 2012: geen. De gemeente continueert haar deelneming waarbij het 

meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing kaderstellend is voor de werkzaamheden van Zeestad. 
 
Deelname in stichtingen 
 
15. Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Holland  
15.1 Gemeentelijke deelname: de gemeente wordt als samenwerkende partij indirect in het bestuur van de 

stichting vertegenwoordigd door de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten. 
15.2 Beleidsvoornemens 2012: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 
 
16. Stichting Stivas De Noordkop 
16.1 Gemeentelijke deelneming: bestuurlijk. 

Vanwege de voor Den Helder relevante gebiedsgebonden doelstelling van de stichting is er in afwijking van 
het door de raad vastgestelde beleid voor gekozen om de bestuurlijke vertegenwoordiging te handhaven. 

16.2 Beleidsvoornemens 2012: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 
 

Deelname in verenigingen 
 
17. Vereniging Nederlandse Gemeenten 
17.1 Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap. 
17.2 Beleidsvoornemens 2012: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 
 
18. Vereniging van Waddenzeegemeenten 
18.1 Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk. 
18.2 Beleidsvoornemens 2012: geen. Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 



Programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013 - 2015 105

§ 4.6 Grondbeleid 
 
Algemeen  
In deze paragraaf staat de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert en uit gaat voeren centraal. Verder 
wordt er een actuele prognose gegeven van de te verwachten resultaten van alle door de gemeenteraad vastgestelde 
grondexploitaties. Daarnaast wordt er een visie gegeven over hoe om te gaan met het gemeentelijk vastgoed. Tot slot 
worden de financiële risico’s voor de vastgestelde grondexploitaties in beeld gebracht.  

 
Van ontwikkeling naar herontwikkeling 
De aandacht van de gemeente zal steeds verder verschuiven van de ontwikkeling van uitbreidingslocaties naar de 
herontwikkeling van de bestaande stad: de stedelijke vernieuwing. Den Helder is in het stadium aangekomen dat op 
grote schaal frictie ontstaat tussen de gebruikswaarde van het bestaande stedelijk gebied en de behoeften die we op 
dit moment hebben. De gemeente zal een visie moeten hebben op de manier waarop zij deze frictie wil oplossen en 
de herontwikkeling van de bestaande gebieden haalbaar gaat maken. 

 
De gemeente kan als een van de grootste eigenaren van vastgoed een prominente rol spelen in de leefbaarheid en 
herontwikkeling van de stad. Zij kan immers door goed beheer en (her)gebruik van het vastgoed voorkomen dat de 
omgeving verloedert en kan in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed slopen en zo plaats maken voor 
nieuwe ontwikkelingen. Om die leidende rol op te pakken zal de gemeente pro-actief moeten handelen bij potentiële 
ontwikkellocaties. Dit kan enerzijds door deze locaties actief zelf te ontwikkelen, anderzijds kan de gemeente de 
markt faciliteren zonder er zelf riscicodragend in te zitten.  
 
Verder worden de mogelijkheden onderzocht om collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) toe te passen in de 
gemeente. Van CPO is sprake als een groep particulieren (georganiseerd in een vereniging of stichting) een 
bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer met zelf gekozen partners een (woning)bouwproject ontwikkelt 
en realiseert. In 2011 is een subsidie aangevraagd en verkregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 
naar CPO in Den Helder. Met het oog op dit haalbaarheidsonderzoek worden potentiële collectieven en locaties in 
kaart gebracht. In 2012 komen de potentiële locaties in beeld en zullen er waar mogelijk locaties worden ontwikkeld 
waar CPO mogelijk blijkt.  

 
Meer partijen krijgen invloed op ontwikkelingen 
Het krachtenveld dat invloed uitoefent op de ontwikkeling van de stad wordt steeds complexer. Bestaande en 
toekomstige bewoners willen meer inspraak en ondernemers willen actiever betrokken worden. En natuurlijk willen 
ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun inbreng hebben. Deze ingewikkelde mix van visies, belangen en 
competenties vraagt om een goede regisseur van het ontwikkelproces. 
De gemeente kiest voor een regierol door partijen samen te brengen en daarnaast aandacht te geven aan bijzondere 
ambities die externe partijen niet zelf oppakken. De regie hebben is belangrijker dan het zelf te doen. 

 
Financieel rendement en risicobeheersing komen onde r druk 
Nu de uitleglocaties schaarser worden wordt geld verdienen steeds moeilijker. Veel projecten zullen tekorten hebben 
en de risico’s worden groter door de toenemende complexiteit van ontwikkelingen en de vele investeringen die 
gedaan moeten worden. Den Helder moet een balans vinden tussen winst- en verliesgevende ontwikkelingen. Met 
alleen subsidies kunnen onze ambities niet bereikt worden. 
 
Het grond- en vastgoedbedrijf wil het onderdeel zijn dat volwaardig rendabel opereert zodat enerzijds jaarlijks een 
aanzienlijke positief resultaat ten gunste van de gemeentebegroting komt, en anderzijds het grond- en 
vastgoedbedrijf zelfstandig in staat is nu en in de toekomst te investeren in de stad, ook in onrendabele 
(herstructurerings)projecten. 
 
Macro-economische invloeden 
Het huidig economisch tij maakt dat voorzichtigheid geboden is. Zowel de woningmarkt als de bouwsector maken een 
slechte periode door. In het kader van de begroting 2012 zullen de in exploitatie genomen gebieden negatieve 
effecten ondervinden die, waar voorzienbaar, al verwerkt zijn in de exploitaties en prognoses. Voor gronden die niet 
in exploitatie zijn genomen geldt dat er voldoende mogelijkheden zijn om bij te sturen naar aanleiding van veranderde 
(markt-) omstandigheden. 
 
Centralisatie vastgoed 
In 2010 is de centralisatie van het gemeentelijk vastgoed formeel voltooid. Grondzaken is, op enkele uitzonderingen 
na, budgethouder van alle gronden en panden van de gemeentelijke organisatie. Voor de programmabegroting  
2012 -2015 houdt dat voornamelijk een verschuiving van budgetten tussen gemeentelijke afdelingen in. In financiële 
zin zal deze verschuiving budgetneutraal zijn.  
 
De in 2011 ingezette optimalisatie en verdere professionalisering van het vastgoedbeheer zal in 2012 worden 
voortgezet. Met het oog hierop is in 2011 de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed 2011-2014 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Het beheer van vastgoed is geen core business van de gemeente. Onderdelen van de portefeuille die 
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niet vallen binnen de doelen zoals omschreven in de Structuurvisie 2025 zullen worden afgestoten. Door verkoop van 
dit vastgoed wordt bovendien de ontwikkeling van vastgoed in de stad gestimuleerd.   
Voor wat betreft de panden die behouden blijven zal een meerjarenonderhoudsplanning worden gemaakt en een 
exploitatieopzet per object.  
 
Wijze van grondbeleid 
Het grond- en vastgoedbeleid is een belangrijk instrument voor een gemeente die zichzelf succesvol wil ontwikkelen 
in een veranderende wereld. De gemeente kan met haar beleid veel invloed uitoefenen op haar eigen ontwikkelingen 
en die van andere partijen, waaronder ontwikkelaars, corporaties en ondernemers. De gemeente Den Helder had tot 
op heden alleen beleid voor bouwgrond, maar niet voor vastgoed. Dit is geen goede zaak omdat de gemeente met 
het bestaande vastgoed veel nieuwe impulsen aan de stad kan geven, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor 
maatschappelijke functies, door renovatie/restauratie te stimuleren of door te slopen en een nieuwe ontwikkeling 
mogelijk te maken.  
 
Het grond- en vastgoedbeleid moet altijd in dienst staan van de politieke ambities van de stad. Het is dus geen doel 
op zichzelf, maar een middel om de visie op de stad te realiseren. Deze visie heeft de gemeente vastgelegd in de 
Strategische Visie 2020, de programmabegroting en de diverse kaderstellende beleidsvisies. De genoemde 
documenten geven aan wat de gemeente wil bereiken, oftewel: wat zijn de ambities?  

