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1. Inleiding  

 

 

We kunnen 2013 omschrijven als een enerverend jaar. Het was een jaar dat opnieuw in het teken stond van 

economisch minder goede tijden en bezuiniging. Dit stelde ook de gemeente voor diverse uitdagingen. We hebben 

slimme oplossingen gezocht  door op een andere manier te werken en door samen te werken met bijvoorbeeld 

burgers, ondernemers, gemeenten in de Kop en met de provincie. We hebben particuliere initiatieven aangejaagd 

en zoveel mogelijk gefaciliteerd. Op het gebied van sport en cultuur konden veel activiteiten tot stand komen 

dankzij de inzet van vrijwilligers. Ook in de toekomst zal die samenwerking met anderen een grote rol spelen om 

onze ambities voor de gemeente te kunnen verwezenlijken. 

 

We maakten ons het afgelopen jaar hard voor stedelijke vernieuwing, het opknappen van het stadshart, 

verzelfstandiging van de haven tot Port of Den Helder en verdere ontwikkeling van Willemsoord. We hebben ons 

ingezet om de stad schoon en veilig te maken, zodat iedereen in Den Helder prettig kan wonen en werken. We 

voerden de wettelijke milieutaken uit en hebben we de kwaliteit van bodem en water gehandhaafd of bevorderd, 

waarbij we onze duurzaamheidsambitie voor ogen hielden. 

 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en 

ouderen. De voorbereiding op die overheveling van taken van het rijk naar de gemeente kenmerkte een deel van 

ons werk. Onze ambitie is dat mensen zo lang, zo zelfstandig en zo gezond mogelijk aan de samenleving kunnen 

deelnemen. Dit wilden we in 2013 bewerkstellingen met onderwijs dat de kans op werk vergroot, met 

sportmogelijkheden en met passende hulp op het gebied van zorg.  

   

In onderliggende programmarekening 2013 vindt u meer informatie over het beleid dat we als gemeente Den 

Helder het afgelopen jaar hebben gevoerd. Met de programmarekening, dat bestaat uit het jaarverslag en de 

jaarrekening, leggen we als burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De 

programmarekening is daarnaast een belangrijk instrument bij de evaluatie van gemaakte beleidskeuzes en de 

ontwikkelingen daarin. De beleidsmatige informatie achteraf stelt de raad in staat goede en verantwoorde keuzes 

te maken, nu en in de toekomst. De programmarekening geeft inhoud aan de kaderstellende en controlerende 

functie van de raad. Na de aanvaarding van de programmarekening door de raad wordt aan het college decharge 

verleend.  
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Leeswijzer 

 

De programmarekening is het sluitstuk van de planning-en-control cyclus van het gemeentelijk beleid. Het is 

feitelijk het spiegelbeeld van de programmabegroting. We hebben daarom voor de indeling zoveel mogelijk de 

inrichting van de programmabegroting gevolgd. 

 

De programmarekening bestaat uit het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) en de 

paragrafen (hoofdstuk 3), de jaarrekening (hoofdstuk 4) en de bijlagen (hoofdstuk 5). 

 

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) komen dertien beleidsprogramma’s aan bod. Hier gaan we in op 

politiek-bestuurlijk belangrijke onderwerpen, beleidsspeerpunten en andere relevante zaken. In de programma’s 

staan drie kernvragen centraal: 

 

 Wat wilden we bereiken?   

De acties/maatregelen/producten 

 

 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De behaalde doelen en maatschappelijke effecten 

 

 Wat heeft het gekost? 

De uitvoering/input 

 

De inhoud van hoofdstuk 3, Paragrafen, hebben we samengesteld aan de hand van de verordening financieel 

beheer en beleid artikel 212 Gemeentewet. Hierin staat welke informatie gemeenten in de paragrafen moeten 

opnemen, naast de onderdelen die al verplicht zijn op grond van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten. 

Het hoofdstuk bestaat uit zeven verplichte en twee niet verplichte paragrafen. Verplicht zijn de paragrafen: 

Weerstandsvermogen, Onderhoud van kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, 

Grondbeleid en Lokale heffingen. De onverplichte paragrafen hebben betrekking op demografische ontwikkelingen 

en verstrekte subsidies.  

 

In de jaarrekening (hoofdstuk 4) geven we inzicht in de financiële situatie van de gemeente Den Helder in 2013. 

We maken eerst de grondslagen voor waardering en de grondslagen voor de resultaatbepaling duidelijk. Dan volgt 

de balans, de toelichting op de balans, het exploitatieoverzicht en een toelichting hierop. Tot slot bevat de 

jaarrekening de single audit information (SiSa, hoofdstuk 5) en de controleverklaring (hoofdstuk 6). 

 

De eerste bijlage van de programmarekening 2013 in hoofdstuk 7 is een specificatie producten per programma. 

Daarna volgen in het hoofdstuk Bijlagen overzichten van personeelsinformatie en salariskosten, geactiveerde 

kapitaaluitgaven, reserves en voorzieningen, geldleningen, kredieten en van projecten.  
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Resultaat programmarekening 2013 

 
 
In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het door u vastgestelde beleid. In het 

hoofdstuk jaarverslag zijn de hoofdlijnen van de beleidsrealisatie beschreven en worden de uitkomsten van het 

financieel beheer toegelicht. Een totaaloverzicht van de diverse programma’s bevindt zich in het hoofdstuk 

jaarrekening. 

 

Financieel resultaat 2013 

De programmarekening sluit af met een saldo van € 6.755.000.  Bij de tussenrapportage 2013 werd uitgegaan van 

een voordelig resultaat van € 2.182.000. Daarnaast zijn er in 2013 nog twee begrotingswijzigingen vastgesteld met 

financiële gevolgen: 
1. Op grond van Raadsbesluit RB12.0215 is besloten een bedrag van € 299.000  (inbreng onderneming NV 

Port of Den Helder)  te onttrekken aan het rekeningresultaat.  
 

2. Op grond van Raadsbesluit RB13.0146 is besloten een bedrag van € 46.000  (afronding grondexploitatie 

Pasteurstraat) toe te voegen aan het rekeningresultaat.  

 

Het verwachte begrotingssaldo na wijzigingen komt op een positief saldo van € 1.936.000. Het uiteindelijke 

resultaat  is € 4.819.000 voordeliger dan verwacht. 

 

Het volgende overzicht geeft het resultaat weer: 

 

 
 
Het resultaat voor bestemming bedraagt € 4.972.000 negatief. Dit is € 5.790.000 lager dan begroot. Uit de 

reserves wordt een bedrag van € 11.727.000  onttrokken, waardoor het resultaat na bestemming een positief 

saldo vertoond van € 6.755.000. Op de volgende bladzijde worden de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 

de begroting toegelicht. 

 
Toelichting belangrijkste afwijkingen lasten/baten: 

 

Op de kostenplaatsen bedraagt het voordeel ten opzichte van de begroting circa 2,8 miljoen. In 2013 is er op de 

post vacaturegelden 0,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot door het niet of later invullen van vacatures. Ook 

zijn de uitgaven op de overige salariscomponenten 0,8 miljoen lager uitgevallen (oa. ontvangen naheffing premies, 

lagere kosten functioneel leeftijdsontslag en persoonlijke toelagen). Daarnaast is over de gehele bedrijfsvoering 

0,9 miljoen minder uitgegeven aan derden leveranties. 

De opgenomen stelpost voor de mogelijke bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein van 0,6 miljoen is 

in 2013 niet aangesproken en komt daarom vrij. 

De uitkeringslasten voor de uitvoering Wet werk en bijstand (WWB) zijn lager uitgevallen dan verwacht en werd er 

een hogere rijksbijdrage ontvangen per saldo 0,7 miljoen 

De september- en decembercirculaire zijn ten opzichte van de meicirculaire positief bijgesteld met 1,1 miljoen. 

Hiervan heeft 0,5 miljoen betrekking op afrekeningen 2011 en 2012 en een vrijval voor gereserveerde bedragen 

voor implementatie kosten decentralisaties. Ook zijn er eenmalige bijdragen ontvangen welke zijn besteed in 2013 

zoals een bijdrage voor het Kenniscentrum Wind op Zee 0,1 miljoen en intensivering armoedebeleid 0,1 miljoen. 

Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 161.212 176.392 172.102 4.290

Totaal baten -160.161 -165.630 -167.130 1.500

Resultaat voor bestemming 1.051 10.762 4.972 5.790

Totaal toevoegingen reserves 7.065 8.083 8.699 -616

Totaal onttrekkingen reserves -8.123 -20.781 -20.426 -355

Resultaat na bestemming -7 -1.936 -6.755 4.819

Begroting 2013
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Toelichting mutaties reserves: 

In 2013 is er per saldo 8,7 miljoen toegevoegd aan de reserves waaronder de ontvangen dividenden van de NV 

Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland (GKNH) van 5 miljoen betreffende Nuon gelden. Deze 

zijn zoals begroot gestort in de bestemmingsreserve strategische visie. 

Daarnaast is er in 2013 voor 20,4 miljoen een beroep gedaan op de reserves. De twee belangrijkste onttrekkingen 

zijn zoals begroot de gemeentelijke bijdrage van 5,5 miljoen voor de 1
e
 fase van het uitwerkingsplan Stadshart en 

de doorbetaling van 10,9 miljoen voor de vrijvallende reserves en een onderhoudsvoorziening aan het 

verzelfstandigde havenbedrijf. 

 

Hierna treft u de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting aan. 

 
 

Resultaatbestemming 

 

Het komt voor dat het college in het begrotingsjaar niet in staat is geweest om de activiteiten waarvoor de raad 

geld beschikbaar heeft gesteld geheel uit te voeren. Dit leidt dan tot een voordelig resultaat ten opzichte van de 

begroting. De activiteiten moeten dan alsnog worden uitgevoerd in het volgende begrotingsjaar. Voor dit volgende 

Saldo belangrijkste afwijkingen (x1.000) Voordeel Nadeel

Diverse lagere kosten raad; o.a. accountantskosten, onderzoekskosten en kosten

referendum 102

Minder legesopbrengsten rijbewijzen en ID-kaarten 238

Lagere salariskosten door het niet of later opvullen van vacatures 850

Lagere overige salariskosten zoals lagere kosten functioneel leeftijdsontslag, minder

toelagen 800

Minder uitgegeven aan derdenleveranties over de gehele linie 615

Lagere uitgaven door latere invoering van VDI (software voor werkplekomgeving) 140

Voordeel energieafrekeningen voorgaande jaren 173

Handhavingskosten Loodsgracht 3 in tussenrapportage nog als pm opgenomen 123

Stormschade oktober straatverlichting en groen 119

Vertraging projecten wijkbeheer (afronding in 2014) 114

Aanvullende voorziening Willem-Alexander Hof wegens vertraging fase 1 1.314

Latere ingebruikname parkeergarage Sluisdijkstraat / Koninckshoek  150

Lagere opbrengst parkeerbelasting als gevolg van minder bezoekers binnenstad en

veranderd koopgedrag. 139

Lagere kosten extern onderzoek riolering    101

Hogere lasten aanvullende werkzaamheden afronding restauratieplan monumentaal

pand centrum 500

Lagere baten als gevolg van oplevering zwembad in vierde kwartaal 246

Door lagere bezettingsgraad van de peuteropvang is er minder uitgegeven 224

Lagere lasten Huishoudelijke Hulp WMO (herindicatie) 350

Hogere lasten maatschappelijke opvang (St. Blijf van Lijf) 106

Voorlopige vaststelling exploitatiesubsidie 2013 MFC leidt tot onttrekking reserve MFC 106

Deel lasten is overgeboekt naar onderwijsachterstandenbeleid i.v.m. dekking

rijksbijdrage OAB

256

Vrijval stelpost a.g.v. realiseren taakstellingen sociaal domein 627

Lagere uitkeringslasten uitvoering WWB / hogere rijksbijdrage WWB 713

Hogere bijdrage aan GRGA en doorbetaling incidentele middelen (bonus-uitkering)

aan GRGA 199

Hogere bijdrage WSW, winstuitkeringen GRGA en Noorderkwartier 2012 334

Hogere lasten kwijtschelding afvalstoffenheffing en langdurigheidstoeslag 134

Stijging door het geraamde verlies Willemsoord BV 2013 578

Toename Gemeentefonds o.a. afrekeningen 2011 en 2012 1.134

Diverse verschillen < € 100.000,- 1.234

8.269 3.450

Afwijking ten opzichte van prognose tussenrapportage en wijzigingen 4.819
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jaar heeft de raad echter geen bedragen geraamd. In dit geval wordt bij het vaststellen van de jaarrekening door 

de raad een besluit tot resultaatbestemming (voorstellen tot budgetoverheveling) genomen. 

 

Ten aanzien van de voorstellen daartoe is het volgende kader vastgesteld: 

- Het moet gaan om voorgenomen activiteiten die niet (volledig) in het begrotingsjaar konden worden 

uitgevoerd en; 

- In het volgende begrotingsjaar zijn voor het alsnog uitvoeren van deze activiteiten onvoldoende middelen 

beschikbaar en; 

- Het minimumbedrag is € 10.000. 

 

Productnr. en omschrijving Voorstel Bedrag in euro’s 

        

985 Saldo kostenplaatsen Project BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) 125.000 

686 Kinderopvang Inrichting ketenhuis  75.000 

171 Handhaving openbare orde Inrichting ketenhuis 40.000 

821 Stedelijke vernieuwing Uitwerkingsplan Stadshart  75.000 

652 WMO Outreachende activiteiten Stichting Terwille  32.000 

723  WMO CJG Invoeringsbudget Decentralisatie Jeugdzorg  137.000 

652 WMO Voorbereiding overgang beschermd wonen naar WMO 70.000 

655 Maatschappelijke opvang Regiovisie huiselijk geweld en AMHK   75.000 

655 Maatschappelijke opvang Aanpak ouderenmishandeling  25.000 

261 Haven Afzien van verrekening boekwaarde Westoever 748.000 

6xx Diversen Instellen reserve sociaal domein  635.000 

      2.037.000 

 

Toelichting 

 

Saldo kostenplaatsen 

Een onderschrijding van € 125.000 met betrekking tot de ICT-exploitatie wordt ingezet voor het project BGT 

(Basisregistratie Grootschalige Topografie).  De wet BGT treedt op 1 januari 2016 in werking, de wet schrijft voor 

dat de gemeente Den Helder op dat moment de BGT ingericht dient te hebben. 

Voorstel resultaatbestemming: de onderschrijding van € 125.000 op ICT-exploitatie inzetten voor project BGT  

 

Kinderopvang/Handhaving Openbare Orde 

Het veiligheidshuis is per begin 2014 ondergebracht bij de Veiligheidsregio NHN. In Den Helder zal een fysieke 

ruimte worden behouden. Het voornemen is het veiligheidshuis in Den Helder uit te bouwen parallel aan de 

decentralisaties in het sociaal domein richting een ketenhuis in de gemeente Den Helder.  

Voorstel resultaatbestemming: jaarrekeningsaldo Inspecties Kinderopvang ad € 75.000 en Handhaving Openbare 

Orde € 40.000 besteden voor de inrichting van een ketenhuis. 

 

Stedelijke vernieuwing 

De onderschrijding op Stedelijke Vernieuwing (impuls Willemsoord/Stadshart) ad € 75.000  inzetten ten behoeve 

van de verdere ontwikkeling Bezoekerscentrum Willemsoord.  

Voorstel resultaatbestemming: het niet bestede bedrag ad € 75.000 beschikbaar stellen voor 2014. 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Een aanzienlijk deel van de decentralisatie-uitkering MO/VO/OGGZ 2013 is niet besteed. Een deel hiervan kan 

worden besteed aan het voor de duur van één jaar bekostigen van outreachende activiteiten van de Stichting 

Terwille, gericht op met name Antilliaanse inwoners met verslavingsproblematiek. 

