
gemeente 

Den Helder 
Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 7 november 2011 

Besluit nummer : RB11.0139 

Onderwerp : Programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0178 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 20 september 2011; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende raadsbrede commissievergadering op 26 oktober 2011; 

besluit: 

1. De programmabegroting 2012 vast te stellen; 
2. Het meerjareninvesteringsplan, jaarschijf 2012 vast te stellen; 

*) 3. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen de financiële vertaling van het 
coalitieprogramma 2011-2014 in december 2011 aan de raad voor te leggen; 

4. Maandelijks via de commissie Bestuur en Middelen door het college van burgemeester en wethouders 
op de hoogte te worden gesteld van belangrijke wijzigingen op concernniveau. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 7 november 2011. 

/ voorzitter 
Koen Schuiling i griffier 
mr. drs. M. Huisman 

*) zie amendement nr. 9.1 van de fracties van Christenunie, Behoorlijk Bestuur, CDA, TROTS, VVD en D66. 
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Amendement: 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 7 november 2011; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0178, agendapunt 009, betreffende het 
vaststellen van de programmabegroting 2012 en de jaarschijf 2012 van het 
meerjareninvesteringsplan. 

Besluit: 

Aan het ontwerpbesluit de volgende punten toe te voegen: 
4. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen de financiële vertaling 

van het coalitieprogramma 2011 -2014 in december 2011 aan de raad voor te 
leggen; 

5. Maandelijks via de commissie Bestuur en Middelen door het college van 
burgemeester en wethouders op de hoogte te worden gesteld van belangrijke 
wijzigingen op concernniveau. 

Toelichting 
Op 26 oktober jl. is het nieuwe coalitie programma "Eenheid in verscheidenheid" 
ondertekend. De financiële doorrekening van dit programma is nog niet afgerond. 
Dat betekent dat de vertaling van dit programma binnen de begroting 2012 nog niet 
heeft kunnen plaatsvinden. 

Het maatregelenpakket om de overschrijdingen op o.a. de WWB op te kunnen vangen is 
(nog) niet bekend en nieuwe bezuinigingen moeten, voor zover de financiële effecten 
van deze ontwikkelingen niet kunnen worden opgevangen in de sociale sector, worden 
verdeeld over de beïnvloedbare budgetten volgens het coalitie akkoord, hetgeen 
mogelijk tot een herschikking van middelen leidt. 

Bovenstaande ontwikkelingen zouden idealiter hebben moeten leiden tot een herziening 
van de begroting 2012. Gezien de verplichte vaststellingsdatum van 14 november a.s. is 
dat niet mogelijk. Daarmee verliest deze begroting als sturingsinstrument aan waarde. 
Bovengenoemd besluit maakt het de gemeenteraad mogelijk de ontwikkelingen 
scherper dan voorheen te volgen en hierop anticiperen. 

Christenunie, B shoorlijk Bestuur^^CDA, Trots, WD, D66, 