 
Het grond- en vastgoedbeleid zegt (op een specifiek onderdeel) hoe we deze ambities gaan bereiken. De activiteiten 
die de gemeente op het gebied van grond en vastgoed onderneemt, zijn te onderscheiden in transformatie en beheer. 
Transformatie is het tot stand brengen van ruimtelijke ontwikkelingen. Kerngedachte hierbij is dat de bestaande 
situatie niet voldoet en dat een verandering dus noodzakelijk is. Beheer is in dit kader het beheren en exploiteren van 
gemeentelijke vastgoedobjecten. Het doel hiervan is het verhogen van het maatschappelijk en financieel rendement. 
Het logische verband tussen transformeren en beheer is dat na de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling weer 
een periode aanbreekt waarin op verantwoorde wijze beheerd moet worden. 

 
Op 1 juli 2008 is de nota Grond- en Vastgoedbeleid in werking getreden die van kracht is tot de volgende herziening, 
uiterlijk per 1 januari 2012. De doelstelling van de nota Grond- en Vastgoedbeleid is om een samenhangende visie op 
het grond- en vastgoedbeleid te geven. De gemeenteraad heeft met deze nota de beleidskaders vastgesteld en stelt 
het college in staat om binnen deze kaders regisserend en ondernemend deel te nemen aan de ontwikkeling van de 
stad. 

 
De gemeente Den Helder maakt ten aanzien van het te voeren grond- en vastgoedbeleid de volgende keuzes: 
• De gemeente kiest voor de strategische inzet van grond en vastgoed, waarmee zij de regie neemt over de 

visievorming en het realiseren van de langetermijn doelstellingen. 
• De gemeente schakelt flexibel tussen actief en passief grondbeleid, afhankelijk van wat de specifieke situatie 

vraagt. 
• Er wordt actief grond- en vastgoedbeleid gevoerd, om in te grijpen in onevenwichtige situaties. 
• Passief grond- en vastgoedbeleid wordt selectief gevoerd als: 

o er geen sprake is van onevenwichtige situaties; 
o de gemeente geen hoger ambitieniveau heeft dan de private partijen wil maken, of als de gemeente dit 

ambitieniveau met randvoorwaarden in voldoende mate kan afdwingen; 
o de ontwikkeling geen groot gemeentelijk belang dient of de risico’s onaanvaardbaar zijn. 

 
In de nota Grond- en Vastgoedbeleid wordt toegelicht waar deze nota toe dient en aan welke verbeterpunten 
bijzondere aandacht wordt besteed. Ook worden de missie, visie en doelstellingen van het gemeentelijk grond- en 
vastgoedbedrijf beschreven en wordt aangegeven welke strategie de gemeente gaat toepassen om de doelstellingen 
te bereiken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het betreffende document. 
 
Gronden per 1-1-2011 in ontwikkeling genomen 
Hieronder wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de in 2011 in exploitatie zijnde gronden. Het 
betreft de gebieden Kooypunt, Julianadorp Oost (beiden al meerdere jaren in exploitatie) en de gebieden 
Pasteurstraat en Doggerswijk West (beiden in 2010 in exploitatie genomen).  
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In de onderstaande tabel is voor de locaties in exploitatie genomen gronden weergeven wat het verwachte 
planresultaat is. 
 
Verwachte planresultaat in exploitatie genomen grond en 

Locatie Status  
1-1-2011 

Boekwaarde 
(in euro’s) 

31-12-2010 

NCW excl. voorziening  
(in euro’s) op 1-1-2011 

NCW incl. voorziening  
(in euro’s) op 1-1-2011 

Kooypunt fase 2,3 in exploitatie 9.350.000 -1.632.000 voordelig -1.632.000 voordelig 

in exploitatie 24.197.000 -203.000 voordelig -924.000 voordelig 
Julianadorp Oost 

voorziening -721.000     

Doggerswijk West in exploitatie -1.725.000 -403.000 voordelig -403.000 voordelig 

in exploitatie 237.000 202.000 nadelig 3.000 nadelig 
Pasteurstraat 

voorziening -199.000     

Totaal  31.139.000 -2.036.000 voordelig  -2.956.000 voordelig 

 
Kooypunt  
In 2010 is het projectplan voor fase 3 vastgesteld en is een start gemaakt met de ontwerpfase van fase 3 Kooypunt. 
In de eerste helft van 2011 is het stedenbouwkundig plan opgesteld op basis waarvan de totale grondexploitatie 
Kooypunt is herzien. Voor de bedrijfslocatie Kooypunt wordt een voordelig planresultaat verwacht van € 1.632.000 
(contante waarde per 1-1-2011. In 2011 wordt verwacht dat circa 20.000 m² grond kan worden uitgegeven. Dit betreft 
nog uit te geven grond van fase 2. In de eerste helft van dit jaar is 4.285 m² daadwerkelijk verkocht, maar verkoop 
van een aantal kavels is in voorbereiding.  
 
De verwachting is dat in 2015 fase 2 volledig uitgegeven kan zijn. In de tweede helft van 2011 kunnen de 
planologische procedures van start gaan voor fase 3 en zullen voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken plaatsvinden. De aanleg en ontwikkeling van fase 3 wordt opgedeeld in twee fasen. Zo wordt er voor 
continuïteit gezorgd in de beschikbaarheid van grond om uit te geven, maar worden niet alle kosten in één keer 
gemaakt. Gestart kan worden met uitgifte wanneer er in fase 2 geen grond meer beschikbaar is (in 2015) of zoveel 
eerder als nodig en mogelijk is (in 2013). Uitgifte in 2013 betekent wel dat in 2012 gestart moet worden met het 
gebruiksgereed maken van fase 3.  
 
Julianadorp Oost 
De grondexploitatie van Julianadorp Oost liet in de jaarrekening 2009 een negatief resultaat zien van € 1.054.000 
(NCW per 1-1-2010). De herziene grondexploitatie is 15 november 2010 door de raad vastgesteld (besluitnummer 
RB10.0145) met een positief resultaat van € 331.000. Per 1-1-2011 heeft de grondexploitatie een voordelig resultaat 
van € 203.000 (NCW). In de huidige grondexploitatie wordt uitgegaan van eerste uitgifte in 2012. In 2010 hebben 
voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met ontwikkelende partijen. In 2011 wordt de contractvorming, in ieder 
geval voor een eerste bouwfase, verwacht. Een financieel risico voor het project is het op termijn niet tot ontwikkeling 
kunnen brengen van fase 5. Fase 5 valt niet binnen het door de provincie bestemde bestaand bebouwd gebied en dit 
betekent dat de provincie geen medewerking zal verlenen aan een bouwbestemming in fase 5. Bovendien spelen er 
discussies over de woningbouwmogelijkheden van de gemeenten in de regio. Dit kan financiële gevolgen hebben 
voor de grondexploitatie en de komende tijd zullen de eventuele gevolgen van deze risico’s in beeld moeten worden 
gebracht.  
 
Doggerswijk West 
Voor de grondexploitatie Doggerswijk West wordt per 1-1-2011 een voordelig planresultaat verwacht van € 403.000. 
Eind 2010 is de koopovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Gemini Ziekenhuis gesloten en is de kavel aan 
het Gemini Ziekenhuis geleverd. In de grondexploitatie is in 2010 de volledige opbrengst verwerkt voor de verkoop 
aan het Gemini.  
 
De verplaatsing van de sportvelden heeft in 2010 plaatsgevonden om zo ruimte te maken voor de ontwikkeling van 
het Gemini Ziekenhuis. Start van de bouw van het Gemini Ziekenhuis wordt in de eerste helft van 2012 verwacht. In 
2011 is het maten- en verkavelplan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein ten zuiden van het Gemini gereed 
gekomen en er is een start gemaakt met het ophogen van het terrein. Het gebruiksgereed maken van het gebied zal 
in 2012 van start gaan en een eerste gronduitgifte wordt ook in 2012 verwacht.  
 
Pasteurstraat 
De grondexploitatie voor de Pasteurstraat heeft een nadelig resultaat van € 202.000 per 1-1-2011. Voor het nadelig 
planresultaat is een voorziening getroffen van € 199.000. Het project heeft enige vertraging opgelopen maar de bouw 
is in 2011 van start gegaan. De realisatie- en samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en partijen is begin 
2011 afgesloten. De grond bestemd voor de Brede School wordt verhuurd aan de Woningstichting en de kavel 
bestemd voor het kinderdagverblijf wordt verkocht. Verwachte oplevering van de school is halverwege 2012. De 
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inrichting van het gebied zal dan ook in 2012 gereed moeten worden gemaakt waarna het project kan worden 
afgerond. 
 