Voorstel resultaatbestemming: van het niet bestede deel van de decentralisatie-uitkering MO/VO/OGGZ 2013 een 

bedrag van € 32.000 inzetten voor outreachende activiteiten van de Stichting Terwille. 

 

WMO CJG 

In het jaar 2014 is een deel van het invoeringsbudget decentralisatie jeugdzorg noodzakelijk voor analyse van 

lokale gegevens m.b.t. jeugd uit de wijkscan, beleidsvoorbereiding & ontwikkeling en versterking van de lokale 

gemeentelijke inzet rond jeugdhulp. 

Voorstel resultaatbestemming: resultaat invoeringsbudget 2013 ad € 137.000 overboeken naar 2014 
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Als centrumgemeente MO/VB/OGGZ heeft Den Helder  een extra budget van € 70.000 ontvangen t.b.v. de 
voorbereiding van de overgang beschermd wonen naar gemeenten. 
De middelen voor 2013 zijn nog niet besteed, zodat er sprake is van een onderschrijding van € 70.000. 

Voorstel resultaatbestemming: onderschrijding budget “overgang beschermd wonen naar gemeenten” ad € 70.000 

overboeken naar 2014. 

 

Maatschappelijke opvang 

Den Helder ontvangt als centrumgemeente vrouwenopvang extra budget Regiovisie huiselijk geweld en 
kindermishandeling en Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Om de in 2013 van 
het rijk ontvangen middelen in 2014 en volgende jaren te kunnen inzetten is een resultaatbestemming nodig als 
onderdeel van de jaarrekening 2013. 

Voorstel resultaatbestemming: het niet bestede bedrag ad € 75.000 beschikbaar stellen voor 2014. 

 

Maatschappelijke opvang 

Voor 2013 en 2014 wordt jaarlijks € 25.000 per jaar toegekend aan GGD Hollands Noorden voor de uitvoering van 
een plan van aanpak ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Dit plan is onderdeel van een bredere 
aanpak in Noord-Holland-Noord. De gemeente Alkmaar (centrumgemeente voor Noord-Kennemerland en West-
Friesland) heeft pas medio januari 2014 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. De 
gezamenlijke aanpak kan daarom pas in 2014 starten. 

Voorstel resultaatbestemming:  het niet bestede bedrag ad € 25.000 beschikbaar stellen voor 2014. 

 

Haven 

Per 1 januari 2013 is de P.o.D.H. NV operationeel geworden. De inbreng van het onroerend goed was daarmee 
nog niet geregeld, dit volgde bij het opstellen van de inbrengbalans en notarieel transport hiervan in de zomer van 
2013. 
Geruime tijd was het uitgangspunt dat wat betreft de gronden, de locaties Kooypunt, Oostoever, Visserijkade, en 
het nieuwe Diep 20 ingebracht zouden worden. In later stadium is hier Westoever aan toegevoegd maar hierbij is 
de financiële vertaling van deze toevoeging van € 748.000 niet meegenomen. 
Het alsnog verrekenen van deze posten stuit mogelijk op problemen, ondermeer omdat deze boekwaarde geen 
onderdeel uitmaakt van de aan de fiscus gepresenteerde openingsbalans waarop de vrijstelling van 
overdrachtsbelasting is verkregen. Tevens is er in de meerjarenprognose van de haven geen rekening gehouden 
met deze aanvullende uitgaven. Dit heeft nadelige gevolgen voor de liquiditeitspositie en de 
financieringsmogelijkheden voor de komende jaren. Op grond van bovenstaande ziet het College af van 
verrekening van de boekwaarde gronden Westoever. 

 

Voorstel resultaatbestemming: afzien van verrekening boekwaarde gronden Westoever ad € 748.000 

 

Instellen reserve sociaal domein 

Motie 11.6 voorziet in een dotatie ten behoeve van een reserve sociaal domein. De reservering bedraagt 2% van 

het totale bedrag dat ten bate van de drie decentralisaties door het Rijk wordt toegevoegd aan de gemeentelijke 

begroting.  

Voorstel resultaatbestemming:  instellen van een reserve sociaal domein tot een door de gemeenteraad bij Motie 

11.6 vastgesteld maximum van € 635.000,-. 

 

 

 
Normenkader 

Het normenkader en controleprotocol voor de controle op de jaarrekening 2013 is vastgesteld in de vergadering 

van uw raad van 16 december 2013. 

Het normenkader maakt onderdeel uit van de opdracht van uw raad aan de accountant met betrekking tot de 

controle van de jaarrekening. Het controleprotocol heeft als doel aanwijzingen te geven aan de accountant over de 

reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 

goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor  de controle over de jaarrekening over 2013.   

 
Rechtmatigheid baten, lasten en balansmutaties 
De jaarrekening 2013 is van een goedkeurende controleverklaring voorzien zowel op rechtmatigheid als 

getrouwheid. 
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JAARVERSLAG  
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2. Programmaverantwoording 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

12 

Programma 1: Algemeen bestuur en middelen 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

1.1. Inleiding 

  

Werkgelegenheid creëren en de stad aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en leven. Dat is wat we in de 

Strategische visie 2020 hebben vastgesteld. En dat is ook wat we met het programma Algemeen bestuur en 

middelen willen bereiken. We hebben ons in 2013 hard gemaakt voor stedelijke vernieuwing, het opknappen van 

het stadshart, verzelfstandiging van de haven tot Port of Den Helder en verdere ontwikkeling van Willemsoord. 

Centraal daarbij stond én staat regionale samenwerking met gemeenten in de Kop, rijkspartijen, provincie en 

ondernemers.  

 

 

1.2 Wat wilden we bereiken? 

 

 We wilden goede en diverse werkmilieus; 

 Ook wilden we samenwerking met buurtgemeenten en in H2A-verband voor het versterken van de 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen; 

 Werkgelegenheid wilden we behouden en creëren door de ontwikkeling van de haven in samenhang met 

de ontwikkeling van de stad en de versterking van civiel-militaire samenwerking; 

 Een andere ambitie die we hadden, was betere dienstverlening door middel van één digitale overheid; 

 En we wilden inwoners en bedrijven betrekken bij het bouwen aan de toekomst van Den Helder. 

 

1.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Strategische visie 2020 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden het regionale programma Kop van Noord-Holland uitvoeren voor de middellange en lange 

termijn, inclusief locatiekeuzes op gebied van wonen, bedrijfslocaties, voorzieningen en ontwikkeling van de 

vijf economische clusters. 

 Verregaande samenwerking wilden we opzetten met partners (ontwikkelaars, overheden, bedrijfsleven, 

investeerders) voor het waarmaken van de ambities van Den Helder. 

 De bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de Strategische visie 2020 wilden we ten volle inzetten. 

 Daarnaast wilden we de lobbystrategie voor het behoud van werkgelegenheid verder uitwerken en 

onderwijsinstellingen (niet alleen als gemeente maar ook als regio) versterken en aantrekken. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In regionaal verband hebben we de relatie versterkt met de verschillende boards die gekoppeld zijn aan de 

economische clusters. Er is een netwerk ontstaan, waarin de programmamanagers van de boards en de 

programmamanagers van de regionale (deel) programma’s zijn verbonden.  

 

De regio Noord-Holland Noord heeft met succes gelobbyd voor het behoud van de gevangenissen in de regio. 

We maken deel uit van een structureel overleg tussen de provincie, de gemeente, de marine en de Port of Den 

Helder over het civiel medegebruik van defensie terreinen. De defensiebezuinigingen hebben onze volledige 

aandacht en vanuit de verschillende bestuurslagen is er de afgelopen maanden gelobbyd op dit dossier. Het 

resultaat hiervan is dat het joint support ship Karel Doorman voor defensie behouden blijft. Bovendien heeft de 

Tweede Kamer een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om de joint support ship kade (de 

JSS kade) toch mogelijk te maken. 

 

In het derde kwartaal hebben we de stand van zaken van de uitvoering van de Strategische visie 2020 

doorgenomen. We hebben de ontwikkelingen en de prioriteiten bij de uitvoering van de strategische visie en het 

daaraan gekoppelde uitwerkingsplan besproken. De belangrijkste conclusie is dat we ons nog steeds kunnen 

vinden in de ambitie en doelstellingen die in de strategische visie staan.  
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Samenwerking Kop van Noord-Holland en H2A 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We stonden in 2013 voor de uitdaging om de visie ‘Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van 

Noord-Holland’ waar te maken. Deze uitdaging wilden we samen met de regiogemeenten oppakken 

met behulp van de regionale uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland. We wilden regionale projecten 

onder leiding van het (nog aan te stellen) programmamanagement uitvoeren.  

 In het kader van regionale samenwerking en het ondersteunen van evenementen met een regionale 

uitstraling hadden we de regiogemeenten gevraagd om een (financiële) bijdrage aan Sail 2013. 

 Om als centrumgemeente te kunnen functioneren vroegen ook onderwerpen als 

bevolkingsontwikkeling, infrastructuur, wonen, sociale zorg en culturele voorzieningen regionale in 2013 

aandacht. We wilden komen tot één overall sturingsorganisatie met een stevige inbreng vanuit Den 

Helder. Dit zagen we als dé manier om de afkalving van gelden vanuit het rijk op een zo goed mogelijke 

manier op te vangen. 

 De opschaling naar de gebiedsontwikkeling van de Kop van Noord-Holland vereiste een adequate 

sturing op het proces van samenwerking. Dit proces bouwden we samen met provincie, de gemeenten 

in de Kop van Noord-Holland, rijkspartijen en de ondernemers verder uit door intensievere 

samenwerking.  

 We wilden de ruimtelijke economische structuur in de regio versterken met als doel behoud van 

werkgelegenheid en het op peil houden van het voorzieningenniveau. 

 Het Regionaal havengebonden bedrijventerrein op grondgebied van Hollands Kroon wilden we 

ontwikkelen. Dit als invulling van middellange termijnprojecten voor het creëren van werkgelegenheid 

en het faciliteren bedrijven. 

 In H2A-verband stonden voor 2013 verschillende gezamenlijke aanbestedingsprojecten op de agenda. 

Ook in dit samenwerkingsverband legden we steeds meer de nadruk op de strategische opgaven die 

we als regio Noord-Holland-Noord willen oplossen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In april vond een regionale raads- en statenbijeenkomst plaats in het kader van de regionale 

uitvoeringsagenda ‘De Kop werkt!’. De eerste verkennende gesprekken tussen de raden over een 

verregaande samenwerking zijn gestart. De raden werken het programma ‘Slim samenwerken’ verder uit.  

 

Sail is door de regio Kop van Noord-Holland opgepakt als regionaal evenement. Alle gemeenten in de kop hebben 

gesponsord. Tijdens Sail kwam dit op verschillende manieren naar voren. Zo was er bijvoorbeeld een regionale 

raadbijeenkomst met mensen uit het maatschappelijk veld. Daarnaast betrokken verschillende gemeenten hun 

ondernemers betrokken bij Sail.  

 

Bij de partners in de samenwerking is nog onvoldoende draagvlak voor een regionaal investeringsfonds. 

Wel onderzoekt de stuurgroep op dit moment de mogelijkheden voor de vorming van een investeringspot. 

Deze is bestemd voor het bekostigen van kleinere projecten en activiteiten in de periode 2014 – 2016. Het 

voorstel hiertoe moet goed onderbouwd aan de stuurgroep worden aangeboden en deel uitmaken van de 

uitvoeringsagenda.   

 

Een consortium heeft de ontwikkeling van het Regionaal havengebonden bedrijventerrein (RHB) in gang 

gezet. De gemeente Hollands Kroon heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegd en de verschillende 

overheidspartijen voeren overleg om het bestemmingsplan gedragen vast te laten stellen. 

 

Het project Groen in de Kop gaat de uitvoeringsfase in. De vijf partners (provincie en gemeenten in de 

Kop van Noord-Holland) hebben gezamenlijk een bedrag van 8,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 

de uitvoering van de verschillende deelprojecten.  

 

Het plan van aanpak Kwalitatief woningbouw programma Kop van Noord-Holland is vastgesteld. Het 

project zit in de vervolgfase, waarbij we ook raden en andere partijen consulteren. In januari 2014 zijn de 

verschillende raden geïnformeerd. 

 

Voor het project Ruimte voor vraag, vraag naar ruimte is een basisdocument opgesteld. Deze publieke 

voorverkenning is door de stuurgroep in december 2013 vastgesteld. Begin 2014 zijn we met de 

consultatiefase begonnen.  
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Ook hebben we de nulmeting van het project Monitoring, onderdeel Foto van de regio; beleidsacties 

bezien vanuit demografie aan de stuurgroep aangeboden. We bieden het voor de verkiezingen van maart 

2014 aan de raad aan. 

 

Tegelijk met de overige gemeenteraden in de regio Kop van Noord-Holland heeft de raad voor het zomerreces 

2013 het visiedocument Voor elkaar, met elkaar vastgesteld. In dit document staat de gezamenlijke visie 

op de drie transities en de transformatie binnen het sociaal domein. Het gaat hier om de overheveling van 

taken in de jeugdzorg (transitie 1), van de AWBZ naar de Wmo (transitie 2) en de nieuwe Participatiewet 

(transitie 3). De raadscommissie is in december 2013 met de behandeling van het uitvoeringsdocument 

Met kop en schouders begonnen. Belangrijke onderdelen van de uitvoering zijn de sociale wijkteams en 

het regionale Administratie- en Kenniscentrum (AKC). De wijkteams worden lokaal georganiseerd en 

aangestuurd. Het AKC wordt een, met de regiogemeenten gedeelde, backoffice voor het Sociaal Domein. 

Bij alles is het uitgangspunt dat lokaal gebeurt wat lokaal kan. Om schaalvoordelen te bereiken, werken 

mensen op beleidsarme terreinen zoveel mogelijk intensief samen. 

 

Haven 

 

Wat wilden we bereiken? 

De verzelfstandiging van het havenbedrijf was vanaf 1 januari 2013 operationeel. Sindsdien komt de haven niet 

meer terug in de begroting. Er is een zelfstandige rapportage voor de aandeelhouders opgesteld. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Door verzelfstandiging van de haven rapporteren we hier in de jaarrekening niet over. De haven heeft een eigen 

rapportage voor zijn aandeelhouder, het college en de raad. Zie ook programma 12: Economische ontwikkeling. 

 

Publieksdienstverlening 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden een centraal loket van de overheid. 

 We hadden als doel het Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) te 

implementeren. 

 Ook wilden we betere digitale dienstverlening met minder kosten. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Centraal loket van de overheid 

Op 2 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders het dienstverleningsconcept van de gemeente 

Den Helder ‘Op weg naar 2015’  vastgesteld. 

 

Implementatie Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (iNUP) & visie op digitale 

overheid 2017 

Om uitvoering te geven aan implementatie Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (iNUP) 

hebben we een programma Dienstverlening gemaakt. In dit programma zijn 34 projecten opgenomen op het vlak 

van dienstverlening. 

In het regeerakkoord staat dat de overheid voor betere dienstverlening moet zorgen. Bedrijven en burgers moeten 

uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen 

afhandelen. Deze doelstelling sluit aan op de al gestelde doelen van het iNUP. We nemen het in het verlengde 

van het programma Dienstverlening mee. 

 

Betere (digitale) dienstverlening met minder kosten 

Ter verbetering van de sturing van het klantproces hebben we een klantvraaganalyse uitgevoerd. We werken de 

resultaten in de eerste helft van 2014 uit in een plan van aanpak. 

We werken aan een duidelijke en voor iedereen toegankelijke gemeentelijke website. Dit doen we door de staat 

van het web te onderzoeken. In december 2013 is spoor 1 van de vernieuwde website gelanceerd.  

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening is een doorlopend proces.  

 

In mei 2013 heeft een Klanttevredenheidsonderzoek plaats gevonden in het kader van de Benchmark 

Publiekszaken. De score telefonie is boven het landelijk gemiddelde en bij de balies iets onder het landelijk 

gemiddelde. Al met al een ruime voldoende! Verbeteringen ten aanzien van de (telefonische) bereikbaarheid van 

de vakafdelingen werken we en voeren we in 2014 nader uit. 
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Communicatie en Burgerparticipatie 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden burgerparticipatie bevorderen. 

 Daarnaast wilden we City Marketing stimuleren. 

 En we wilden de gemeentelijke website verbeteren. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Burgerparticipatie 

We hebben een inventarisatie gemaakt van de participatieactiviteiten van de gemeente. De resultaten van deze 

nulmeting zijn positief. De gemeente is zeer actief op het gebied van participatie, maar er is zeker ruimte voor 

verbetering. De resultaten hebben geleid tot een verstevigde interne werkwijze die we in 2014 doorvoeren. Ook 

hebben we een online participatie-agenda ontwikkeld waarop wij en alle (burger)organisaties die iets met 

participatie doen hun activiteiten kunnen aankondigen. Deze gaat in 2014 online. Het college heeft drie 

wijkbezoeken afgelegd. Het door ons gestarte online platform voor De Schooten groeit. We schenken intern veel 

aandacht aan een omgevingsgerichte aanpak. 

 

Citymarketing 

In het voorjaar heeft de stichting City marketing Top van Holland de activiteiten van de regio VVV Kop van 

Noord-Holland overgenomen. Het door Top van Holland in het leven geroepen predicaat ‘Echt Helders’ is in april 

aan de Helderse Bollensector toegekend. Met Sail 2013 heeft Den Helder zich weer mooi op de kaart gezet. 

 

Gemeentelijke website 

De eerste helft van het jaar hebben we gebruikt voor het inventariseren van wat nodig is om de gemeentelijke 

website technisch en inhoudelijk te verbeteren en hoe deze moet functioneren in relatie tot andere interne 

systemen. Na de inventarisatie in de eerste helft van 2013 hebben we geconcludeerd dat de vormgeving, 

techniek en inhoud van de toenmalige website gerepareerd moest worden. Tot het eind van 2013 hebben we 

gewerkt aan een nieuwe website die eind 2013 live is gegaan. De vernieuwde website voldoet aan webrichtlijnen 

2, de verplichte toegankelijkheidstandaard van de overheid. Ook is de website goed te bekijken op desktop, 

tablet en mobiele telefoons. We hebben de website zo klein mogelijk gehouden om de kwaliteit en actualiteit van 

de aangeboden informatie te kunnen waarborgen.  
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 2.775.000  voordelig) 

 

Lasten: 

De raad heeft € 102.000 minder uitgegeven dan begroot. De accountantskosten waren € 27.000 lager dan 

begroot. Daarnaast gaven we € 23.000 minder uit aan het onderzoek naar de exploitatie van Willemsoord BV, 

omdat we het onderzoek in eigen beheer uitvoerden. Ook hebben we de € 50.000 die begroot was voor het 

houden van een referendum niet gebruikt; we hebben geen referendum gehouden.  

 

Het voordeel op de kostenplaatsen ten opzichte van de begroting bedraagt circa 2,8 miljoen. Dit voordeel wordt 

onder andere veroorzaakt doordat we € 850.000 minder uitgaven aan vacaturegelden. Ook waren er diverse 

lagere uitgaven op salariscomponenten (€ 800.000). De lagere uitgaven bestaan voornamelijk uit niet geraamde 

ontvangen uitkeringen levensloop (€ 185.000), ontvangen naheffing premies (€ 93.000), minder uitgaven aan 

wachtgelden (€ 73.000), lagere uitgaven persoonlijke toelage (€ 116.000), minder uitgaven aan functioneel 

leeftijdsontslag (€ 99.000) en overige voordelen (€ 242.000). Daarnaast is over de gehele bedrijfsvoering € 

615.000 minder uitgegeven aan derden leveranties. De uitgaven van software zijn dit jaar uitgesteld vanwege het 

later invoeren van Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Dit levert een incidenteel voordeel op van € 140.000. Door 

de afrekeningen voor de energie van voorgaande jaren zijn de energielasten € 173.000 voordeliger dan verwacht. 

 

Overige afwijkingen  <100.000 per saldo € 401.000  voordelig. 

 

Baten: 

In 2013 hebben we minder paspoorten en identiteitskaarten afgegeven dan geraamd, per saldo € 238.000 minder. 

Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat in 2011 veel mensen gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om een gratis identiteitskaart aan te vragen, terugloop van het aantal vakanties als gevolg van de 

crisis en de geplande invoering van het tien jaar geldende paspoort in maart  2014. Hierdoor hebben inwoners hun 

aanvraag voor een nieuw reisdocument uitgesteld. Ook de afgifte van uittreksels uit de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) en de burgerlijke stand loopt  nog steeds terug, omdat  steeds meer 

(semi)overheidsinstanties de persoonsgegevens on-line  kunnen raadplegen door de invoering van de 

basisregistratie. Daarnaast mogen gemeenten hun inwoners in het kader van de administratieve lastenverlichting 

geen uittreksels laten aanvragen voor gegevens die al staan geregistreerd in de basisadministratie. Deze tendens 

zal de komende jaren doorgaan.  

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 89.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen/onttrekkingen: Afwijkingen <100.000 per saldo € 91.000 nadelig. 

 

 
  

01  Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 9.428 11.728 8.646 3.082

Totaal baten -962 -1.105 -889 -216

Resultaat voor bestemming 8.466 10.623 7.757 2.866

Totaal toevoegingen reserves 150 650 650

Totaal onttrekkingen reserves -1.481 -2.920 -2.829 -91

Resultaat na bestemming 7.135 8.353 5.578 2.775

Begroting 2013
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Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen 
 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 946.000 voordelig) 

 

Lasten: 

Het nadeel van € 578.000 op het product deelnemingen betreft het geraamde verlies van Willemsoord BV in 2013. 

De prognose van de exploitatie van Willemsoord BV laat vanaf 2016 een klein voordeel zien. Dit voordeel is 

onvoldoende om het verlies van 2013 op te vangen. Er zal daarom voorgesteld worden het verlies van 2013 naar 

Willemsoord BV toe te compenseren. Voor dit doel is een voorziening gevormd. 

 

In de tussenrapportage 2013 is een groot deel van de stelpost inkoop als voordeel vrijgevallen. Er is op inkoop 

sneller bezuinigd dan was aangenomen. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2013. Een bedrag van € 200.000 

werd bestemd voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van het Facilitair bedrijf. Dit bedrag is in 2013 niet 

ingezet, er waren voldoende middelen in de reguliere budgetten beschikbaar.  

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 115.000 voordelig. 

 

Baten: 

De verwachte en werkelijke uitkering uit het gemeentefonds kent in 2013 een grillig verloop. 

Bij de tussentijdse rapportage 2013 werd de raming flink naar beneden bijgesteld. Dit gebeurde vanuit de 

informatie uit de meicirculaire over het gemeentefonds. 

In de septembercirculaire en decembercirculaire werden juist weer bedragen aan het fonds toegevoegd. 

In totaal wordt er € 1.134.000 meer ontvangen dan in de meicirculaire was aangekondigd. De belangrijkste 

redenen hiervan zijn: 

 De nieuwe afspraken over de invulling van het aanvullende beleidspakket van de € 6 miljard aan 
rijksbezuinigingen leiden tot een toevoeging aan het gemeentefonds. In de begrotingsafspraken 2014 is 
afgesproken om in 2013 € 650 miljoen toe te voegen aan de OCW-begroting. Dit werkt positief door in 
het accres 2013 van het gemeentefonds

1
, hetgeen voor ons leidt tot een voordeel van € 230.000.  

 Maatschappelijke opvang: € 70.000 voor voorbereiding beschermd wonen (WMO taak 2015) 

 Handhaving van 132 inburgeringsplichtigen: € 52.000 ontvangen in 2013. 

 Intensivering armoedebeleid: € 87.000 extra bijdrage in 2013. 

 Vrouwenopvang: € 75.000 voor het opstellen van een regiovisie. 

 Green Deal: € 117.000 voor uitvoering activiteiten van het Kenniscentrum Wind op Zee. 

 Afrekening van de jaren 2011 en 2012: € 503.000 vrijval van gereserveerde bedragen (onder andere 
implementatie decentralisaties) en positieve eindafrekeningen van het Rijk. 
 

Bij de Onroerende zaak belasting is er een voordelig verschil tussen de begrote en de gerealiseerde opbrengst 

van € 314.000 welke voornamelijk wordt veroorzaakt door de  meeropbrengst van de defensieobjecten. De 

gemeente had een overeenkomst met Defensie die liep t/m 31 december 2012 waarin de waarden van de 

objecten en de opbrengsten voor drie jaar waren vastgezet op basis van een compromis. Voor 2013 is er geen 

                                                           
1
 Voor de omvang van het gemeentefonds wordt de “trap op, trap af” systematiek toegepast. Deze houdt in dat de omvang van 

het gemeentefonds gekoppeld is aan de omvangen van de uitgaven van het Rijk. Nu het Rijk € 650 miljoen meer uitgeeft aan 
onderwijs stijgt het gemeentefonds procentueel mee. 

98  Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 4.829 1.374 1.637 -263

Totaal baten -88.107 -85.930 -87.485 1.555

Resultaat voor bestemming -83.278 -84.556 -85.848 1.292

Totaal toevoegingen reserves 6.757 6.425 6.771 -346

Totaal onttrekkingen reserves

Resultaat na bestemming -76.521 -78.131 -79.077 946

Begroting 2013
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nieuwe overeenkomst vastgesteld. De partijen kwamen er niet uit. Hierdoor is voor 2013 uitgegaan van de taxaties 

en de waarden zoals die door het taxatiebureau van de gemeente Den Helder zijn vastgesteld waardoor de 

aanslag hoger is geworden. Tegen de aanslag loopt nog een bezwaarprocedure en de partijen zijn in 

onderhandeling.  

 

Bij de deelnemingen is het dividend van de NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland(GKNH) 

€ 262.000 hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst wordt conform afspraak gestort in de bestemmingsreserve 

strategische visie. Deze storting staat opgenomen onder de post toevoegingen reserves. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 46.000 nadelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen: Hogere storting van € 262.000 door hogere dividenduitkering GKNH in bestemmingsreserve 

strategische visie. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 84.000 voordelig.  

 

Onttrekkingen: Geen afwijkingen. 
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Programma 2: Integrale veiligheid 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

2.1 Inleiding 

 

De gemeente Den Helder werkt aan integrale veiligheid. Dit betekent dat we samen met onze veiligheidspartners, 

zorgpartners, bedrijven en burgers ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op crisissituaties. We 

onderzoeken mogelijkheden die de veiligheid kunnen bedreigen en kunnen bevorderen. We zetten alles op alles 

om criminaliteit, overlast en overtredingen te bestrijden en voorkomen. Als gemeente handhaven we daarom 

streng en zijn we consequent in de vergunningverlening. Of het nu om de directe leefomgeving, wijken, 

winkelcentra, uitgaanscentra, milieu of de bouw gaat. We zien erop toe dat we goed voorbereid zijn door 

rampenbestrijdingsplannen op te stellen en veel te oefenen. Zo zorgen we ervoor dat inwoners en bezoekers van 

Den Helder zich veilig kunnen voelen in de gemeente.  

 

 

2.2 Wat wilden we bereiken? 

 We wilden een levendig en veilig stadshart. 

 We hadden ons ten doel gesteld criminaliteit en overlast te bestrijden en de veiligheidsbeleving te 

bevorderen. 

 We wilden minder misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte. 

 Ook streefden we naar minder overlast en verloedering in wijken en buurten. 

 We wilden zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bevorderen. 

 Daarnaast wilden we een rampenbestrijdingsorganisatie en een brandweer die voldoen aan de eisen van 

de Wet op de veiligheidsregio. 

 

 

2.3  Beleidsmatige verantwoording 

 

Sociale veiligheid 

 

Veilig uitgaan 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden aansluiten bij de maatregelen zoals die zijn opgenomen in de nieuwe Drank- en horecawet 

en het vervolgtraject van Helder in de Kop;  

 Ook wilden we het huidige horecaconvenant tegen het licht houden en onderzoeken of we de 

collectieve horecaontzegging kunnen invoeren; 

 En we wilden de toezichthouders van (voorheen) de Voedsel- en warenautoriteit inzetten en 

overtredingen laten opvolgen door bestuurlijke handhaving. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De wijziging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar per 1 januari 2014 is de belangrijkste verandering in de wijziging 

van de Drank- en horecawet. We hebben de Drank- en horecaverordening hierop aangepast en vastgesteld. In het 

verlengde daarvan hebben we ook de handhavingsmatrix aangepast. We hebben dit begin januari 2014 

vastgesteld, kort na de implementatie van de verordening en wijziging van de leeftijdsgrens. Om te zorgen dat de 

overgang soepel verloopt, hebben we een communicatieplan opgesteld. In het communicatieplan hebben we 

aandacht besteed aan alle partijen: scholen, para commerciële bedrijven, reguliere horeca, jongeren en hun 

ouders.  

 

Een andere wijziging van de Drank- en horecaverordening is de gewijzigde aanvang- en sluitingstijden voor para 

commerciële instellingen. Hierover heeft de gemeente met de sportclubs en buurthuizen een convenant getekend. 

Het reguliere convenant Veilig Uitgaan en de collectieve horecaontzegging herzien we in 2014. We hebben de 

eerste concepten al met Koninklijke Horeca Nederland besproken.  

 

Verder hebben we in 2013 het volgende gerealiseerd: 

 We hebben 142 leeftijdscontroles uitgevoerd. Hierbij zijn twee boeterapporten opgemaakt en is er bij één 
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16-minner proces-verbaal opgemaakt. 

 Bij 52 bedrijven/evenementen zijn we bestuurlijke handhavingtrajecten gestart in het kader van 

overtredingen van de Drank- en horecawet. 

 In Tuindorp heeft een preventief alcoholmatigingsproject plaatsgevonden. De Brijder heeft voorlichting 

gegeven op school, in buurthuis ELTO, ’t Pandje en De Bunker.  

 We hebben nauwgezet overleg met Koninklijke Horeca gevoerd op zowel strategisch als operationeel 

niveau.  

 De horecaondernemers in de Koningstraat hebben de cursus Barcode gevolgd. Deze cursus heeft als 

doelstelling de ondernemers en hun werknemers inzicht te geven in de werking van alcohol.  

 In de Koningstraat hebben we twee borden met huisregels geplaatst. 

 We hebben de verlichting in de Koningstraat op onderdelen aangepast. 

Naar aanleiding van de reconstructie van de Prins Hendriklaan hebben we nadere afspraken gemaakt met de 

taxibedrijven. 

 

Aanpak jeugdoverlast 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden preventieve maatregelen uitvoeren, zoals voorlichting op scholen, straathoekwerk en tiener- 

en jongerencentra. En we wilden inzet op vroegtijdige signalering van mogelijk overlastsituaties.  

 Snel reageren op signalen, gebiedsscan uitvoeren en het monitoren van de situatie op buurtniveau 

waren enkele van onze andere doelen. Dit moest voorkomen dat situaties uitgroeien tot 

overlastsituaties. 

 Ook wilden we dat straathoekwerk en/of wijkagent betrokken jongeren als daar aanleiding toe was door 

zouden geleiden richting tiener- of jongerencentrum, jeugd- en jongerenwerk en/of het Risico Jongeren 

overleg. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Van jeugdoverlast is vooral sprake in de periode april tot en met oktober. In Den Helder hebben we ons in 2013 

voornamelijk gericht op drie jeugdgroepen: twee hinderlijke groepen en één overlast gevende jeugdgroep. 

Binnen de gemeente Den Helder hebben we, volgens de door de politie gehanteerde BEKE –methode, 

gemiddeld twee hinderlijke jeugdgroepen, die steeds wisselen. Op dit moment is het er één.  