 
Gronden per 1-1-2011 niet in exploitatie genomen 
In de onderstaande tabel is voor de locaties ‘niet in exploitatie genomen gronden’ weergegeven hoe de boekwaarde 
zich in 2010 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is. 
 

Locatie Status  
1-1-2011 

Boekwaarde 
(in euro’s) 

31-12-2010 

NCW excl. 
voorziening (in 

euro’s) op 1-1-2011  

NCW incl. 
voorziening (in 

euro’s) op 1-1-2011  
Ankerpark niet in exploitatie 623.000 623.000 623.000 

OS&O (Huisduinerkwartier) niet in exploitatie 2.641.000 2.641.000 1.037.000 

voorziening  -1.604.000  0 
Verwervingen Stadshart 
(Zeestad) niet in exploitatie 9.664.000 9.664.000 -2.036.000 

reserve  -14.000.000  0 

Vrijval (Kadernota)  2.300.000  0 

Verwervingen Stadshart niet in exploitatie 2.760.000 2.760.000 2.760.000 

Vinkenterrein niet in exploitatie 25.000 25.000 25.000 

De Riepel niet in exploitatie 333.000 333.000 333.000 

Totaal  2.742.000 16.046.000 2.742.000 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de boekwaarde per 1-1-2011 van deze projecten € 2.742.000 bedraagt. 
 
Hierna wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de per 1-1-2011 nog niet in exploitatie zijnde 
gronden.  
 
Ankerpark 
De aankoop van de voormalige Visserijschool maakt onderdeel uit van het gebied Ankerpark. De boekwaarde bestaat 
uit het aankoopbedrag, plankosten en rente. De kavel is ca. 4.420 m² groot. Het gebied is geschikt als kantorenlocatie 
en verwacht wordt dat met dit programma de boekwaarde kan worden goed gemaakt. Gestreefd wordt om de kavel in 
2011/2012 te verkopen.  
 
OS&O (Huisduinerkwartier) 
Voor de locatie OS&O wordt een nadelig planresultaat verwacht. Voor een negatief planresultaat is in het kader van 
de jaarrekening 2007 een voorziening getroffen van € 853.637. In 2010 zijn de verzekeringsgelden ter hoogte van  
€ 392.040 ontvangen die ingezet kunnen worden voor herstel van het Casinocomplex. De verzekeringsgelden zijn 
niet voldoende om herbouw van het Casino te financieren. In 2011 wordt prioriteit gegeven aan herontwikkeling van 
het Casino.  
 
Het laatste halfjaar van 2010 hebben er onderhandelingen met Synchroon plaatsgevonden over het grondbod voor 
het OS&O-terrein en de voormalige locatie De Branding. Deze onderhandelingen zijn nog niet helemaal afgerond. 
Het grondbod van Synchroon dekt de huidige boekwaarde niet volledig af en de eerder getroffen voorziening is niet 
voldoende. Rekening houdend met het grondbod en nog te maken kosten is in 2010 een aanvullende voorziening van 
€ 750.000 getroffen om gemaakte kosten en nog te maken kosten af te dekken. De verwachting is dat najaar 2011 de 
koopovereenkomst met Synchroon wordt gesloten. De start van de realisatie van het gebied is in 2012 te verwachten. 
Een spoedige ontruiming van de monumentale loods en de boerderij is hiervoor een voorwaarde. 
 
Stadshart (Zeestad) 
Voor de verwervingen in het Stadshart (Zeestad) geldt dat deze plaats hebben gevonden in de veronderstelling dat 
deze eigendommen deel zullen uitmaken van een toekomstige exploitatie. De aankopen vallen onder de 
bestemmingsreserve strategische aankopen Stadshart waarvoor een bedrag van € 14.000.000 gereserveerd is. De 
boekwaarde bedraagt € 9.663.693. Dit zijn aankopen die onder de exploitatie van Zeestad vallen. Per 1-1-2011 wordt 
gedurende een periode van vijf jaar voor sloop en tijdelijk en incidenteel beheer een beroep gedaan op de reserve 
(jaarlijks budget € 84.000). Verder vallen de beheerskosten/opbrengsten onder deze reserve. De grondexploitatie 
Stadshart heeft een neutraal resultaat. Op het moment dat Zeestad aangeeft tot verwerving over te gaan van de 
benodigde panden, zal door de gemeente tot betaling worden overgegaan van € 1,92 miljoen aan Zeestad. Dit 
bedrag maakt onderdeel uit van de gemeentelijke inbreng in de exploitatie van Zeestad. In de Kadernota 2012-2015 
is voorgesteld om € 2.300.000 van de bestemmingsreserve vrij te laten vallen. Hierdoor wordt het nog beschikbare 
bedrag van de reserve verlaagd. 
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Verwervingen Stadshart 
De boekwaarde van € 2.760.044 betreft de aankoopprijs inclusief financieringskosten van de strategische aankopen 
van diverse gronden en opstallen in het Stadshart die niet onder de exploitatie van Zeestad vallen. Dit zijn dus 
aankopen waar de gemeente zelf plannen voor moet gaan ontwikkelen of die onder een toekomstige grondexploitatie 
zullen gaan vallen. Met de bioscoop Rialto wordt in 2011 een meerjarig huurcontract afgesloten. Dit pand gaat naar 
overige gronden en terreinen en valt dan niet meer onder de strategische aankopen. Het postkantoor valt in de 
ontwikkeling van Zeestad en zal tegen boekwaarde worden overgenomen. De overige panden komen voor verkoop in 
aanmerking. In 2011 en 2012 zullen deze panden op de markt worden gebracht.  
 
Vinkenterrein 
Nadat in 2010 de intentieovereenkomst met Dura Vermeer werd ontbonden is het Vinkenterrein niet meer in beeld als 
woningbouwlocatie. In juli 2010 is door het college ingestemd met de projectopdracht voor het Vinkenterrein. Er wordt 
gezocht naar een andere invulling van het terrein. In ieder geval moet ruimte worden gevonden voor permanente 
parkeerplaatsen en een gymzaal. In 2010 hebben een bodem- en grondwateronderzoek en een flora- & fauna-
onderzoek plaatsgevonden waarna de stedenbouwkundige schets is opgesteld. Begin 2011 is op basis van de 
stedenbouwkundige schets een verkennende grondexploitatie opgesteld. In de besluitvorming over de Kadernota 
2012-2015 is afgezien van een investeringsbijdrage van € 400.000. Dit betekent dat vooralsnog het project zich 
beperkt tot de ontwikkeling van een gymzaal.  
 
De Riepel 
Voor het verplaatsen van winkelcentrum De Riepel naar de locatie van het Loopuijtpark (Schoolweg) was een 
gemeentelijke bijdrage nodig vanwege extra kosten in de verplaatsing van het winkelcentrum. De raad heeft een 
krediet ter beschikking gesteld van € 360.000 (nr. 12/RWO d.d. 24-01-06). Dit bedrag is voor aankoop van 
restgronden langs de Langevliet. In 2009 zijn de gronden aangekocht. De kavel is ca. 3.600 m² groot. In 2012 wordt 
een advies ter besluitvorming voorgelegd over de mogelijkheden van ontwikkeling van deze restgronden.  
 
Risico’s 
 
Gronden per 1-1-2011 in exploitatie genomen 
Aan gebieden die in ontwikkeling worden genomen zijn risico’s verbonden. Voorbeelden van risico’s zijn 
tegenvallende grondverkopen waardoor de exploitatieperiode langer wordt, kostenstijgingen die optreden en 
noodzakelijke, onverwachte investeringen en de planologische procedures die langer duren en daardoor vertragend 
en kostenverhogend werken. Om de gevolgen van risico’s financieel op te kunnen vangen wordt hiervoor een 
reservering gemaakt in de algemene reserve. De gehanteerde risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te 
maken kosten en een opslag op de nog te realiseren opbrengsten. Hieronder wordt het risico weergegeven van de 
per 1-1-2011 in exploitatie zijnde gronden. Het betreft de gebieden Kooypunt, Julianadorp Oost, Pasteurstraat en 
Doggerswijk West. 
 