 

We pakken de jeugdgroepen integraal aan door bijvoorbeeld de straathoekwerker en de wijkagent in te zetten. 

Dit kunnen we aanvullen door omwonenden, de jeugd zelf of de woningstichting erbij te betrekken. Voor de 

aanpak van jeugdoverlast hebben we een integrale procesbeschrijving aanpak jeugdgroepen opgesteld. Deze 

procesbeschrijving leggen we in 2014 ter vaststelling aan de raad voor. Verder heeft Halt, een organisatie ter 

voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit, voorlichting gegeven over groepsdruk. Ook zijn we 

samen met onze partners begonnen met het project Waarschuwing uit de Bajes, dat in 2014 een vervolg krijgt 

 

Drugsoverlast 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden halfjaarlijks overleg met de coffeeshophouders. 

 Daarnaast wilden we de openbare orde in de omgeving van de coffeeshops handhaven. 

 Een ander doel was het verder opknappen van de binnenstad. 

 Het cameratoezicht in de binnenstad wilden we continueren.  

 We wilden Illegale hennepkwekerijen opsporen en de teelt vernietigen. 

 Ook wilden we gericht strafrechtelijk onderzoek van de afdelingsrecherche naar de betrokkenheid van 

growshops bij de illegale hennepteelt. 

 En we wilden inzet van politie en gemeentelijke handhavers en toezichthouders op de hot spots. 

 Het lokale beleid wilden we naar aanleiding van het rijksbeleid wijzigen. Dit betekende onder meer: 

o omvorming van coffeeshops tot besloten clubs; 

o invoering van het criterium dat niet-ingezetenen geen toegang hebben; 

o invoeren van de wietpas; 

o vergroting van het afstandscriterium van 250 naar 350 meter tot scholen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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We hebben in 2013 in Den Helder zeven hennepkwekerijen opgerold. Eén coffeeshop heeft een maand de 

deuren moeten sluiten. We hebben een aantal keren met de coffeeshophouders gesproken over het nieuwe 

coffeeshopbeleid (invoering van het I-criterium, wijze van handhaving). In de raadscommissie Bestuur & 

Middelen is vervolgens de startnotitie over dit onderwerp besproken. Het beleid hebben we in januari 2014 

vastgesteld. Van de invoering van de wietpas is landelijk afgezien. De afstand van een coffeeshop tot een school 

voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs is in Den Helder gesteld op 350 meter. Hier voldoen alle 

coffeeshops aan.  

 

Voor handhaving is de Koningstraat/Koningdwarsstraat een van de hot spots in Den Helder. De politie en 

gemeentelijke handhavers hebben hier (gezamenlijk) extra toezicht gehouden. In de Koningstraat hebben we de 

verlichting aangepast en pandeigenaren aangeschreven wanneer hun pand niet voldeed aan de 

kwaliteitscriteria. De horecaeigenaren hebben informatieborden met de huisregels geplaatst. Verder hebben we 

de Hoogstraat (steeg) opgeknapt in samenwerking met de bewoners. Verder hebben we het cameratoezicht 

geëvalueerd. Dit toezicht continueren we in 2014. Helaas hebben we moeten constateren dat ondanks de 

inspanningen het aantal meldingen over drugsoverlast met 20% is gestegen. In 2014 zetten we hier in 

samenwerking met de politie extra op in. 

 

 

Buurtgerichte aanpak overlast 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden specifiek inzetten op de veiligheid en leefbaarheid in de Stad Binnen de Linie en in de 
buurten Tuindorp, Visbuurt en Centrum. We wilden voor de Visbuurt een uitvoeringsprogramma 
Visbuurt 2011-2013 opstellen. 

 Gelijktijdig wilden we de overlast door illegale kamerverhuur en kamerverhuurbedrijven blijven 
aanpakken. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Voor de Visbuurt en Tuindorp hebben we ons gericht op de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen. In Tuindorp 

hebben we in samenwerking met de buurt een informatiemarkt Alcohol en Drugs voor jongeren opgezet. In de 

Visbuurt zijn we begonnen met een jongerenavond in de Viskom en hebben we in de hele buurt graffiti 

verwijderd. Eind juni hebben we in beide buurten een leefbaarheidsenquête gehouden in het kader van Schoon, 

heel en veilig. De resultaten hebben we in de wijkveiligheidsplannen opgenomen en zijn voor de periode 2014-

2017 richtinggevend. In 2013 is ook de landelijke veiligheidsmonitor weer gehouden. We verwachten begin 2014 

de resultaten. De veiligheidsmonitor zal de basis zijn voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 dat we 

volgend jaar opstellen. 

 

In 2013 hebben we in het kader van de nieuwe kamerhuurverordening de kamerverhuurvergunningen van de al 

bestaande panden verleend. De overlast van kamerverhuurbedrijven is vooral in de Visbuurt sterk gedaald. In 

2013 is buurtbemiddeling Den Helder gestart. De buurtbemiddeling heeft inmiddels 58 zaken behandeld. Door 

tussenkomst van getrainde burgers voorkomen we escalatie van situaties in een vroeg stadium. Verder hebben 

we op verzoek van de bewoners zelf zes keer integrale klantenpanels gevormd, verspreid over Den Helder. 

Hierbij zijn diverse overlast situaties besproken en aangepakt. Vanuit de gemeente hebben we 23 lastige 

overlastlocaties afgehandeld. 

 

 

Overvallen 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We streefden naar gezamenlijk toezicht rond hot spots. 

 Ook wilden we regie op slachtoffercontact. 

 We wilden safety spots bij kwetsbare pinautomaten. 

 We wilden dader- en systeemgerichte nazorg voor overvallers. 

 Een andere ambitie was het opstellen van een zorgplan overvallen voor bedrijven. 

 En we wilden zes Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-trajecten behalen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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In 2013 hebben we samen met de ondernemers in Den Helder zes Keurmerk Veilig Ondernemen sterren 

behaald. Daarnaast hebben we overvaltrainingen en VKB (veiligheid kleine bedrijven) scans aangeboden aan 

ondernemers. In totaal zijn er bij 118 bedrijven VKB-scans uitgevoerd en zijn er twee 2 overvaltrainingen 

gegeven. We hebben in 2013 vier safety spots geplaatst. Samen met de politie zijn we bij deze en andere hot 

spots actief geweest. 

 

In het Veiligheidshuis zijn we begonnen met het opzetten en monitoren van de Top HIC (High Impact Crime). Bij 

de Top HIC krijgen daders van overvallen, straatroof en inbraken een gezamenlijke dader-, en systeemgerichte 

aanpak nazorg. Voor de slachtoffers hebben we een regionaal zorgplan overvallen opgesteld, dat we begin 2014 

afstemmen met het slachtoffercontactprotocol en de werkwijze van het openbaar ministerie. We wachten met het 

opstellen van het lokale zorgplan/slachtofferprotocol totdat regionaal het zorgplan/slachtofferprotocol is 

samengevoegd.  

 

 

Projecten/werkzaamheden 

 

Wat wilden we bereiken? 

 Uitbuiting en mensenhandel wilden we tegengaan. (A) 

 Het evenementenbeleid wilden we aanpassen. (B) 

 Het project Sail 2013 wilden we succesvol afronden. (C) 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

A. Uitbuiting en Mensenhandel 

De nieuwe Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche is doorgeschoven naar 2014. We 

hebben in totaal vijf controles gehouden volgens de huidige wetgeving. Hierbij hebben we één vergunning 

ingetrokken. Vanuit het project Kompas hebben we vier integrale controles uitgevoerd. We hebben hierbij één 

pand tijdelijk gesloten. Het project Kompas krijgt in 2014 een vervolg. 

 

B. Evenementenbeleid 

We hebben onderzocht of we het huidige evenementen-/subsidiebeleid konden aanpassen om het inmiddels 

geprofessionaliseerde Citymarketing Den Helder hierin een regierol te laten vervullen. Dit is niet gelukt. Op 19 

november 2013 hebben we besloten de beoordeling van de subsidieverdeling van evenementen op de reguliere 

wijze door de gemeente te laten doen. De adviesraad van Citymarketing Den Helder zal, net als vorig jaar, over 

de subsidieverdeling advies uitbrengen.  

 

C. Project Sail 2013 

De gemeentelijke bijdrage aan het nautisch evenement Sail 2013 bestond uit drie delen: 

 financiële bijdrage; 

 werkzaamheden in natura, uitvoering autonome taken van de gemeente Den Helder; 

 ondersteunende werkzaamheden voor Stichting Sail 2013.   

 

Het evenement is met een positief gevoel afgesloten. Ondanks het regenachtige weer hebben zo’n 350.000 

bezoekers de haven van Den Helder en Willemsoord bezocht. Het bezoek van de Koning en de Crew Parade 

waren enkele hoogtepunten. Vele zakelijke gasten zijn vooral tijdens de Fleet Review door zowel Helderse als 

regionale bedrijven/organisaties ontvangen aan boord van één van de Nederlandse Tall Ships. Naast veel lokale 

media aandacht, heeft ook de landelijke media regelmatig aandacht besteed aan het evenement. Geconstateerd 

is dat de organisatie van het gehele evenement vlot verlopen is. Vanuit de hulpdiensten is waardering 

uitgesproken over het functioneren van het Operationeel Coördinatiecentrum van waaruit de gezamenlijk 

opererende organiserende partijen, Stichting Sail Den Helder 2013 en de Koninklijke Marine het evenement 

aanstuurden. 
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Fysieke veiligheid 

 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden oefeningen/ workshops voor de gemeentelijke crisisorganisatie organiseren. 

 Daarnaast wilden we het rampenbestrijdingsplan MVKK/DHA herzien. 

 Ook wilden we een bestuurlijke workshop TESO houden. 

 We wilden een sociaal crisisplan ontwikkelen. 

 En we wilden bekijken of ruimtes, middelen en opleidingsniveau voldoende waren voor de komende 

periode en eventueel aanpassen.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

De gemeentelijke crisisorganisatie is op niveau gehouden met oefeningen, diverse informatiemomenten 

en doelgerichte instructies. We hebben het hele systeem doorontwikkeld. Hierbij hebben we 

samengewerkt met veiligheidspartners zoals de Koninklijke Marine, de veiligheidsregio Noord –Holland 

Noord en het MVKK/DHA. Samen met deze partners hebben we de voorbereiding op de risico’s in Den 

Helder herzien (rampbestrijdingsplan Nieuwe Haven en MVKK) en beoefend (MVKK / Netwerkkaart 

NOGEPA / Sail 2013).  

 

We hebben een netwerkdag georganiseerd voor de crisispartners die betrokken zijn bij offshore 

incidenten. Op deze netwerkdag is de netwerkkaart Aanlanding bij offshore incidenten gepresenteerd. We 

hebben hier in kaart gebracht welke organisaties betrokken zijn of moeten worden bij een calamiteit op de 

Noordzee, waarbij grote aantallen slachtoffers in Den Helder aan land worden gebracht. Ook hebben we 

de taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen omschreven. De totstandkoming van deze 

netwerkkaart stond in het kader van verbeterde samenwerking tussen commerciële partijen, overheid en 

hulpdiensten. Het was een uniek moment, waar we als Den Helder trots op kunnen zijn. In 2014 gaan we 

verder met de implementatie van de netwerkkaart. 

 

De voorbereidingen hebben mede geleid tot een doelmatig werkende crisisorganisatie bij de alarmering 

en de afhandeling van de casus aan de Loodsgracht.  

 

Om tot een goede aanpak van sociale calamiteiten te komen, hebben we onderzoek gedaan naar de 

wijze waarop de gemeente invulling moet geven aan haar regierol bij sociale calamiteiten. Parallel hieraan 

is in de veiligheidsregio een sociaal calamiteitenplan ontwikkeld en vastgesteld, wat uitgaat van het 

gebruik van externe deskundigheid bij sociale calamiteiten. 

 

 

Externe veiligheid 

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden de nieuwe werkwijze in de werkprocedures verwerken en de gegevens van de risicokaart bijhouden.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben het beleidsplan externe veiligheid opgesteld. Het plan is nog niet bestuurlijk vastgesteld. 

 

  

Havenbeveiliging 

 

Wat wilden we bereiken? 

 De certificaten Paleiskade en Het Nieuwe Werk wilden we herzien.  

 De vernieuwde Nieuwediepkade wilden we certificeren.  

Handhaving van de certificaten gebeurt sinds 2013 door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 

Noord. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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Alle bedrijven hebben in het kader van de havenbeveiliging een actuele gecertificeerde kade. Ook hebben we 

het Havenbreed beveiligingsplan geactualiseerd. In het najaar van 2013 hebben we een beveiligingsoefening 

gehouden en hebben de medewerkers opleidingen gevolgd om hun taken in het kader van de 

havenbeveiligingswet en de ISPS (International Ship and Port facility Security Code) code uit te kunnen voeren. 

Voor Sail 2013 hebben we een Equivalent Safety Arrangement (ESA) afgegeven voor de kades die gebruikt 

werden door de Tallships. 

 

  

Evenementenbeveiliging 

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden multidisciplinaire voorbereiding en begeleiding van de organisator(en) met betrekking tot de veiligheid 

op het land en op het water, als onderdeel van de evenementenvergunning. Voorafgaand aan het evenement 

zou er multidiscplinair geoefend moeten worden. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Samen met de brandweer, de politie en de GHOR werken we aan lokale evenementenveiligheid. We beoordelen 

alle aanvragen voor evenementen en voorzien deze van passende maatregelen. Eind 2012 en begin 2013 is 

samen met de hulpdiensten en organisaties van Sail Den Helder 2013 en van 525 jaar Marine/Marinedagen veel 

tijd gestoken in de advisering en de voorbereiding van het evenement. De afspraken zijn vervolgens op alle 

niveaus mono- en multidisciplinair beoefend. Een aantal afspraken zijn gecontinueerd en worden in de reguliere 

werkzaamheden nog steeds gehanteerd. 

 

 

Handhaving en vergunningverlening 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden een regionale uitvoeringsdienst (RUD) oprichten die de basis milieutaken en een aantal 

specifieke taken zoals bodem en geluid uitvoert. 

 Per 1 januari 2013 is het toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet overgegaan naar de 

gemeente. We wilden dat onze toezichthouders de (natte en droge) horeca, supermarkten, slijterijen, 

evenementen en para-commerciële instellingen controleren op de naleving van de voorschriften. Het 

voorkomen van het verstrekken van alcohol aan jeugdigen was het speerpunt. 

 We wilden onze wettelijke taken uitvoeren, zoals controles tijdens de bouw, illegale bouw, 

kamerverhuur en afwijkingen van het bestemmingsplan. In de openbare ruimte wilden we surveillances 

en gerichte acties houden naar aanleiding van klachten en tot slot wilden we het brandveilig gebruik van 

panden controleren op onder andere blusvoorzieningen, rookmelders en vluchtroutes, ook tijdens 

evenementen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In 2013 hebben we bij 52 bedrijven/evenementen bestuurlijke handhaving toegepast in het kader van 

overtredingen van de Drank- en horecawet. Tijdens de zomerperiode hebben we het proefproject om 

minderjarige die alcohol in bezit hebben door te geleiden naar Halt uitgevoerd. Dit deden we in opdracht van de 

driehoek politie, openbaar ministerie en de gemeente zelf. Uit de evaluatie bleek dat de minderjarigen kozen 

voor een boete in plaats van een Halt-traject. Het project wordt in 2014 verlengd. 

We hebben de voorbereidingen voor de regionale uitvoeringsdienst (RUD) getroffen. Per 1 juli 2013 hebben we 

de taken overgedragen aan de RUD NHN. Het personeel is per 1 januari 2014 overgegaan naar de RUD NHN.  

 

In het kader van de nieuwe kamerhuurverordening hebben we alle bekende kamerverhuurbedrijven 

gecontroleerd om te kijken of zij voldoen aan de gestelde vergunningseisen (vooral brandveiligheid). Wanneer zij 

voldeden aan de eisen hebben we de vergunning verleend. In totaal zijn 29 kamerverhuurvergunningen 

aangevraagd en 19 verleend. In kader van brandveiligheid zijn drie kamerverhuurbedrijven tijdelijk gesloten.  