In de onderstaande tabel is voor de locaties ‘in exploitatie genomen gronden’ de risico-opslag en de daaruit 
voortvloeiende ontwikkelrisico’s weergeven voor de periode na 1 januari 2011. 
 

Locatie Status 1-1-2011 Te realiseren 
kosten (€) 

Te realiseren 
opbrengsten (€) 

Risico 
opslag 

Ontwikkelrisico (€) 

Kooypunt fase 2,3 In exploitatie 15.192.000 -31.316.000 5,00% 2.325.000 

Julianandorp Oost In exploitatie 15.485.000 -43.162.000 2,50% 1.466.000 

Doggerswijk West In exploitatie 7.153.000 -6.423.000 5,00% 679.000 

Pasteurstraat In exploitatie 539.000 -565.000 5,00% 55.000 

Totaal  38.369.000 -81.466.000  4.525.000 
 
Op basis van de risicoanalyse per complex is de conclusie getrokken dat geen van de aanwezige risico’s zodanig 
concreet en onvermijdbaar zijn dat het noodzakelijk is hiervoor nu een (aanvullende) voorziening te treffen. De 
gemeente loopt voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd 
aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s schuilen aan de opbrengstenkant van de projecten. 
De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Een groot deel van de investeringen wordt vooraf 
gedaan (verwervingen, bouwrijp maken et cetera) om het mogelijk te maken grond te verkopen en opbrengsten te 
realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de opbrengsten heeft dan ook een negatief 
effect op het resultaat van het project. Per 1-1-2011 wordt het ontwikkelrisico geschat op € 4.525.000. Het totale 
risico legt een beslag op de algemene reserve en daarmee op de weerstandscapaciteit van de gemeente.  
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Gronden per 1-1-2011 niet in exploitatie genomen 
Gezien het resultaat van nog niet in exploitatie genomen gronden heeft de gemeente per 1-1-2011 een aanvullende 
voorziening getroffen voor het OS&O-terrein van € 750.000. Met betrekking tot de ontwikkeling van het Vinkenterrein 
is besloten om vooralsnog alleen prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de gymzaal. Voor de overige niet in 
exploitatie genomen gebieden wordt verwacht dat de toekomstige ontwikkeling de boekwaarde afdekt.  
 
Overige gronden 
Er is nog een aantal overige nog niet in exploitatie zijnde gronden die onder beheer van de gemeente (grondzaken) 
vallen. Toekomstige ontwikkelingen zijn mogelijk voor Sportlaan 62 en de Krügerstraat. Voor de Sportlaan 62 geldt 
dat verkoop en ontwikkeling op korte termijn plaatsvindt. De onderhandelingen met een geïnteresseerde partij zijn in 
positieve zin afgerond. De focus van grondzaken ligt echter vooral bij de in exploitatie genomen gronden en bij de niet 
in exploitatie genomen gronden waarbij de mogelijkheid bestaat om deze binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling te 
brengen. Voor overige gronden geldt een ontwikkeling op langere termijn of wanneer zich een gegadigde aandient. 
Risico’s worden gelopen bij de toekomstige ontwikkelgebieden. Zolang de haalbaarheid van deze ontwikkelingen niet 
is aangetoond, moet er rekening mee gehouden worden dat de ontwikkelingen geen positief resultaat genereren.  
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§ 4.7 Lokale heffingen 
 
Algemeen 
De gemeente heft gemeentelijke belastingen op grond van diverse bepalingen in de Gemeentewet. De raad stelt de 
heffingsverordeningen vast op grond waarvan het college de belastingen, heffingen en rechten oplegt. 
 
De gemeente Den Helder legt onderstaande belastingen en heffingen op aan de desbetreffende belastingplichtigen: 
1.  Onroerende-zaakbelastingen 
2.  Afvalstoffenheffing 
3.  Rioolheffing 
4.  Hondenbelasting 
5.  Forensenbelasting 
6.  Toeristenbelasting 
7.  Haven- en kadegelden 
8.  Leges 
9.  Marktgelden 
10. Lijkbezorgingsrechten 
11. Parkeerbelastingen 
12. Precariobelasting 
 
Kwijtschelding 
Belastingplichtigen kunnen kwijtschelding aanvragen voor onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en 
hondenbelasting. Dit gemeentelijke beleid ligt vast in een verordening op de kwijtschelding. 
 
1. Onroerende-zaakbelastingen 
De OZB is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak. Die waarde stellen wij jaarlijks vast bij WOZ-
beschikking. In 2012 hanteren wij hiervoor de waardepeildatum van 1 januari 2011. 
Wij ramen de opbrengst aan OZB in 2012 op € 11.490.000 (inclusief de gewenste verhoging van 1,9%). Sinds 2009 
worden de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen vastgesteld op een percentage van de WOZ-waarde. Omdat 
de taxatiewaarden per juli 2011 nog niet bekend zijn, kunnen de tarieven 2012 nog niet in dit document opgenomen 
worden. 
 
Tarieven OZB 

 2010 2011 2012 

Eigenaren woningen  0,1134% 0,1160% nnb 

Eigenaren niet-woningen 0,2685%  0,2742% nnb 

Gebruikers niet-woningen 0,2165% 0,2210% 0% 
 
2. Afvalstoffenheffing 
De gemeente is verplicht de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te organiseren op grond van de Wet 
Milieubeheer. De aanslagen van de heffing zijn gebaseerd op de gezinssamenstelling. Sinds 2010 voert de HVC de 
afvalinzameling uit. Wij hebben de kosten die de HVC doorberekent verwerkt in de tarieven. Voor 2012 wordt ook een 
verhoging van 1,9% voorgesteld. De bedragen zijn zodanig gekozen dat zij deelbaar zijn door twaalf in verband met 
de berekening per maand. 
 
Tarieven afvalstoffenheffing 

 2010 2011 2012 

Eenpersoonshuishouden € 205,20 € 205,20 € 209,16 

Meerpersoonshuishouden € 297,60 € 297,60 € 303,- 
 
Wij begroten de opbrengst in 2012 op € 7.361.000 
 
3. Rioolheffing 
De brede Rioolheffing op grond van artikel 228 a Gemeentewet die wij in 2010 hebben ingevoerd, maakt het mogelijk 
onder de naam rioolheffing een belasting te heffen voor de kosten die de gemeente maakt aan: 

• de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk 
afvalwater; 

• de inzameling en de verwerking van het afvloeiende hemelwater en; 
• het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te 

beperken. 
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De eigenaar van een onroerende zaak die is aangesloten op het rioolnet is belastingplichtig. In ons rioolbeheersplan 
staan onder andere de tarieven berekend tot 2040. Elke vijf jaar wordt het plan geactualiseerd. Wij hebben in de loop 
van 2009 het rioolplan aangepast. In dit plan staat onder andere dat de jaarlijkse stijging van het tarief beperkt blijft tot 
2,5% naast de reguliere compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Voor 2012 is dit dus 1,9% + 2,5%= 4,4%. 
 
Tarieven rioolheffing 

 2010 2011 2012 

Rioolheffing  € 164,20 € 171,65 € 179,20 

   
Wij ramen de opbrengst in 2012 op € 5.305.000 (inclusief de verhoging cf. het rioolbeheersplan). 
 
4. Hondenbelasting 
Wie een hond heeft, moet daarvoor  hondenbelasting betalen. 
 
Tarieven hondenbelasting 

  2010 2011 2012 

1e hond € 84,50 € 86,20 € 87,80 

2e hond € 114,60 € 116,90 € 119,10  

 
Op basis van ongeveer 4.000 honden ramen wij de opbrengst in 2012 met de reguliere verhoging van 1,9% op 
€ 341.000,--. 
 
5. Forensenbelasting 
De gemeente heft forensenbelasting van personen die niet in de gemeente staan ingeschreven en wel beschikken 
over een gemeubileerde woning in de gemeente. De tarieven zijn afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. 
 
Tarieven forensenbelasting 

De belasting bij een WOZ-waarde van:  2010 2010 2012 

minder dan € 30.000,-- € 251,45 € 256,60 € 261,50 

€ 30.000,- doch minder dan € 50.000,-  € 476,75 € 486,50 € 495,75 

€ 50.000,- doch minder dan € 75.000,-  € 538,30 € 549,30 € 559,75 

€ 75.000,- doch minder dan € 100.000,-  € 563,55 € 575,10 € 586,- 

€ 100.000,- doch minder dan € 125.000,-  € 591,55 € 603,65 € 615,- 

€ 125.000,- doch minder dan € 160.000,-  € 620,80 € 633,50 € 645,50 

€ 160.000,- en meer  € 644,80 € 658,- € 670,50 

 
Wij ramen de opbrengst forensenbelasting 2011, inclusief de tariefverhoging van 1,9% geraamd, op € 495.000,-. 
 
6. Toeristenbelasting 
De gemeente heft toeristenbelasting voor het verblijf met overnachting door personen die niet in de gemeente staan 
ingeschreven. De verhuurder van de accommodatie is belastingplichtig. 
 
Tarieven toeristenbelasting 

 2010 2011 2012 

Tarieven per persoon per nacht € 1,10 € 1,12 € 1,20 

 
Teneinde de geraamde opbrengst in 2012 te realiseren dienen wij de tarieven te verhogen met 7,5%. Wij ramen de 
opbrengst in 2012 inclusief de verhoging van de opbrengst met 7,5 % op € 605.000  
De verhoging van de opbrengst met € 50.000 is reeds begroot in 2011, maar niet meegenomen in de tariefstelling 
2011. 
 
7. Haven- en kadegelden 
Voor het invaren en afmeren van vaartuigen in havens en kades van de gemeente Den Helder is een vergoeding 
verschuldigd Deze vergoeding is geregeld in de verordening op de heffing en invordering van haven- en kadegeld. De 
hoogte van de heffing is afhankelijk van het soort vaartuig, waarbij de bruto-inhoud, het aantal tonnen laadvermogen 
of de ingenomen wateroppervlakte van belang is. 
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Wij ramen de opbrengst in 2012 inclusief de voorgestelde verhoging met 1,9% op € 4.465.000. Dit bedrag is inclusief 
de heffing van de ISPS-gelden ad € 1.082.000 en de vletterwerkzaamheden ten bedrage van € 735.000,-. 
 
8. Leges 
De gemeente heft leges voor verschillende diensten die wij verstrekken. Wij doen dit op grond van artikel 229 van de 
Gemeentewet en op grond van de legesverordening. 
Wij ramen de opbrengst aan diverse leges, inclusief de voorgestelde verhogingen 1,9% in 2012, op € 2.248.000 
Specificatie:   

• Bouwleges, wet WABO e.a. (sloop, gebruiksvergunningen e.d.) € 1.296.000,-. 
• Burgerzaken € 1.072.000 
• Leges bijzondere wetten € 97.000. 

 
9. Marktgelden 
Wij heffen marktgelden van de marktkooplieden die op de diverse weekmarkten staan. 
Wij ramen de opbrengst in 2012 op € 96.000 bij een verhoging van de tarieven met 1,5%. 
 
10. Lijkbezorgingsrechten 
De heffing is een vergoeding voor diensten van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en de 
huur van graven en urnennissen. 
De opbrengst 2012 wordt inclusief de voorgestelde verhoging met 1,9% geraamd op € 461.000. 
 
11. Parkeerbelastingen 
Mensen die hun voertuig parkeren op plaatsen die voor betaald parkeren zijn aangewezen moeten parkeergeld 
betalen. Doen zij dit niet, dan kunnen wij hen een naheffingsaanslag opleggen. 
Daarnaast werken wij met vergunningen voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. 
Wij ramen de opbrengst 2012 inclusief een verhoging met 1,9% op € 1.313.000 
 
12. Precariobelasting 
Precariobelasting is een vergoeding voor voorwerpen van derden die onder, op, of boven gemeentegrond staan.  
Wij ramen de fiscale opbrengst in 2012 inclusief de voorgestelde verhoging van 1,9 % op € 34.000. 
 
 
Samenvattend: 
 
Overzicht geraamde opbrengsten lokale heffingen 201 2 

Belasting/heffing Geraamde opbrengst 2012 

Onroerende-zaakbelastingen € 11.490.000 

Afvalstoffenheffing €   7.362.000 

Rioolheffing €   5.305.000 

Hondenbelasting €      341.000 

Forensenbelasting €      495.000 

Toeristenbelasting €      605.000 

Haven- en kadegelden €   4.465.000 

Leges €  2. 464.000    

Marktgelden €        96.000 

Lijkbezorgingsrechten €      461.000 

Parkeerbelastingen €   1.313.000   

Precariobelasting €        34.000 

Totaal € 34.431.000   
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§ 4.8 Subsidieparagraaf 
 
 
Overzicht Subsidies  

Omschrijving aanvraag subsidie uitgaven 2011  
(subsidiebedrag)  

prognose voor 2012  
(subsidiebedrag)  

AFDELING O.W.S.    

Blijf van mijn Lijf/Fermgard € 556.429,00  € 556.429,00 

Brijder Verslavingszorg € 702.292,00  € 542.792,00 

Buurtcollectief € 126.215,00  € 126.215,00 

DNO (SDTO) € 526.505,00  € 548.036,00 

DNO (Modheo) € 127.081,00  € 127.081,00 

De Kampanje € 1.570.382,00  € 1.468.135,00 

De Wering € 1.671.083,00  € 1.421.083,00 

De Wering tiener- en jongerenwerk € 740.000,00  € 750.000,00 

Het Schuthok  € 118.760,00  € 98.760,00 

G.G.D.  € 800.000,00  € 729.404,00 

Humanitas Homestart € 51.222,00  € 51.222,00  

Internationaal Vrouwencentrum (IVC)  € 102.444,00  € 126.215,00 

Kopgroep Bibliotheken € 1.699.578,00  € 1.617.358,00 

Stichting Kopwerk schakelklassen € 206.500,00  € 150.000,00 

Subs. Kunstbeoefening en - beleving (koren, orkesten,dans,fotografie etc) € 96.569,00  € 0,00 

GGZ - OGGZ wijkteams € 110.722,17  € 110.000,00 

Omring Steunpunt Mantelzorg € 28.137,00  € 28.137,00 

Onderwijsondersteuning schoolbesturen en OBD Noordwest € 278.114,00  € 13.000,00 

Parlan ( incl. Helpende Hand bemoeizorg) € 403.425,00  € 403.425,00  

Reddingmuseum "Dorus Rijkers" € 191.365,00  € 190.750,00 

ROC (Vormings- en ontwikkelingswerk / taalproject) € 94.147,00  € 40.000,00 

Sportservice € 303.487,00  € 300.806,00 

Stichting Kinderopvang € 373.332,00  € 434.000,00 

Stichting Peuterplezier € 195.182,00  € 200.000,00 

Triade € 882.251,00  € 1.022.251,00 

Vrijwaard € 75.000,00  P.M. 

Zwembad De Schots € 986.797,00  € 856.797,00 

Totaal € 13.017.019,17  € 11.911.896,00 

   

AFDELING R.W.O.   
Restauratie Zr. Ms. Bonaire € 53.771  € 53.771  

SSN (stichting strandexploitatie) € 253.251  € 253.251  

Stichting Helderse Vallei € 693.900  € 693.900  

VVV Kop van Noord Holland € 138.766  € 138.766  

Totaal € 1.139.688  € 1.139.688  

   

AFDELING V.V.H.   

Subsidies voor evenementen/activiteiten  € 150.189,00  € 150.189,00 

      

Totaal € 14.306.896,17  € 13.201.773,00  
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§ 4.9 Demografische ontwikkelingen 
 
9.1 Inleiding  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemeenten gevraagd gedurende de periode 
2011-2015 om op vrijwillige basis de paragraaf Demografische ontwikkeling in zowel begroting als jaarverslag op te 
nemen. 
 