 

Onze handhavers hebben samen met de politie, de EOD en justitie een grote inspanning gepleegd op de casus 

Loodsgracht.  
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Brandweer 

 

Wat wilden we bereiken? 

 De regionale samenwerking wilden we verder vormgeven. 

 En we wilden meer inzet op en uitvoering van projecten waarmee we de regionale en landelijke 

kwaliteitseisen zouden halen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Begin 2013 hebben we de organisatieverandering verder vormgegeven. De nieuwe clustercommandant voor 

Den Helder en Texel is vanuit de veiligheidsregio gedetacheerd. Hij is begonnen met het nader uitvoeren van de 

organisatieverandering. Door het tekenen van een convenant met de marine hebben we het dekkingsplan van 

de brandweer verbeterd. We kunnen de brandweerauto’s nu beter spreiden, waardoor de aanrijtijden korter 

worden. Daarnaast is het gebied van de brandweer Den Helder uitgebreid met het marineterrein, als back-up 

voor de marinebrandweer. 

 

Het jaar 2013 stond verder vooral in het teken van de regionalisering van de brandweer. Vertegenwoordigers 

van Den Helder en Texel hebben deel genomen in diverse projectgroepen die zich bezig houden met de 

voorbereiding van de regionalisatie van de brandweerkorpsen in Noord Holland Noord. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft eind van het jaar een belangrijke stap genomen in dit proces. Zij heeft per 1 

januari 2014 de gemeentelijke brandweer opgeheven en overgedragen aan de Veiligheidsregio NHN. Het 

personeel van de brandweer volgt per 1 januari 2015. 
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 58.000 nadelig) 

 

Lasten: 

In de tussenrapportage is een pm post opgenomen voor de handhavingkosten van de Loodsgracht 3. In 

2013 bedragen de totale kosten € 123.000. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 8.000 voordelig. 

 

Baten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 57.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen/onttrekkingen: Geen afwijkingen. 

 

 

 

  

02  Integrale Veiligheid
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 7.707 7.815 7.930 -115

Totaal baten -67 -234 -291 57

Resultaat voor bestemming 7.640 7.581 7.639 -58

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves

Resultaat na bestemming 7.640 7.581 7.639 -58

Begroting 2013
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Programma 3: Beheer openbare ruimte 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

3.1 Inleiding 

 

Den Helder schoon, heel en veilig houden. Dat is onze ambitie bij het beheren van de openbare ruimte. 

We plegen niet allen onderhoud aan bijvoorbeeld plantsoenen, speelveldjes en (water)wegen, maar 

streven ook naar kwaliteitsverbetering. Onze openbare ruimte voldoet aan de landelijke criteria. Om die 

norm te halen, werken we met de middelen die tot onze beschikking staan. We zoeken slimme 

oplossingen door op een andere manier te werken en samen te werken. We stimuleren burgers en 

organisaties actief mee te denken en doen. Gezamenlijk maken we van Den Helder een prettige plek om 

te wonen, werken en recreëren. 

 

 

3.2 Wat wilden we bereiken?  

 

• De kwaliteit, veiligheid van en de tevredenheid over de woonomgeving verbeteren, was één van 

onze doelen. 

• We wilden inspecties uitvoeren op wegen, openbaar groen, verlichting en dergelijke om inzicht te 

krijgen in de benodigde kosten om het onderhoud op het beoogde kwaliteitsniveau uit te voeren. 

Ook wilden we zo input verkrijgen voor het opstellen van meerjarenplanningen. 

• De kwaliteit van de openbare ruimte wilden we verbeteren. We wilden dat het onderhoudsniveau 

van de diverse kapitaalgoederen als bruggen en wegen voldeed aan de landelijke normen en 

wettelijke eisen. 

• Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de waterkwaliteitsbeheerder van 

het oppervlaktewater. De verdeling van onderhoudstaken ten aanzien van taluds, walbeschoeiing 

en baggeronderhoud strookte niet met het uitgangspunt van het uitvoeringsplan Water en de 

reguliere kerntaak van het HHNK. Met de ondertekening van het waterplan Waterbreed zijn we 

overeengekomen de beheerovereenkomst te herzien. 

• Kinderen moeten dicht bij huis buiten kunnen spelen. De openbare ruimte is daar niet altijd op 

ingericht. We wilden deze speelomgeving verbeteren op fysiek en sociaal niveau. 

• Met wijkgericht werken wilden we een antwoord bieden op vraagstukken vanuit de wijk op het 

gebied van de fysieke woon- en leefomgeving en op de sociale en maatschappelijke aspecten 

daarvan. 

• De gemiddelde stand van het grondwater moest voor alle wijken en buurten van Den Helder en 

Julianadorp duidelijk zijn. Met deze informatie kunnen projectontwikkelaars vooraf beter 

geïnformeerd worden over de omstandigheden van de bouwlocatie en kunnen zij gerichter 

maatregelen treffen om hinder/overlast in de toekomst te voorkomen. Daarnaast wilden we inzicht 

krijgen in welke buurten de burger hinder of overlast ondervindt van te hoge grondwaterstanden. 

 

 
3.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Algemeen 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden de bewoners en bedrijven actief betrekken bij het beheer van de openbare ruimte in hun 

eigen straat of buurt. Dit wilden we doen door maatschappelijk ondernemen en het krijgen van eigen 

verantwoordelijkheid. Huidige initiatieven, zoals het toezichthoudersproject Nieuw Den Helder en het 

onderhoud van de openbare ruimte door bewoners in het Duinparkplan en de Sluisdijkbuurt waren 

daartoe goede aanzetten. 

 Nieuwe initiatieven wilden we zoveel mogelijk ondersteunen. Voorbeeld hiervan was de Stichting Buurt 

Beheer Bedrijf Den Helder.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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De stichting Buurtbeheer Den Helder voert in de Jeruzalembuurt een aantal activiteiten uit in het dagelijks 

beheer. We hebben een overeenkomst gesloten met de winkeliersvereniging over het dagelijks beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte in de omgeving van het Ravelijncentrum. 

 

De Woningstichting Den Helder heeft de laatste fase van het Duinpark-plan opgeleverd. We dragen het beheer 

van dit gebied over aan de beheerstichting Duinpark.  

 

Beheerplannen 

 

Wat wilden we bereiken? 

Om het beoogde onderhoudsniveau te bereiken en in stand te houden wilden we sectorale beheerplannen 

opstellen. De afzonderlijke beheerplannen gezamenlijk zagen we als een integraal beheerplan voor de totale 

openbare ruimte. De volgende beheerplannen wilden we in 2013 actualiseren en eind 2013 aanbieden: 

 

 Beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair; 

 Beheerplan oevers en watergangen; 

 Beheerplan stedelijk groen. 

 

Binnen de kaders van de diverse beheerplannen stellen we jaarlijks een integraal uitvoeringsplan op voor de 

openbare ruimte. Zowel het uitvoeringsplan als een evaluatie van 2012 wilden we beschrijven in de nota 

Onderhoud Openbare Ruimte 2013. Deze nota wilden we begin 2013 ter kennisname aan de raad aanbieden.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben de nota Onderhoud Openbare Ruimte 2013 in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer 

gepresenteerd. 

 

De beheerplannen Stedelijk groen en Verkeertekens en straatmeubilair zijn op 16 december 2013 vastgesteld 

 

Onderhoud openbare ruimte 

 

Wat wilden we bereiken? 

 De technische en functionele staat van de kapitaalgoederen wilden we in 2013 op orde brengen en 

houden. Door de huidige economische situatie zou het niet mogelijk zijn om extra te investeren in het 

onderhoud van de openbare ruimte. Er zou daardoor nauwelijks onderhoud kunnen plaatsvinden op 

gronden van esthetische aard. Voor dit onderdeel wilden we gericht participatie van bewoners 

stimuleren. 

 Daar waar sprake was van een achterstand, wilden we in het beheerplan prioriteiten stellen voor waar 

het uitvoeren van onderhoud het meeste rendement op de veiligheid en functionaliteit zou hebben. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben in 2013 de weginspecties van de asfaltverhardingen uitgevoerd.  

 

Alle werkzaamheden hebben we conform de planning uitgevoerd. Zo hebben we het groot en klein 

onderhoud aan voet- en fietspaden volgens het beheerplan Wegen 2013-2017 voortgezet. In 2013 

hebben we ruim 20.000 m2 trottoir opgeknapt. De reconstructies van de Schoenerstraat en de Prins 

Hendriklaan zijn gereed. We hebben het groot onderhoud asfalt 2013 uitgevoerd. Gelijktijdig met de 

werkzaamheden is in opdracht van Landschap Noord Holland het resterende deel van de Zanddijk bij 

parkeerterrein Duinoord verwijderd. De herinrichting van de Hertzogstraat hebben we naar tevredenheid 

van bewoners uitgevoerd. 

 

Ook het onderhoud aan civiele kunstwerken hebben we volgens het beheerplan uitgevoerd. 

 

We hebben de wegbelijning geïnventariseerd en geïnspecteerd. De slechte belijningen van vooral de 

voetgangersteekplaatsen hebben we hersteld.  

 

De verlichtingsarmaturen in het voetgangersgedeelte in de tunnel Brakkeveldweg hebben we vervangen door 

vandalismebestendige armaturen.  

De storm van 28 oktober 2013 heeft aanzienlijke schade aangericht aan bomen, lichtmasten en armaturen. De 

herstelkosten ervan hebben we ten laste gebracht van het reguliere onderhoud.   
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Watergangen 

 

Wat wilden we bereiken? 

Eind 2012 hebben we een groot aantal watergangen in het stedelijk gebied overgedragen aan het HHNK. 

Daarmee heeft de gemeente het beheer en onderhoud van de aanwezige walbeschoeiingen en aansluitende 

taluds overgenomen. In 2013 wilden we een beheerplan opstellen voor de oevers en de watergangen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We zijn nog steeds in overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over herijking van de 

overname van het stedelijk water. Het betreft voornamelijk de financiële voorwaarden voor de overname.  

 

We zijn met de voorbereiding voor het opstellen van het beheerplan Oevers en watergangen begonnen door de 

walbeschoeiing in Julianadorp te inventariseren en te inspecteren. Ook hebben we hiervoor de bodemdiepten 

van de kanoroute tussen de Van Foreestweg en de Doggersvaart gemeten. 

 

Kindvriendelijke wijk 

 

Wat wilden we bereiken? 

In 2009 is het project De kindvriendelijke wijk in samenwerking met Jantje Beton van start gegaan. Jantje Beton, 

de gemeente Den Helder, kinderen en lokale partners wilden ervoor zorgen dat in de Visbuurt, de Vogelbuurt en 

de Sluisdijkbuurt in de periode 1 april 2009 tot en met 31 december 2013 een speelomgeving gerealiseerd werd 

die kinderen voldoende uitdaging en veiligheid bood om elke dag buiten te spelen in hun eigen buurt. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben de deelprojecten De kindvriendelijke Visbuurt en De kindvriendelijke Vogelbuurt afgerond. Kinderen 

uit de buurt en alle andere betrokkenen hebben beide speelroutes feestelijk in gebruik genomen. Voor het 

deelproject De kindvriendelijke Sluisdijkbuurt hebben we overleg gehad met bewoners en andere 

belanghebbenden (o.a. beheerstichting Sluisdijk). Ook het creatieve participatietraject met de kinderen in de 

Sluisdijkbuurt heeft plaatsgevonden. De technische voorbereiding is afgerond. De realisatie van het deelproject 

schuiven we door naar begin 2014.  

 

We hebben de opgedane ervaring van het project De kindvriendelijke buurt in samenwerking met Jantje Beton 

geëvalueerd en zetten onze ervaringen in bij het buurtgericht werken. We zijn met de voorbereiding van het 

pilotproject Grote Rivierenbuurt begonnen. 

 

Wijkgericht werken 

 

Wat wilden we bereiken? 

 De wijkmanager en de accountmanagers stonden in 2013 centraal bij de buurtaanpak. Zij zijn de ogen 

en oren in de wijk, de spin in het web van alle partijen in de wijken en vervullen een voortrekkersrol in 

bovenstaande ontwikkeling. Zij ondersteunen ook de wijkwethouders, faciliteren projecten en 

initiatieven en werken aan de uitbouw van het buurtactieplan Jeruzalem, het uitvoeren van wijkactieplan 

Julianadorp, het bewaken van de wijkagenda in De Schooten.  

 We wilden vorm en inhoud blijven geven aan het Convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting. Dit 

convenant is een belangrijk instrument voor het stimuleren van burgerparticipatie en het wijkgericht 

werken, zowel fysiek als sociaal. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben de vacature tweede wijkmanager opengesteld (motie 11.5) 

  

De nieuwe accountmanager voor Julianadorp is geïnstalleerd. Dit heeft geleid tot een stabiele situatie, naar 

tevredenheid van vele partners in die wijk. Vele dialogen zijn tot stand gekomen en nieuwe bewonerspanels zijn 

geïnstalleerd. Het wijkplatform krijgt hiermee hernieuwde energie. 

 

We hebben collegebezoeken gehouden in Julianadorp, De Schooten/Boatex en de Stad Binnen de Linie. Hierbij 

zijn vele wijkprojecten onder de bestuurlijke aandacht gebracht, meestal door bewoners zelf. Daarnaast is de 

nieuwe invulling van het wijkwethouderschap begonnen. De wijkwethouders houden geen eigen spreekuren meer, 

maar zitten zo nu en dan de spreekuren van de wijkconciërges bij. Dat gaat naar tevredenheid. Veel kleine zaken 

blijven nu gewoon onder de wijkconciërge vallen. Voorts zijn de wijkwethouders begonnen met themabezoeken. 
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We hebben buurtbemiddeling Den Helder opgezet. In korte tijd hebben we twintig vrijwilligers geworven en 

opgeleid. Zij hebben inmiddels al vele burenruzies beslecht. Vooral de politie is zeer te spreken over 

buurtbemiddeling. De woningstichting ook. We hebben een toezichthoudersproject in Tuindorp opgezet, geschoeid 

op de leest van het al jaren bestaande toezichthoudersproject in Nieuw Den Helder. 

 

In 2013 zijn tientallen convenantprojecten gestart en afgerond, voor een totaalbedrag van zo’n € 500.000. Vaak 

betrof het burgerinitiatieven, zoals ‘hanging baskets’ in De Schooten, wijkmanifestaties, speeltuinverbeteringen, 

buurthuisverbeteringen en een multifunctioneel sportveld bij Mercurius. 

 

 

Grondwaterbeheer 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden dat inwoners van Den Helder op de gemeentelijke website veel informatie konden vinden 

over de gemeentelijke riolering. De daarvoor ingerichte plek heet het Waterloket.  

 En we wilden uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben ervoor gezorgd dat het digitale waterloket met al zijn informatieve teksten beschikbaar is op de 

gemeentelijke website. Dit is één van de verplichte onderdelen van de rioleringszorgtaak. Op de Stadsnieuws-

pagina hebben we de werking van het waterloket en de (eigen) verantwoordelijkheden uitgelegd.  

 

Het huidige grondwatermeetnet hebben we uitgebreid met een aantal locaties in het centrum en op Kooypunt.  

 

Alle meetwaarden van 2012 en 2013 van het grondwatermeetnet hebben we geanalyseerd en verwerkt in een 

overzichtskaart. Deze overzichtstekening vormt input voor de beleidsnotitie voor de invulling van de zorgplichten 

voor hemel- en grondwater. 

 

We hebben drainageriolen aangelegd in de Hertzogstraat, P. Planciusstraat, C. Houtmanstraat, Indische buurt 

en een deel van de Jan in ’t Veltstraat. Het resterende deel van de Jan in ’t Veltstraat is aanbesteed en start in 

januari 2014. 

 

Openbaar groen 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden de kwaliteit van de heesters en bomen digitaal in kaart brengen.  

 Ook wilden we diverse gebieden met potentie voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de 

biodiversiteit volgens de richtlijnen van vlindervriendelijk beheer uitvoeren (de vlinderroutes).  

 De keuze van typen beplanting wilden we mede afstemmen op de voedsel- en verblijfsbehoeften van 

vogels en bijen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In het kader van de zorgplicht hebben we een selectie van ca. 2000 bomen langs de hoofdwegen 

geïnspecteerd op veiligheid. We hebben gebruik gemaakt van de Visual Tree Assessment methode. Dit is 

een specifieke boomveiligheidscontrole die iedere boomeigenaar regelmatig en systematisch moet 

uitvoeren.  

Ook hebben we de kwaliteitsinspecties van heesters uitgevoerd. De resultaten van beide inspecties 

hebben we digitaal in kaart gebracht.  

 

Dit jaar hebben we het maaiwerk aan de vlinderroutes in het najaar later uitgevoerd dan gebruikelijk. Dit 

was het gevolg van het zeer koude voorjaar, waardoor de beplanting een achterstand in de ontwikkeling 

liet zien ten opzichte van eerdere jaren. Ook de grote hoeveelheid regen in september zorgde voor 

vertraging.  

 

Daar waar het mogelijk was, hebben we in de beplantingsplannen gekozen voor bij- en vogelvriendelijke bomen 

en heesters. Ook hebben we enkele bomenplannen aangepast om de voedsel- en verblijfsbehoeften van vogels te 

behouden. In de speeloase De Overzet bijvoorbeeld zijn de wilgen geknot in plaats van vervangen.  
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We hebben de bomenplannen volgens de planning van 2013 voorbereid en nagenoeg allemaal 

uitgevoerd Voor enkele bomenplannen lopen de (vergunning)procedures nog. Na afronding voeren we 

deze plannen begin 2014 of na de zomer van 2014 uit. (Het betreft: Doorzwin, speeloase Viskom, 

Harpoenierstraat, A. Romein Verschoorlaan). 

 

Het groot onderhoud aan de heesterbeplanting en de vijver in het Timorpark hebben we uitgevoerd. Fase 

1 van het groot onderhoud aan de heesterbeplanting aan de W. v. Alcmadestraat hebben we verplaatst 

naar 2014. Hierdoor hebben we meer tijd voor het ingezette participatietraject met bewoners en 

natuurverenigingen.  

 

Stormschade 

De storm van 28 oktober 2013 heeft een aanzienlijke schade aangericht aan het openbaar groen. In totaal 

zijn vierhonderd bomen gesneuveld. Voor het opruimen en het herstellen van de schade is menskracht en 

materieel van de gemeente ingezet. De werkzaamheden die als gevolg van de storm hebben 

plaatsgevonden zijn ten koste van het reguliere onderhoud gegaan. De gemeenteraad is hierover 

geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (RIB). 
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 165.000 voordelig) 

 

Lasten: 

Straatverlichting 

In oktober heeft een kortstondige, hevige storm schade veroorzaakt aan de openbare verlichting. De kosten voor 

het herstel bedroegen € 35.000 en het verhelpen van storingen € 29.000. Verder hebben we besloten om bij de 

reconstructiewerkzaamheden Prins Hendriklaan gelijktijdig de lantaarnpalen en armaturen te vervangen. De 

kosten hiervoor waren € 60.000. 

 

Wegenonderhoud 

In 2013 is er circa € 200.000 meer uitgegeven voor de reconstructie van de Prins Hendriklaan. Daar staat 

tegenover een niet geraamde bijdrage van de provincie onder de baten.  

 

Onderhoud vaarwegen 

Door vertraging van de uitvoering van de baggerwerkzaamheden door Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier zijn de geplande kosten voor ontvangstplicht van baggerspecie HHNK niet in 2013 opgekomen. 

Dit resulteert in een onderschrijding van € 52.000,-. 

 

Buurt- en representatief groen  

In oktober heeft een storm veel schade aangericht aan bomen. Stadsbeheer heeft voor het herstel personeel en 

materieel ingezet. Dit is ten koste gegaan van het reguliere onderhoud. Gevolg is een onderschrijding op groot 

onderhoud openbare ruimte ter grootte van € 137.000,-. De post stormschade bedraagt € 182.000. Hiervoor was 

geen budget in de begroting opgenomen.  

 

Wijkbeheer 

Diverse projecten liepen in de eindfase vertraging op, waardoor deze niet geheel in 2013 zijn gerealiseerd. Het 

gevolg is een onderschrijding van € 114.000,-. 

In het kader van de stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton hebben we projecten in de Vogelwijk en 

Visbuurt gerealiseerd. Hierdoor overschreden we het budget met € 58.000,-. Van Jantje Beton hebben we echter 

bijdragen ontvangen ter grootte van € 54.000,-. Zie baten. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 69.000 voordelig. 

 

Baten: 

De baten bij wegenonderhoud zijn € 197.000 hoger door een niet geraamde bijdrage voor de reconstructie van de 

Prins Hendriklaan. 

Voor projecten in de Vogelwijk en Visbuurt zijn bijdragen ontvangen van Jantje Beton ter grootte van € 54.000,-.    

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 112.000 voordelig. 

 

Reserves 

Onttrekkingen: Afwijkingen <100.000 per saldo € 6.000 nadelig.  

03  Beheer Openbare Ruimte
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 12.499 12.759 12.951 -192

Totaal baten -1.221 -1.191 -1.554 363

Resultaat voor bestemming 11.278 11.568 11.397 171

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves -51 -51 -45 -6

Resultaat na bestemming 11.227 11.517 11.352 165

Begroting 2013
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Programma 4: Stedelijke vernieuwing 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 
4.1  Inleiding 

Langzaam maar zeker wordt het voor iedereen zichtbaar: Den Helder, onze stad aan het water, ondergaat een 

warme metamorfose. We knappen niet alleen het stadshart de komende jaren zichtbaar op, de stedelijke 

vernieuwing strekt zich ook uit naar Nieuw Den Helder en Julianadorp-Oost. In Nieuw Den Helder bijvoorbeeld 

creëren we mogelijkheden voor huizen die een wooncarrière in de eigen wijk mogelijk maken. Mensen kunnen dan 

als het nodig is, verhuizen naar een huis dat beter bij hun gewijzigde gezins- of leefsituatie past.  

De stelling Den Helder is een belangrijk wapenfeit voor de stad, dus knappen we de forten op. Inwoners, 

ondernemers, investeerders en bezoekers varen wel bij de ontwikkelingen. Logisch, want wie wil er niet wonen of 

werken in een stad waar regionaal aantrekkelijke voorzieningen als een theater, bibliotheek, bioscoop, zwembad 

én diversiteit in het woningaanbod vanzelfsprekend zijn? Samen maken we van Den Helder een stad waar 

mensen zich thuis voelen.  

 

Het programma Stedelijke vernieuwing bestaat uit twee delen, namelijk 4. Stedelijke vernieuwing en 4a. Stadshart.  

 

 

4.2 Wat wilden we bereiken? 
 

 We wilden het woningaanbod in Nieuw Den Helder differentiëren. 

 Ook wilden we de stelling in het stadsbeeld terugbrengen.  

 We wilden een levendig en veilig stadshart creëren, met een concentratie van stedelijke functies, 

een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede horeca, kunst, cultuur en 

evenementen en een goed voorzieningenniveau. 

 Van Willemsoord wilden we een bruisend stadsdeel maken voor de inwoners en bezoekers. Het 

moest een plek worden waar je elkaar wilt ontmoeten en iets wilt ondernemen. 

 We wilden de projecten Kop Spoorstraat en Kop Beatrixstraat uitvoeren. Deze projecten omvatten 

een programma van wonen, winkels en parkeren. Ze vormen de twee halters van het 

winkelcentrum die de structuur van centrum moeten versterken. 

 De stationslocatie wilden we herontwikkelen. 

 En parkeren wilden we zoveel mogelijk concentreren in de bebouwde voorzieningen. Aanvullend 

wilden we extra (openbare) parkeerplaatsen toevoegen aan het parkeerareaal van de binnenstad. 

 
 

4.3 Beleidsmatige verantwoording 
 

 

Nieuw Den Helder 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden erop aansturen om de wijk op organische wijze te veranderen. Gebruikers, ondernemers en 

bewoners zouden daarbij centraal staan. Om de organische verandering goed tot stand te kunnen 

brengen, hadden we uitgangspunten op thema’s groen, woningen, toerisme en sociale stijging 

geformuleerd. Deze uitgangspunten, de stedenbouwkundige visie van Woningstichting Den Helder en 

afspraken over financiering en uitvoering vormden de leidraad waarlangs we toekomstige 

ontwikkelingen mogelijk wilden maken. 

 Op basis van een aantal gemeentelijke uitgangspunten wilden we een globaal bestemmingsplan 

maken. 

 De eerste ontwikkelprojecten door Woningstichting Den Helder wilden we voorbereiden. Hierbij wilden 

we veel aandacht schenken aan parkachtig wonen en mogelijkheden voor (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap. We wilden de ruimtelijke ontwikkeling faciliteren en regie voeren over de sociale- 

en leefbaarheidsprojecten.  

 Ook wilden we een nieuwe, buurtgerichte werkwijze volgen die kansen zou creëren en die kwaliteit zou 

toevoegen. In 2013 moesten hiervan de eerste resultaten zichtbaar worden. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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De afspraken over (tijdelijk) beheer en andere afspraken die de leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen van 

de wijk  Nieuw Den Helder vormen,  hebben we nader uitgewerkt. Ondertekening van de conceptovereenkomst  

tussen de gemeente en WSDH vindt in het eerste kwartaal 2014 plaats.  

De uitwerking van de stedenbouwkundige visie op het gebied Nieuw Den Helder Centrum hebben we op 11 

november 2013 in de raadscommissie Stadsbeheer gepresenteerd. In het verlengde daarvan heeft 

Woningstichting Den Helder in november een informatiedag gehouden voor de inwoners van Den Helder. De 

woningstichting informeerde bezoekers over de mogelijkheden om, onder voorwaarden, voor enkele jaren een 

stuk grond te adopteren in de Falgawijk. Het bestemmingsplan Nieuw Den Helder dat deze ontwikkelingen 

mogelijk maakt, is 18 november vastgesteld in de gemeenteraad.  

We hebben voortgang geboekt met de sociale wijkaanpak. Partijen vinden elkaar, onder andere in het 

Wijkplatform, steeds beter bij de stimulering en ondersteuning van de participatie van bewoners. De ontwikkeling 

van de weggeefwinkel op het Seringenplein, het kunstproject op de hoek met de Jan Verfailleweg en de 

schooltuinen aan de IJsselmeerstraat  zijn voorbeelden van bewonersinitiatieven die in 2013 tot stand zijn 

gekomen.  
 
 

Stelling Den Helder 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden herstel van Fort Harssens, Fort Westoever, afronding van de tweede fase van de restauratie 

van Fort Kijkduin, coupure Huisduinerweg en een fysieke ontsluiting van de Stelling Den Helder over 

water. 

 We wilden interactieve informatie inrichten. 

 Voor de ontwikkeling van Willemsoord waren de cultuurhistorische uitgangspunten die in het 

visiedocument Willemsoord (2011) zijn vastgesteld, voor ons bepalend. De activiteiten zijn 

meegenomen in deelprogramma 4a Stadshart. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Fort Westoever: We verkennen in samenwerking met de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  de 

gebruiksmogelijkheden voor het fort. Gesprekken over nieuwe initiatieven lopen. De werkzaamheden voor 

conservering van de machinehal zijn gestart. Onderzoek naar conservering van een aantal 

dieselgeneratoren, inclusief subsidiemogelijkheden, loopt.  

 

Fort Harssens: Voorbereidend overleg voor de restauratie heeft geleid tot voorbereidend onderzoek voor 

elektrotechnische voorzieningen (loopt door in 2014). We zijn met Defensie in overleg om te komen tot een 

beheersovereenkomst voor de situatie na restauratie.  

 

Fort Kijkduin:  We hebben de Wabo (omgevings)-vergunning verleend voor de tweede fase van de 

restauratie van het fort. Het herstel van de bastions en het aanbrengen van de Berlinerwand zijn voorlopig 

gegund. Overige verleende werkzaamheden worden uitgevoerd zodra er een exploitant is 

(restaurant/hotel). De exploitant van het zeeaquarium heeft zich met ingang van 1 januari 2014 

teruggetrokken. De Stichting Stelling Den Helder heeft de exploitatie van het aquarium en het restaurant 

overgenomen. De restauratieperiode wordt gebruikt om met belangstellenden overleg te voeren over de 

exploitatie.  

 

Coupure Huisduinerweg: We hebben de coupure aangebracht en feestelijk opgeleverd (april 2013).  

 

Ontsluiting Stelling Den Helder over water: De kanoroute hebben we uitgebreid met onder andere de 

Stellingroute. Ook hebben we diverse steigers aangelegd (o.a. bij het nieuwe restaurant 

Pannenkoekenvallei /klimpark Klimvallei).  In samenhang daarmee hebben we de oplevering van de 

overhaal en duiker aan de Nieuweweg ter hoogte van fort Dirksz. Admiraal uitgevoerd. Ook hebben we 

fluistervletten gebouwd en geleverd in opdracht van Stichting Stelling Den Helder. 

We onderzoeken of de beoogde pontverbinding van Fort Westoever naar de Nijverheidskade ook 

elektrisch kan worden aangedreven. We hebben de kade bij Fort Westoever verlaagd, zodat deze ook 
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geschikt is voor kleine vaartuigen.  

Het aanbestedingstraject voor de duiker in de grote linie nabij Fort Dirksz Admiraal hebben we afgerond 

en de werkzaamheden voorlopig gegund. In januari 2014 heeft de definitieve gunning plaatsgevonden. 

Deze realiseren we voor de zomer 2014. 

 

De Stichting Stelling Den Helder heeft Interactieve informatie ontwikkeld. Deze informatie is op 

www.stellingdenhelder.nl beschikbaar. 

 

  

http://www.stellingdenhelder.nl/
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Programma 4a: Stadshart 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 

Willemsoord 

 

Wat wilden we bereiken? 

 Het bestemmingsplan Willemsoord wilden we in het eerste kwartaal 2013 vaststellen. 

 Het bouwplan Schouwburg wilden we in procedure brengen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Het onderzoek van de onderzoekcommissie Willemsoord hebben we in het najaar afgerond. De raad behandelt 

in 2014 het raadsvoorstel RVO13.0198 van de Onderzoekscommissie Willemsoord (9 december 2013).  

 

De raad heeft in februari 2013 het bestemmingsplan Willemsoord vastgesteld. In het verlengde hiervan heeft de 

raad in juli 2013 een  herziening van de Kadernota Detailhandel over detailhandel op Willemsoord vastgesteld.  

We hebben het begrip nautische detailhandel zodanig gedefinieerd dat we enerzijds ruimte voor dynamiek in de 

markt laten en anderzijds voorkomen dat het nautische karakter van Willemsoord verwatert.  

 

De omgevingsvergunning voor de nieuwe schouwburg hebben we in december 2013 verleend. Het  contract met 

de aannemer om de Ketelmakerij, de Kathedraal en de Bazaar op Willemsoord Den Helder te verbouwen tot 

theater is in dezelfde maand getekend. 

 

Om Willemsoord deel uit te laten maken van een levendig stadshart zijn er in 2013 wederom vele evenementen 

gehouden op en rond Willemsoord. Hoogtepunt was Sail 2013 (zie ook programma 1 en 12). De ontwikkelingen 

van Willemsoord gaan door. Zo is een stijgende lijn in de verhuur van panden waarneembaar, is Willemsoord BV 

hard bezig om nieuwe huurders aan zich te binden en zijn er kansen voor de verkoop van panden (onder andere 

gebouw 41).  