Deze paragraaf laat een totaalbeeld zien van de gevolgen van demografische ontwikkelingen voor het beleid binnen 
de diverse begrotingsprogramma’s. Dat ondersteunt een gemeente bij consistentie in haar beleid. In dat licht is de 
paragraaf Demografische ontwikkeling dus een goed instrument voor gemeenten die worden geconfronteerd met 
bevolkingsdaling. 
 
De paragraaf is ook nuttig om het proces van bewustwording te stimuleren. De focus van de paragraaf ligt bij 
anticipeergemeenten (en dat is Den Helder) vooral op het in kaart brengen van de verwachte problematiek in de 
toekomst en de hiermee samenhangende kosten. Een anticipeergemeente is een gemeente waar de krimp 
(bevolkingsdaling) nu nog niet plaatsvindt maar die naar verwachting in de komende jaren wel gaat optreden. 
Verder zal de informatie die via deze paragraaf ter beschikking komt door het rijk worden betrokken bij het onderzoek 
naar de financiële gevolgen van bevolkingsdaling voor gemeenten en bij de evaluatie van de tijdelijke maatstaf krimp 
in het gemeentefonds. De paragraaf Demografische ontwikkeling speelt een rol in de definitieve besluitvorming over 
deze maatstaf. 
 
In deze paragraaf worden eerst de demografische ontwikkelingen in Den Helder in beeld gebracht. Vervolgens wordt 
aangegeven in hoeverre deze ontwikkelingen van invloed zijn op het gemeentelijk beleid. Nu concentreert de 
paragraaf zich op de hoofdlijnen, in volgende jaren worden de verschillende beleidsterreinen uitgewerkt. 
 
 
9.2 Analyse van de demografische ontwikkelingen 
Hoewel voor Nederland als geheel de bevolking nog toeneemt tot rond 2040 (van 16,5 miljoen tot 17,5 miljoen 
inwoners) neemt het groeitempo duidelijk af. Hierna zal het totaal aantal inwoners in heel Nederland daadwerkelijk 
gaan dalen. Binnen Nederland verloopt de bevolkingsontwikkeling per regio zeer verschillend. Den Helder behoort tot 
de groep gemeenten waar al sprake is van een bevolkingsdaling. 
 

Bevolkingsontwikkeling Den Helder 1960-2011
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Bovenstaande grafiek laat zien dat vanaf de jaren tachtig maar zeker sinds 2002 sprake is van een structurele 
bevolkingsdaling. Ook de samenstelling van de bevolking verandert: de gemiddelde huishoudengrootte daalt (door 
het toegenomen aantal echtscheidingen en het groter wordende aandeel alleenstaande ouderen), het aantal ouderen 
neemt toe (vergrijzing) en het aantal jongeren neemt af (ontgroening). Jongeren trekken vaak weg om elders te 
studeren en blijven daar vaak wonen en werken, de achterblijvende bevolking is hierdoor gemiddeld ouder. Het 
sterftecijfer ligt in Den Helder dan ook relatief hoog. Over een paar jaar zal de natuurlijke aanwas negatief worden 
(meer sterfgevallen dan geboorten), terwijl het migratiesaldo al jarenlang negatief is. 
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Prognose bevolking en huishoudens 
In onderstaande grafieken is te zien hoe de Helderse bevolking zich naar schatting van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek de komende jaren zal ontwikkelen, in absolute omvang en in het aantal huishoudens. 
 

 

Bevolkingsprognose 2010-2035
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Prognose huishoudens 2010-2035
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Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
Na wat fluctuaties in de komende vijftien jaar zal de Helderse bevolking vanaf 2027 in omvang snel gaan afnemen tot 
bijna 55.500 in het jaar 2035. Het aantal huishoudens zal door gezinsverdunning de komende jaren nog wel blijven 
stijgen tot een piek in de jaren 2027-2029, waarna ook het aantal huishoudens zal teruglopen. Het aantal 
huishoudens ligt in 2035 echter met 27.000 huishoudens nog hoger dan de huidige 26.400. Ook de samenstelling van 
de huishoudens zal veranderen: de komende decennia zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen en het 
aantal paren zal afnemen. Door de vergrijzing zal het aantal alleenstaande ouderen toenemen.  
 

Prognose huishoudens Den Helder naar type 2010-2035
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Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
Potentiële beroepsbevolking 
Dit jaar komt er een einde aan de groei van de potentiële beroepsbevolking (de bevolking van 20-64 jaar) in 
Nederland. In de komende jaren ontstaat een structurele daling van het aantal werkenden in ons land. Dit is van 
invloed op de werkloosheid en de concurrentie op de arbeidsmarkt, maar ook op ruimtelijke aspecten als de behoefte 
aan kantoren en bedrijventerreinen en de omvang van het woon-werkverkeer. De potentiële beroepsbevolking in Den 
Helder is al sinds 2002 aan het dalen en ook in de regio is deze trend al eerder ingezet (2005). 
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Gevolgen 
De daling van de bevolking en verandering van de bevolkingssamenstelling, veranderingen in het aantal en de 
grootte van huishoudens hebben gevolgen voor de woningbouw en de kwaliteit van de leefomgeving, de 
leefbaarheid, de zorgvoorzieningen, het onderwijs en de arbeidsmarkt. 
 
Deze geleidelijke demografische verandering biedt echter ook kansen. Het is van belang om de gevolgen op het 
gebied van wonen, voorzieningen en ruimte goed op te vangen en zelfs om te buigen in een kans om de 
leefomstandigheden te verbeteren: lagere woningprijzen, en ruimte voor meer groen. Voorwaarde is wel dat de 
gemeente een langetermijnvisie heeft, samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De gemeente 
heeft de kans en gelegenheid om samen met inwoners de behoefte aan alle soorten voorzieningen voor de 
verschillende leeftijden te onderzoeken. Vergrijzing van de bevolking leidt tot druk op collectieve voorzieningen voor 
de ouderen. De groep werkenden wordt voortdurend kleiner vergeleken met de groep van mensen die afhankelijk zijn 
van anderen.  
 
De doorgaande vergrijzing en de behoefte aan de mogelijkheid om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen leiden 
tot groei van de behoefte aan thuiszorg. Tegelijkertijd hebben nieuwe generaties ouderen andere wensen en 
verwachtingen.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Projecten 
 
 
Projectenlijst (per 1 juli 2011) 
 
Concernprojecten 

Projectnaam Projectwethouder 

Nieuwbouw stadhuis P. Bruin 

Pilot 40+ wijk, aanpak sociale pijler Nieuw Den Helder  P. Bruin 

UP Haven K. Visser 

Verzelfstandiging Haven K.Visser 

 
 
Afdelingsprojecten 

Projectnaam Projectwethouder 

Ontwikkeling de Dogger nieuw ziekenhuis P. Bruin 

Nieuw stedelijk zwembad P. Bruin 

Huisduinerkwartier P. Bruin 

Nieuwbouw Julianadorp Oost P. Bruin 

Herinrichting Middenweg S. den Dulk 

Kooypunt fase 3 K. Visser 

 
 
Gebiedsontwikkeling Haven 

Projectnaam Projectwethouder 

Korte termijn   

    Visserijkade K. Visser 

Middellange termijn   

    RHB (extern project) K. Visser 

    Harssens (incl. compensatie Defensie) K. Visser 

    1e fase gele route K. Visser 

Lange termijn   

    Groene stroom haven K. Visser 

    2e fase gele route K. Visser 
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Concernprojecten 
 

Projectnaam:   Nieuwbouw Stadhuis (en ontwikkeling Sta tionslocatie) 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 
Resultaat Doelstelling: 

Een nieuw stadhuis op de stationslocatie, in 2015 te betrekken.  
Subdoelstelling: 
Realisatie op basis van een DBFM(O) contract waarbij de gemeente een 
gebruiksvergoeding betaalt aan de marktpartij.  De maximale huisvestingskosten 
(excl. de operationele taken) blijven gemiddeld beneden 2,1 miljoen per jaar. 
 
De raad heeft in december 2010 besloten verder te gaan met de voorbereiding van 
het plan en de DBFM(O) aanbesteding.  
Begin 2012 zal de raad een besluit nemen over de volgende stap: het starten van de 
feitelijke aanbesteding van dit contract 
  

Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P.N. Bruin 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Te nemen besluit  1e kwartaal 2012: 
- start aanbestedingsprocedure DBFM(O) contract 

Budget Voorbereidingskrediet  (nov. 2009) groot 1,5 miljoen 
Risico’s Het financiële kader (gemiddeld 2,1 miljoen/jaar). 