Ook is Willemsoord BV bezig om zijn energieverbruik danig terug te dringen. Het college houdt haar zorgen over 

de hoge energiekosten. We waarderen dan ook het initiatief van Willemsoord om met diverse partijen, zoals 

Eneco en Peutz, samen te werken aan modellen om de isolatie van verschillende panden op een hoger niveau 

te brengen. 

 
De haalbaarheid van de restauratie van de Boerenverdrietsluis is dichterbij gekomen door de  toegekende 

Waddenfondsaanvraag.  

 

Het bezoekerscentrum op Willemsoord is in juni open gegaan. In het najaar is hier een tentoonstelling over 

duurzame visserij geopend. Door samenwerking tussen Willemsoord en de gemeente hebben we publiciteit voor 

de jachthaven (RTL vaart) gerealiseerd. Den Helder ontwikkelt zich tot watersportstad, waarbij Willemsoord een 

van de parels is.  

 

 

Halters kop Spoorstraat en kop Beatrixstraat  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden dat Zeestad CV/BV in 2013 een kooprealisatieovereenkomst sloot voor de kop Beatrixstraat 

met de ontwikkelaar. Het plan sluit nauw aan op de ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage. 

 De plannen voor de kop Spoorstraat wilden we in 2013 verder uitwerken, zodat na verplaatsing van de 

schouwburg direct kon worden begonnen met de realisatie. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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Zeestad en Woningstichting Den Helder hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling Kop Halter 

Spoorstraat (Halter 2, Bellevue).  

Reconstructie Beatrixstraat: Het ontwerp van de Beatrixstraat is mede tot stand gekomen door een stadsdebat 

(maart 2013). In dit debat hebben inwoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden hun inbreng geleverd. De 

uitvoering hebben we doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2014. In oktober 2013 is het Verkeersbesluit 

Beatrixstraat genomen. 

 

Kop Halter Beatrixstraat: De overeenkomst tot levering van grond tussen Zeestad en de Woningstichting Den 

Helder is getekend (juli 2013). Aansluitend is het proces voor de uitvoering van bouwplan Kop Beatrixstraat 

gestart. Ook het ontwerp voor het bouwplan Keizersbrug en aansluitend de uitvoering is gestart ( februari 2013). 

Woningstichting Den Helder is gestart met de nieuwbouw op de hoek Zuidstraat en met het opknappen van de 

winkels noordzijde einde Beatrixstraat.  

 

 

Stationslocatie  

 

Wat wilden we bereiken? 

 Het bestemmingsplan Stationsgebied wilden we in 2013 laten vaststellen. 

 Ook wilden we inrichtingsplannen (gedetailleerde ontwerpen voor de openbare ruimte) opstellen met 

het stedenbouwkundig plan als beleidsmatig uitgangspunt. Het inrichtingsplan, bestek vorming en 

vervolgens aanbesteding om tot realisatie over te kunnen gaan, zouden minimaal een jaar in beslag 

nemen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Na een intensief interactief proces met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is uit de 

gepresenteerde varianten  voor een nieuw stadhuis een keuze gemaakt. Aansluitend hebben we het 

bestemmingsplan voor de stationslocatie in december 2013 ter inzage gelegd.  

 

 

Stimuleringsregeling gevelopwaardering  

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden subsidies verstrekken aan ondernemers in het stadshart voor gevelopwaardering, voor verbetering 

van de bouwkundige en esthetische kwaliteit van winkelpanden door renovatie.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

WSDH/Zeestad en ondernemers hebben een aanpak voor gevelrenovatie in de Keizerstraat opgezet. De 

gemeente werkt mee door subsidiëring van projecten mogelijk te maken en zo nodig vergunningen te verlenen. 

De gevelrenovatie voor de toekomstige vestiging van Bruna in de Keizerstraat (met twee appartementen) is 

afgerond. 

 

 

Parkeergarage Sluisdijk  

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden de parkeergarage Sluisdijk vernieuwen voor Sail 2013. Conform de Parkeervisie zou een 

kostenneutrale parkeerexploitatie mogelijk moeten zijn.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De gerenoveerde parkeergarage aan de Sluisdijkstraat is voor Sail 2013 opgeleverd. Daarnaast is het ontwerp 

en bestek van de Sluisdijkstraat gemaakt en hebben we met de bewoners afspraken gemaakt over de inrichting 

van de straat. 

 

 

Parkeergarage Koninckshoek  

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden een uitvoeringsprogramma opstellen en voorleggen aan de raad. Dit programma volgde op de 

resultaten uit de voorverkenning uit 2012 met een overzicht van problemen, werkzaamheden en kosten in de 

parkeergarage en de ambities van de VvE.  
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In juni 2013 heeft de raad een krediet van € 299.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een 

kwaliteitsimpuls in de parkeergarage Koninckshoek. 

 

Andere ontwikkelingen in 2013: 

In de aanloop naar Sail hebben we vaart gemaakt om de stad klaar te maken voor de vele bezoekers. Zo 

heeft in mei de feestelijke oplevering plaatsgevonden van het horecapleintje Breewaterstraat. Naast de 

tijdelijke inrichting van het Molenplein (juni 2013) met een Billboardtuin zijn we in juni ook begonnen met 

de realisatie van het bouwplan Spoorstraat Oost.  

 

Het ontwerp van de bibliotheek is in de zomer van 2013 aan omwonenden gepresenteerd. De commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit heeft hierover positief geadviseerd. De ondertekening van de realisatieovereenkomst 

tussen Woningstichting Den Helder – Zeestad heeft in juli 2013 plaatsgevonden.  
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 13.000 nadelig) 

 

Lasten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 100.000 voordelig. 

 

Baten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 38.000 nadelig. 

 

Reserves 

Onttrekkingen: Afwijkingen <100.000 per saldo € 75.000 nadelig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

04  Stedelijke Vernieuwing
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 6.812 6.913 6.813 100

Totaal baten -250 -250 -212 -38

Resultaat voor bestemming 6.562 6.663 6.601 62

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves -5.010 -5.108 -5.033 -75

Resultaat na bestemming 1.552 1.555 1.568 -13

Begroting 2013
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Programma 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 
5.1 Inleiding 
 

Den Helder is een gemeente met bijzondere kwaliteiten. We benutten de kansen die er zijn. We versterken Den 

Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaardiensten en bedrijvigheid, geven het gebied Dirksz 

Admiraal een facelift, bouwen woningen op onverwachte locaties en herbestemmen panden tot verrassende nieuwe 

onderkomens voor specifieke groepen bewoners of toeristen. De balans tussen de economische dynamiek van de 

stedelijke omgeving (stadshart, haven, bedrijventerreinen) en de rust en ruimte van het open landschap is delicaat. In 

deze ruimte maken we goede afspraken over wat wel en niet kan. Op die manier kan iedereen in Den Helder prettig 

wonen en werken. Zij kunnen profiteren van de economische levendigheid van stad en haven en genieten van de rust 

van het omringende gebied.  

 
 
5.2    Wat wilden we bereiken? 
 

 We wilden de ruimtelijke kwaliteit van het gebied Dirksz Admiraal verbeteren. 

 Ook wilden we ons inzetten om de positie van Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde 

luchtvaardiensten en bedrijvigheid te versterken. 

 Tot aan 2020 willen we 800 woningen bouwen. Daar bovenop kunnen nog eens 150 woningen extra 

komen, als de 800 in deze periode worden gehaald. 

 Huisduinen biedt een bijzonder woonmilieu, waarvoor het OS&O-terrein en de Tillenhof kansen bieden. We 

wilden de ontwikkeling van dit gebied laten aansluiten op de cultuurhistorische waarden die dit terrein, het 

Casino en het nabij gelegen fort Kijkduin vertegenwoordigen. 

 
 
5.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Dirksz Admiraal  

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden in 2013 het bestemmingsplan De Dogger Noordoost afronden.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De Helderse gemeenteraad heeft het bestemmingsplan De Dogger Noord Oost op 1 juli  2013 vastgesteld. Het 

bestemmingsplan maakt een nieuwe bestemming voor het huidige stadhuis mogelijk. 
 
 

Luchthaven  

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden het nieuwe bestemmingsplan Luchthaven Heldair  vaststellen, aangezien het bestemmingsplan 

Luchthaven uit 1994 dateerde.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In het bestuurlijk overleg tussen Den Helder Airport, het Ministerie van Defensie en de gemeente over Militair 

Vliegkamp De Kooy /Den Helder Airport hebben we gewerkt aan het in beeld brengen en wegnemen van 

knelpunten die de ontwikkeling van de civiele luchtvaart vanaf De Kooy belemmeren. We werken als gemeente 

actief aan de herziening van de ruimtelijke randvoorwaarden. De raad heeft het bestemmingsplan Luchthaven 

Den Helder op 14 oktober 2013 vastgesteld. 
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Woningbouw  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden woningen bouwen op locaties waarvoor in 2012 een procedure is gestart: onder andere de 

bouw van een appartementencomplex op de locatie van de voormalige Kwik-Fit aan de 

Waddenzeestraat in Nieuw Den Helder en de bouw van tien grondgebonden woningen op de locatie 

van de Oude Riepel in Julianadorp. 

 Bepaalde panden wilden we herontwikkelen: De Trimaran aan de Hortensiastraat wilden we verbouwen 

tot drie woningen met een bed & breakfast-functie. Voor de voormalige Opstandingskerk aan de 

Lorentzstraat keken we of omzetting naar levensloopbestendige woningen met behoud van het 

karakteristieke kerkgebouw en de bijbehorende toren uit de wederopbouwperiode mogelijk was. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Via de Raadsinformatiebrief RI13.0082  hebben we de ‘Stand van zaken regionaal woonbeleid; Regionaal Actie 

Programma, Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop en Regionale Woonvisie’ (KWK) gegeven. 

Alle colleges van B&W in de regio hebben het  plan van aanpak voor een Kwalitatief Woningbouwprogramma 

Kop van Noord-Holland (KWK) vastgesteld. In oktober hebben we aan adviesbureau STEC Groep opdracht 

gegeven om het KWK op te stellen samen met de regiogemeenten, de provincie en vertegenwoordigers van 

marktpartijen. In het KWK gaat het niet zozeer om de kwantiteit maar meer om de kwaliteit. We willen voorzien in 

de behoefte van woonconsumenten wat betreft woningtype en woonmilieu (vraaggestuurd bouwen). Er ligt 

inmiddels een position paper en we hebben een begin gemaakt met de nadere analyse. Begin 2014  volgen er 

bestuurlijke bijeenkomsten met portefeuillehouders en raden.  

 

De oplevering van het voormalige kantoorpand Openbare Werken voor transformatie tot LOFT-woningen is 

gerealiseerd. 

 

Voor de bouw van tien grondgebonden woningen op de locatie van de Oude Riepel hebben we grond 

overgedragen aan de ontwikkelaar. De bouw van de woningen is inmiddels begonnen. 

 

Op 25 april 2013 hebben we de nieuwe naam van bouwproject Julianadorp Oost bekend gemaakt: Willem-

Alexander Hof. We hebben twee architectenbureaus geselecteerd. Zij hebben voor de verschillende situaties 

woningen ontworpen. Op 17 december zijn de woningen in de verkoop gegaan. 

 

Verkoop Trimaran: Het pand aan de Hortensiastraat hebben we verkocht en overgedragen aan de bewoners en 

uitbaters van de bed & breakfast. 

 

De verbouw van de Opstandingskerk aan de Lorentzstraat hebben we voorbereid. 

 

De bouw van een appartementencomplex op de locatie van de voormalige Kwik-Fit aan de Waddenzeestraat 

door Woningstichting Den Helder hebben we uitgesteld. 
 
 

Actualisering bestemmingsplannen  

 

Wat wilden we bereiken? 

Voor 1 juli 2013 moesten alle bestemmingsplannen binnen een gemeente op grond van de Wet ruimtelijke 

ordening jonger zijn dan tien jaar.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De volgende bestemmingsplannen heeft de raad in 2013 vastgesteld: Zeegebied, De Nieuwe Haven, 

Willemsoord, Willemsoord Defensie, Stadshart Zuid, De Schooten, De Dogger Noord-West, Duinzoom, 

Luchthaven Den Helder, Nieuw Den Helder Zuid en Nieuw Den Helder Centrum. 

  

Met uitzondering van het bestemmingsplan voor de stationslocatie (dat we in december als ontwerp ter 

inzage hebben gelegd) en de Van Galenbuurt Zuid-Oost (dat we aan de raad ter vaststelling hebben 

aangeboden) zijn alle bestemmingsplannen binnen de gemeente Den Helder jonger dan tien jaar. 

 

De ontwerpbestemmingsplannen Harssens en Kooypunt hebben we vanwege binnen die plannen begrepen 

ontwikkelingen als ontwerp ter inzage gelegd. Deze zorgen niet voor een overschrijding van de tienjaarstermijn. 
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Huisduinerkwartier  

 

Wat wilden we bereiken? 

In overleg met bewoners, belanghebbenden en mogelijke ontwikkelaars wilden we een ontwikkelstrategie 

bepalen die ertoe moest leiden dat dit gebied een aantrekkelijke invulling kreeg.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM) heeft het marktconforme grondaanbod van de gemeente 

geaccepteerd. We hebben een aanpassing van het stedenbouwkundig plan in voorbereiding (zie ook de 

paragraaf Grondbeleid). 

 

 

Overige ontwikkelingen: 
Kust 

In het traject van visievorming voor de Nationale Visie Kust heeft de Stuurgroep Deltaprogramma Kust 

besloten om met voorhoedeprojecten te gaan werken. Dit voorhoedeproject Den Helder omarmt de 

zeewering had in eerste instantie het karakter van een voorstudie, maar is in 2013 via de 

uitvoeringsagenda een uitvoeringsproject geworden. Den Helder is nu in de visie een van de parels. Dit 

wil zeggen dat in de gemeente verschillende thema’s spelen die in het kader van de uitvoering van de 

Nationale Visie Kust interessant zijn om verder te onderzoeken.  

Het Hoogheemraadschap (HHNK) heeft een eigen deltavisie uitgebracht dat voor hen een kader vormt 

om met andere partijen aan te werken. Bijvoorbeeld aan het multifunctionele gebruik van de zeewering. 

De provincie Noord-Holland werkt aan het versterken van de identiteit van de Noord-Hollandse kust. Zij 

heeft via haar Strategische Agenda Kust een eigen rol in het Deltaprogramma. 

In november 2013 hebben we een werkatelier over kustontwikkeling gehouden met alle betrokken 

partijen, gevolgd door een bewonersavond over het zelfde thema. 
 

 

 
  



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

43 

B. Wat heeft het gekost? 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 1.531.000 nadelig) 

 

Lasten: 

De lasten zijn in 2013 lager uitgevallen dan geraamd. Door vertragingen in de ontwikkeling van Willem-Alexander 

Hof is in 2013 niet gestart met het bouwrijpmaken van de eerste fase van het gebied. Dit leverde een voordeel op 

van € 1.500.000. De vertraging heeft er ook voor gezorgd dat het verlies op de grondexploitatie is toegenomen. 

Hiervoor hebben we een voorziening van € 1.314.000 getroffen. 

De werkzaamheden voor het bouwrijpmaken en inrichten van het bedrijventerrein De Dogger zijn volledig 

afgerond in 2013. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 1.000 nadelig. 

 

Baten: 

De baten van de bouwgrondexploitaties zijn lager uitgevallen dan geraamd. We hadden verwacht in 2013 

€ 1.500.000 als deel van de opbrengsten uit de eerste fase van Willem-Alexander Hof te ontvangen. De 

opbrengsten voor de gehele eerste fase zijn nu echter in 2014 geraamd. De opbrengsten wegens verkoop van 

panden welke strategisch niet meer van belang zijn waren € 221.000 hoger dan begroot. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 61.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen: Hogere storting van € 221.000  wegens verkoop van enkele panden welke strategisch niet meer 

van belang zijn. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 32.000 voordelig.  