De afhankelijkheid van andere partijen. 
Programma Algemeen bestuur en middelen 
 

Projectnaam:   Uitvoeringsprogramma sociale aanpak N ieuw Den Helder 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 
Resultaat Het uitvoeringsprogramma richt zich op drie pijlers, te weten een hogere 

participatiegraad van bewoners, verlaging van het aantal probleemhuishoudens en 
verbetering van de leefbaarheid. Deze drie pijlers hebben elk een eigen doelstelling. 
 
Participatie van bewoners 
Het maken en vullen van een database met gegevens over de WWB gerechtigden in 
Nieuw Den Helder betrekking hebbende op arbeidsverleden, opleidingen, 
uitkeringsverleden, gevolgde trajecten, belemmeringen en niveau op de 
participatieladder. Een percentage van 50% van het bestand stijgt binnen twee jaren 
één of meer treden op de participatieladder 
 
Aanpak probleemhuishoudens 
Een werkwijze of methodiek die duurzaam toepasbaar is in het terugdringen van het 
aantal probleemhuishoudens door het vormgeven, toepassen en evalueren van een 
pilot één gezin - één plan 
 
Verbetering leefbaarheid 
In 2014 scoren de als matig en negatief beoordeelde buurten minimaal één positieve 
stap op de Leefbarometer ten opzichte van het jaar 2008 
 

Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

De mijlpalen zijn nog niet bepaald ten tijde van het opstellen van de 
programmabegroting. De programmaorganisatie werkt elke activiteit en initiatief uit in 
een beknopt plan van aanpak waarin doel, resultaat, budget en planning worden 
verwoord 

Budget €1.000.000 
Risico’s De Gemeente Den Helder is formeel geen verantwoording schuldig aan het 

ministerie van BZK.  
Programma Stedelijke vernieuwing 
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Uitwerkingsplan Gebiedsontwikkeling Haven 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Kaderdocument met afspraken tussen Raad – college – Havenbedrijf DH 
Kaders vanuit gemeente aan havenbedrijf (doelen, organisatie, ruimte en financiën) 

Resultaat 

Uitwerking van programma onderdelen (markt, kennis, opleidingen, ruimte, 
organisatie uitvoering en financiën uitvoering) 

Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Ultimo 2011: 3e kwartaal 2011 – 1e concept, 4e kwartaal 2011 – afronding 

Budget 1000129.6299.050 - € 30.000 
Risico’s Het product kent een belangrijke relatie met de voorbereidingen rondom de 

verzelfstandiging van de haven. Vertraging in dat proces betekent een vertraging in 
het afronden van het UP Haven. 

Programma Economische ontwikkeling 
 

Projectnaam: Vorming en verzelfstandiging Havenbedrij f Den Helder  
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 
Resultaat Doelstelling: 

Vorming en verzelfstandiging van een nieuw Havenbedrijf den Helder. 
 
Subdoelstellingen: 
• Bijeenbrengen van alle gemeentelijke functies van een havenbedrijf 
• Opstellen business case met varianten voor Havenbedrijf Den Helder  
• Opstellen overeenkomsten tussen Havenbedrijf en gemeente. 
• Oprichten en optuigen juridische entiteit Havenbedrijf 
• Vormgeven personele consequenties. 

Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Ultimo 2011: Tussenstand in Commissie B&M in sept./okt. 2011, raad in dec. 2011 

Budget Voorbereidingskrediet juni 2011 € 315.000 
Risico’s • Politieke wil tot verzelfstandiging 

• Financiën: is Havenbedrijf Den helder financieel levensvatbaar?  
Programma Haven 
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Afdelingsprojecten  
 

Omschrijving Ontwikkeling De Dogger nieuw ziekenhuis 
Resultaat Faciliteren verplaatsing ziekenhuis naar de locatie De Dogger 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin 

Nu de grondexploitatie is vastgesteld en de koopovereenkomst is gesloten, kan het 
Geminiziekenhuis een bouwaanvraag indienen. Dit zal naar verwachting in de 2e helft 
van 2011 plaatsvinden. 
De welstandsparagraaf voor De Dogger is in de tweede helft van 2011 vastgesteld.  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

In 2012 loopt de vergunningprocedure en kan worden gestart met de bouw. 
Budget De grondexploitatie voor dit gebied is 26 april 2010 met een voordelig resultaat van 

€300.000,-  (NCW per 1-1-2010) door de raad vastgesteld.  Eind 2010 is de 
koopovereenkomst tussen de gemeente en stichting Gemini Ziekenhuis gesloten en 
de kavel aan het Gemini Ziekenhuis geleverd.  

Risico’s Volledige zekerheid dat het Geminiziekenhuis ook een bouwaanvraag zal indienen is 
er nog niet.  

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
 
 

 
 

Omschrijving Huisduinerkwartier 
Resultaat Het ontwikkelen van het OS&O-terrein 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin 

De gemeente verkoopt aan de ontwikkelaar de locatie in de huidige staat door middel 
van een koop/realisatieovereenkomst (najaar 2011). Wanneer deze overeenkomst is 
gesloten kan de ontwikkelaar in 2012 starten met het bouwrijp maken en de bouw. 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Het Casino komt separaat in de verkoop eind 2011. 
Budget Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.  
Risico’s Wanneer de verplaatsing van de huidige activiteiten uit de loods en de boerderij niet 

tijdig plaatsvindt, kan dit voor vertraging in de ontwikkeling leiden. 
Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
 

Projectnaam:  Nieuw stedelijk zwembad 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 
Resultaat Doelstelling: 

Nieuw zwembad dat open gaat eind 2012. 
 
Subdoelstellingen: 
Definitieve overeenkomsten met nieuwe exploitant. 
 
 

Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P.N. Bruin 

Ultimo 2011: Europese aanbesteding bouw: 2e kwartaal 2011 Planning belangrijke 
mijlpalen Start bouw: 3e kwartaal 2011 
Budget Voorbereidingskrediet 02/2010 € 1.500.000 

Realisatiekrediet 11/2010 € 15.091.178 
 
€ 60.000 voorlopige ruimte in meerjaren exploitatielasten weer opnemen (i.p.v. vrijval 
algemene reserve) 

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

Programma Sport en vrije tijd 
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Omschrijving Julianadorp Oost 
Resultaat Gefaseerde ontwikkeling van het gebied Julianadorp Oost 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Nu de grondexploitatie is vastgesteld kan met de ontwikkelaar een overeenkomst 
worden gesloten. De gesprekken hierover lopen nog. De verwachting medio 2011 is 
dat de overeenkomst rond de jaarwisseling 2011/2012 kan worden gesloten. 

Budget De grondexploitatie voor dit gebied is op 15 november 2010 door de gemeenteraad 
vastgesteld.  

Risico’s Benodigde verdere fasering in de tijd in verband met de marktontwikkeling. De 
grondexploitatie gaat uit van realisatie in de periode 2012-2022. 

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
 
 

Omschrijving Herinrichting Middenweg 
Resultaat Herinrichting van de Middenweg met bomen 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

S. den Dulk 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Na de jaarwisseling 2011/2012 vindt de reconstructie van het laatste gedeelte van de 
Middenweg plaats. 

Budget De raad heeft een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 3.340.000 
Risico’s Er is altijd het risico dat bij aanbesteding de kosten hoger blijken dan tevoren was 

geschat. 
Het overleg met de eigenaar van een klein stukje grond op de locatie van de te 
realiseren rotonde Middenweg/Sportlaan loopt nog. 

Programma Verkeer en Vervoer 
 
 

Omschrijving Kooypunt fase 3 
Resultaat Ontwikkeling fase 3 Kooypunt 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

De bestemmingsplanprocedure loopt in 2012, evenals de plan/projectm.e.r.-
procedure. 

Budget De grondexploitatie Kooypunt fase 3 is door de gemeenteraad op 4 juli 2011 
vastgesteld..  

Risico’s Vertraging in de ruimtelijke procedures. 
De financiële consequenties van het inbrengen van deze gronden in het zelfstandig 
havenbedrijf worden in beeld gebracht.  

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
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Gebiedsontwikkeling Haven  
 

2e fase Verbreding Visserijkade 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Invullen van korte termijn projecten voor behouden van werkgelegenheid en 
faciliteren bedrijven. 
Verbreding van de Visserijkade tot aan de Moormanbrug voor het creëren van ruimte 
voor offshore en visserij 
 
Treffen van ISPS maatregelen om aan de  ISPS-code van de kade te Voldoen 

Resultaat 

Baggeren/  op diepte brengen van water voor de kade ter vergroting van 
bruikbaarheid. 

Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Ultimo 2011: 3e kwartaal 2011, besluit uitvoeringskrediet, Eind 2011, 
opdrachtverstrekking 
Begin 2012, uitvoering 
20 juni 2013, oplevering 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

 
Verbreding circa € 5.000.000 met dekking uit onderhoudsvoorziening, 
havenexploitatie en een bijdrage van de Provincie NH (WED-subsidie). 
ISPS, n.t.b. 
Baggeren, n.t.b. 

Budget 

1000129.6299.060 € 28.000,-  (proceskosten) Indien de volgende fase van het 
project ook uit de proceskosten Gebiedsontwikkeling Haven moet, dan ontstaat een 
tekort van € 50.000, 

Risico’s Sluitende afspraken zijn nodig met visserij, visafslag, aannemer en ISPS – 
commissie om project haalbaar te houden. 

Programma Economische ontwikkeling 
 
 

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Anna Paulow na 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Invullen van middellange termijn projecten voor her creëren van werkgelegenheid en 
faciliteren bedrijven. 
Aanleg bedrijventerrein aan een binnenhaven. Voor het creëren ruimte voor water-
/kadegebonden activiteiten: 

- ter ondersteuning van cluster in de zeehaven 
- bieden van expansieruimte voor bestaande regionale bedrijven 

Resultaat 

 
Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Ultimo 2011, project doorstarten en relatie leggen met havenbedrijf, Vertraging 
vanwege onvoldoende draagkracht van NHN (geen eigen risicodragend vermogen) 
en terugtrekkende beweging van aannemer. 
2012, afronden planvorming en procedures 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

2013, start uitgifte 
Beschikbare bestemmingsreserve voor ondersteuning van het project Budget 
1000129.6299.070 deel van € 90.000 (proceskosten) 

Risico’s Vermindering van publiek en privaat draagvlak door continue vertraging. 
Programma Economische ontwikkeling 
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Harssens (inbreiding in zeehaven) 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Invullen van middellange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en 
faciliteren bedrijven. 
Aanleg bedrijventerrein in zeehaven voor het creëren ruimte voor water-
/kadegebonden activiteiten ter ondersteuning van cluster in de zeehaven. 
Onderzoek haalbaarheid inbreiding Defensie. Gelet op businesscase en beperkte 
ruimtewinst op Harssens, vindt met Defensie overleg plaats over de totale 
inbreidingsmogelijkheden op Defensieterrein (verder verweven van militaire en civiele 
activiteiten). 

Resultaat 

 
Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Ultimo 2011: Zomer 2011, 4D-analyse gebied, Najaar 2011, Ontwikkelstrategie Planning belangrijke 
mijlpalen 2012, Uitwerking en planvorming 
Budget 1000129.6299.070 deel van € 90.000 (proceskosten) 

Defensie werkt aan een strategienota ‘Beleggingen vastgoed’. Een vertraging in dit 
proces kan een vertraging betekenen van het project ‘Inbreiding Defensie zeehaven’. 

Risico’s 

Medewerking van Defensie en overige rijkspartners is noodzakelijk voor korte termijn 
resultaat. 

Programma Economische ontwikkeling 
 
 

Gele route (1 e en 2e fase) 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Uitwerking van infrastructurele projecten voor het vergroten leefbaarheid door 
aanpassing infrastructuur 
1e fase, MT < 2016. Scheiden haven- van Texelverkeer 
2e fase, LT > 2020. Doortrekken 1e fase richting Noordoost 

Resultaat 

 
Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Ultimo 2011: Zomer 2011, afronding onderzoek, Najaar 2011, keuze MT en LT Planning belangrijke 
mijlpalen 2012, Uitwerking en planvorming 
Budget 1000129.6299.090 € 12.000 (proceskosten) 

Hoge investering, nautisch lastig inpasbaar en onvoldoende flexibele 
verkeersoplossing. 

Risico’s 

Medewerking Defensie is noodzakelijk waar het gaat om duidelijkheid rondom de 
waarde van de risicozones. Relatie opslag munitie en uitgangspunten nota Van 
Houwelingen. 

Programma Economische ontwikkeling 
 
 

Groene Stroomhaven (uitbreiding in Waddenzee) 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Invullen van lange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en 
faciliteren bedrijven. 
Aanleg bedrijventerrein in Waddenzee voor het creëren ruimte voor water-
/kadegebonden activiteiten ter ondersteuning van cluster in de zeehaven 

Resultaat 

Realisatie van natuurdoelen als compensatie voor natuurverlies door economische 
ontwikkeling 

Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser 

Ultimo 2011: Zomer 2011, juridisch ontwerp voor procedure 
Begin 2012, Maatschappelijke alliantie 
Begin 2012, Start planproces 

Planning belangrijke 
mijlpalen 

2013 – 2025, Voorbereiding en realisatie 
Budget 1000129.6299.080 deel van € 35.000 (proceskosten) 

Grote afhankelijkheid van medewerking partners (Rijk, regio, provincie, 
natuurorganisatie) 

Risico’s 

Financiële haalbaarheid (o.a. beschikbaarheid Waddenfonds) 
Programma Economische ontwikkeling 
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Bijlage 2. Meerjaren investeringplan 2012 – 2015 (vervanging investeringen) 
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Bijlage 3. Specificatie toedeling producten aan programma’s en 
productenraming 
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Bijlage 4. Overzicht formatie 
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Stand per 1 januari 2011 

   fte's 
Boven-
formatief totaal 

Directie   3,00   3,00 
niet ingedeeld personeel     13,67 13,67 

Concernstaf Management/beleid 13,78   13,78 
  Personeel & organisatie 15,71  15,71 
  Planning & control 6,39   6,39 

Facilitair bedrijf Management 1,59   1,59 
  Service 18,16  18,16 
  Administratiekantoor 24,80 0,50 25,30 
  Huisvesting 5,00  5,00 
  Communicatie 6,67 0,11 6,78 
  Bestuurssecretariaat 4,11  4,11 
  Informatievoorziening 14,59  14,59 
  ICT 16,35 0,89 17,24 

Stadsbeheer Management/wijkbeheer 4,00 0,50 4,50 
  Wijkoverstijgend 24,00  24,00 
  Wijkteams 38,24 4,56 42,79 
  Havendienst 6,67 2,78 9,45 

R.W.O. Management 2,11 0,33 2,44 
  Planontwikkeling 11,83  11,83 
  Beleidsontwikkeling 11,44  11,44 
  Grondzaken 7,89  7,89 
  Ingenieursbureau 13,78  13,78 
  Projecten 3,83   3,83 

O.W.S. Onderwijs, welzijn en sport 27,66 1,11 28,77 

P.B.Z. Management 1,00   1,00 
  Management ondersteuning 1,56  1,56 
  Burgerzaken 17,35  17,35 
  Klant contact centrum 9,09  9,09 
  Belastingen 7,40  7,40 
  Inkomen 29,20  29,20 
  Zorg 14,33  14,33 
  Ondersteuning 17,42 0,89 18,31 

V.V.H. Management/beleid 12,00   12,00 
  Vergunningen 11,21  11,21 
  Handhaving 24,79   24,79 

Brandweer Beroeps 34,00   34,00 

       
  sub totaal 460,94 25,34 486,28 
       

Gemeenteraad Aantal raadsleden 31,00   31,00 
College van B&W aantal collegeleden 5,00  5,00 
Vrijwillige brandweer aantal vrijwilligers      40,00   40,00 
Raadsgriffie Griffie 5,56   5,56 

       
  sub totaal 81,56   81,56 
       
  totaal generaal 542,50   542,50 
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Bijlage 5. Staat van reserves en voorzieningen 
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