 

Onttrekkingen: Geen afwijkingen. 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 210.000 nadelig.  

 

 

 

05  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 15.218 21.421 21.272 149

Totaal baten -13.042 -19.786 -18.505 -1.281

Resultaat voor bestemming 2.176 1.635 2.767 -1.132

Totaal toevoegingen reserves 38 788 977 -189

Totaal onttrekkingen reserves -268 -429 -219 -210

Resultaat na bestemming 1.946 1.994 3.525 -1.531

Begroting 2013
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Programma 6: Verkeer en vervoer 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 
6.1 Inleiding 

We maken van Den Helder een stad die vanuit alle windstreken goed bereikbaar is, waar we veilig kunnen 

autorijden, fietsen en lopen. Zonder goede infrastructuur kan Den Helder letterlijk en figuurlijk niet vooruit. Goede 

voorzieningen voor het vervoer dragen bij aan de leefbaarheid van de stad en het gemak en plezier waarmee we 

economische activiteiten kunnen ontplooien. Wie een rondje maakt door de stad constateert tevreden dat we al 

veel hebben gedaan: we hebben de Middenweg compleet vernieuwd, een rotonde aangelegd op de 

Zandkreekweg en groot onderhoud gepleegd aan de N250. In 2013 hebben we verder gewerkt aan de 

bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het aanbod aan parkeervoorzieningen, vooral in het centrum.  

 

 
6.2      Wat wilden we bereiken? 
 

 In zowel oostelijke als zuidelijke richting wilden we een betere aansluiting op het auto(snel)wegennet 

bereiken, dat zou leiden tot vermindering van de reistijd van en naar Den Helder. 

 Het dichtslibben van plekken waar veel verkeer samenkomt, wilden we voorkomen. En dan vooral op de 

route van en naar de haven. 

 De verkeersveiligheid op de wegen en fietsvoorzieningen in Den Helder wilden we verbeteren, waardoor 

er minder ongevallen plaatsvinden en minder (ernstige) verkeersslachtoffers vallen. 

 We wilden voldoende parkeerruimte voor bezoekers en bewoners van de binnenstad en verbetering van 

de kwaliteit van de openbare ruimte. 

 
 
6.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Visie infrastructuur  

 

Wat wilden we bereiken? 

 Bij Kooypunt derde fase wilden we een calamiteitenontsluiting aanleggen. 

 Voor het regionaal gebonden haventerrein wilden we een kwalitatief hoogwaardige ontsluiting 

aanleggen. 

 De Prins Hendriklaan wilden we opknappen tot een verkeersveilige laan. 

 Op provinciaal en rijksniveau wilden we het thema bereikbaarheid blijvend agenderen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben de Prins Hendriklaan opgeleverd. De officiële opening was op 11 juni 2013. Door het vrij liggende 

fietspad is de verkeersveiligheid vergroot. 

 

We hebben een met verkeerslichten geregelde voetgangersoversteek aangelegd bij de bestaande zebra op de 

Ruyghweg en op de Timorlaan. 

 

In de raadsvergadering van 22 april 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van 

een onderzoekskrediet. Hiermee willen we de consequenties van de aanleg van de Noorderhaaks voor de 

verkeersbewegingen in de omgeving en ten aanzien van de verkeersveiligheid actualiseren en vervolgens nader 

uitwerken. De conclusies van het verkeersonderzoek, de variantenstudie en de risicoanalyse voor de aan te 

leggen Noorderhaaks hebben we in december aangeboden aan de raad. Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek hebben we ook een voorstel gedaan om te beginnen met de technische voorbereiding, de benodigde 

grondaankoop. 

 

Het thema bereikbaarheid brengen we, waar mogelijk, op provinciaal en rijksniveau in. 

 

De aanleg van de calamiteitenontsluiting bij Kooypunt is vertraagd, omdat deze gelijktijdig plaatsvindt met het 

bouwrijp maken van het terrein (zie ook programma 12). 
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Aanpak knelpunten havenroute  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden onderzoeken uitwerken en voorbereidingen treffen voor het verbeteren van bestaande of van 

alternatieve ontsluitingsroutes naar de (huidige en toekomstige) haven. Zo paste de provincie Noord-

Holland in 2012 de kruising van de Weststraat, Kanaalweg en Hoofdgracht (Molenplein) aan. De route 

van en naar het opstelterrein van de TESO werd daarmee aanzienlijk verbeterd.  

 Daarnaast wilden we onderzoek doen naar de afwikkeling van het verkeer op de kruising van de 

Binnenhaven-Havenweg.  

De verkeerslichtenregeling op dit kruispunt (en op het kruispunt van de Havenweg-Het Nieuwe Diep) 

lijkt het verkeer niet op een juiste wijze te kunnen verwerken. Daardoor ontstaan vooral in de 

ochtendspits wachtrijen. Daarmee kan het vrachtverkeer met bestemming havens deze vaak niet op tijd 

bereiken. 

 Ook wilden we parkeerregulering ter voorkoming van de parkeerdruk in de haven door langparkeerders 

met bestemming Texel. Dit wilden we in overleg met Rijkswaterstaat en de TESO doen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Port of Den Helder voert onderzoeken en voorbereidingen voor de verbetering van de bestaande of alternatieve 

ontsluitingsroutes naar de (huidige en toekomstige) haven uit. In 2013 heeft dit niet geleid tot nieuwe inzichten of 

vervolgstappen. 

 

De verkeersafwikkeling op het kruispunt Binnenhaven – Havenweg is in de spits problematisch vanwege de 

beperkte capaciteit van het kruispunt. De verkeersregeling hebben we samen met Rijkswaterstaat (Groene Golf 

Team) geoptimaliseerd. Ingrijpende infrastructurele aanpassingen zijn in de beschermde grachtengordel niet 

mogelijk. 

We hebben overleg gevoerd met belanghebbende partijen in en rond de haven over de parkeerproblematiek. 

Het resultaat van het overleg is dat het realiseren van een dynamische parkeerverwijzing naar vrije 

parkeerplaatsen de voorkeur verdient boven parkeerregulering. De raad heeft zich in 2013 uitgesproken tegen 

de realisatie van een ParkeerRouteInformatiesysteem rond het centrum. Het parkeerverwijssysteem voor de 

haven werken we in 2014 separaat uit. 

 

 

Duurzaam veilig  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden de Prins Hendriklaan tussen de Polderweg en de Kanaalweg opknappen. 

 De Zanddijk tussen de Callantsogervaart en de Jan Verfailleweg wilden we in een 60 km zone wijzigen.  

Met deze snelheidsverlaging zou het snelheidsverschil met eventueel aanwezige (brom)fietsers 

afnemen.  

 In De Schooten ten oosten van de Torplaan zijn we eind 2011 begonnen met buurtgericht aanleggen 

van snelheid remmende maatregelen buiten de geplande aanpassingen in het beheerprogramma. In 

2013 wilden we dit een vervolg geven in De Schooten ten westen van de Baljuwstraat. 

 We wilden de route Langevliet - Nieuweweg monitoren om het blijvend effect van flitspalen zeker te 

stellen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

De Prins Hendriklaan hebben we binnen de financiële middelen en voor de datum van 1 juni 2013 

gereconstrueerd. 

De Zanddijk hebben we ingericht als 60 km/u zone. 

De snelheidsremmende maatregelen in De Schooten ten oosten van de Torplaan zijn gereed, ook ten 

westen van de Baljuwstraat.  

Het verkeersbeeld op de Langevliet-Nieuweweg is rustig sinds de plaatsing van flitspalen en het instellen van een 

maximum snelheid van 70 km/u. 

Er is een subsidie toegekend ter grootte van € 29.920, -. Deze subsidie is bestemd voor de kosten van de 

voorbereiding van, de begeleiding van en het toezicht op de uitvoering van de gevelmaatregelen aan 

honderd saneringswoningen. In oktober hebben we een bewonersavond over dit onderwerp gehouden. 

We hebben ervoor gezorgd dat voldoende verkeersregelaars de E-learning kunnen doorlopen, zodat zij 
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bevoegd zijn meerdere evenementen voor hun rekening te nemen. Zo komt de doorgang van 

evenementen niet in gevaar. Het is de bedoeling dat een aangestelde regelaar, mits dat vooraf is 

aangegeven, ook gevraagd kan worden voor inzet bij andere evenementen in Den Helder. 

Inmiddels hebben enkele organisaties zelf aangegeven dat ze samen willen werken. Zij gaan in overleg over 

welke werkwijze hen het beste past. De vrijwilligerscentrale Den Helder en de gemeente participeren in dit proces, 

daar waar het kan of nodig is. 

 

 

Parkeren centrum/Stadshart 

 

Wat wilden we bereiken? 

 Voor de parkeergarage Sluisdijk wilden we verbouwing/uitbreiding (zie programma Stadshart). 

 Voor de parkeergarage aan de Koningdwarsstraat wilden we aanpassing/upgrading. 

 In de buurten Centrum-Oost en –Noord wilden we invoering van een parkeerroute-informatiesysteem. 

Dit zou het gebruik van de parkeervoorzieningen in het Stadshart moeten bevorderen en de 

parkeerdruk in de woonbuurten verminderen. We wilden de bewoners van deze buurten in de 

vormgeving een belangrijke stem geven.  

 In de Van Galenbuurt-zuid wilden we parkeerregulerende maatregelen invoeren.  

Door ingebruikname van nieuwe woonvoorzieningen en door invoering van dergelijke maatregelen op 

andere plekken in en rond het centrum neemt hier de parkeerdruk toe. Dat leidt tot klachten van 

bewoners. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben de verbouwing van de garage Sluisdijk afgerond. Sinds Sail 2013 is de garage weer open.  

 

De raad heeft krediet verleend voor de kwaliteitsimpuls van de garage Koningshoeck. De voorbereiding van de 

werkzaamheden zijn gestart. 

 

Het voorstel voor de invoering van een Parkeer Route Informatie Systeem is door het college teruggetrokken, 

toen bleek dat er in de raad geen draagvlak voor was. 

 

We hebben voor de bewoners van zowel de Geleerdenbuurt als de Van Galenbuurt (zuid) een informatieavond 

gehouden. De bewoners van de Geleerdenbuurt hebben een vragenlijst ontvangen en geretourneerd; datzelfde 

staat voor de bewoners van de Van Galenbuurt zuid begin 2014 in de planning.  

 

De bewoners van Centrum-Noord hebben zich uitgesproken tegen het invoeren van parkeerregulerende 

maatregelen. Deze voeren we dan ook niet in deze woonbuurt in. 
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 184.000 voordelig) 

 

Lasten: 

In 2013 hebben we € 50.000 minder uitgegeven aan onderhoud aan verkeersregelinstallaties. De post Duurzaam 

Veilig is met € 32.000,-- overschreden door de plaatsing van druklichten op de voetgangersoversteekplaats 

Timorlaan.  

Bij het parkeerbeheer zijn de kosten € 150.000 lager uitgevallen door de nog niet opgekomen kapitaallasten voor 

de verbouw van de parkeergarage Sluisdijkstraat en de parkeergarage Koninckshoek. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 66.000 voordelig. 

 

Baten: 

De opbrengst voor het parkeren is € 139.000 lager dan verwacht. Dit is onder andere te verklaren door minder 

bezoekers aan de binnenstad, door de economische terugloop en het veranderende koopgedrag van het publiek. 

Tevens hebben we tijdens de verbouw van de parkeergarage Sluisdijkstraat geen abonnementsgelden ontvangen. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 89.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen/onttrekkingen: Geen afwijkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

06  Verkeer en Vervoer
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 2.296 2.106 1.872 234

Totaal baten -1.052 -1.002 -952 -50

Resultaat voor bestemming 1.244 1.104 920 184

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves

Resultaat na bestemming 1.244 1.104 920 184

Begroting 2013
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Programma 7: Milieu 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 
7.1 Inleiding 

 

Den Helder en de regio hebben een brede range van sectoren waar milieu en duurzaamheid een grote rol spelen. 

Denk aan de offshore, de haven, kennis & technologie, duurzame (wind)energie en toerisme & recreatie. Als 

gemeente voeren we de wettelijke milieutaken uit, maar geven we ook invulling aan onze duurzaamheidsambitie. 

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de grond en het water in ons gebied goed zijn, nemen we maatregelen 

als het saneren van grond en het afvoeren van vuil water via het riool. Duurzaamheid bevorderen we op 

verschillende manieren. Bijvoorbeeld door inwoners te stimuleren gezamenlijk zonnepanelen aan te kopen, of hen 

aan te moedigen steeds meer en beter huishoudelijk afval te scheiden. Maar we werken ook aan duurzaamheid 

door het verder uitbreiden van de kanoroute en het scheiden van watersystemen. 2013 stond in het teken van het 

treffen van voorzieningen in en langs de kanoroute en het handhaven en/of bevorderen van de kwaliteit van de 

bodem en het water. 

 

 
7.2 Wat wilden we bereiken? 

 

 Op het gebied van duurzame ontwikkeling wilden we zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de initiatieven 

en kansen die er nu al in Den Helder aanwezig zijn. 

 In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water wilden we invulling geven aan duurzaam 

waterbeheer. 

 Ook wilden we invulling geven aan het bodemprogramma 2010-2014. 

 Voor het gebied Noord-Holland Noord wilden we een Regionale Uitvoeringsdienst oprichten. 

 We wilden voldoen aan de wettelijke normen voor een goede luchtkwaliteit. 

 De scheiding van huishoudelijke afvalstromen wilden we zo goed mogelijk verder ontwikkelen. 

 De samenhang in het groene karakter en het gebruik van de Stelling, Quelderduyn, de Nollen en de 

Huisduinerpolder wilden we behouden. De structuur, inrichting en het beheer van groen in de wijken 

wilden we op een hoger plan te brengen. 

 Een goed onderhouden rioolsysteem is van groot belang. We wilden de lozing op het oppervlaktewater 

verder verminderen. 

 

 
7.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Duurzame ontwikkeling 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden een stimulerende rol spelen om tot een netwerk van partijen te komen, die willen gaan voor 

een duurzaam Den Helder en daarin verschil kunnen maken, Het gaat daarbij om inzet op het halen 

van energie uit biomassa, om wind en aardwarmte. 

 Ook wilden we samen met relevante partners een impuls geven aan duurzaam bouwen. 

 We wilden rolmodel zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 Door voorlichting en educatie, gerichte publieksacties en het meer betrekken van het onderwijsveld bij 

duurzaamheid wilden we bewustwording bevorderen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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Van de provincie hebben we middelen verkregen om woningeigenaren te stimuleren tot het aanbrengen van 

energiebesparende maatregelen. Daartoe heeft de raad de Stimuleringsregeling energiebesparende 

maatregelen 2013 vastgesteld. We hebben inmiddels 150 aanvragen in behandeling genomen. Het verkregen 

provinciale subsidiebudget was eind 2013 geheel besteed. 

We hebben deelgenomen aan de tweede veiling (groepsaankoop) zonnepanelen, die samen met iChoors en 

een aantal andere gemeenten is georganiseerd  onder de naam www.SamenZonneEnergie.nl. 

We hebben vier plekken gerealiseerd waar autobezitters hun elektrische voertuigen bij E-palen kunnen opladen.  

De provincie Noord-Holland heeft onlangs besloten dat zij de zonatlas gaat aanschaffen. Hiermee krijgen alle 

gemeenten de beschikking over de informatie die daaruit voortkomt. De zonatlas laat belangstellenden in één 

oogopslag zien welke daken in een gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het 

opwekken van zonne-energie. Volgens de planning is de zonatlas in de loop van het eerste kwartaal gereed. 

Van de gemeente verwacht de provincie vervolgens een actieve betrokkenheid, te weten het beantwoorden van 

vragen van burgers en ondernemers en het leveren van input voor de zonatlas.  

 

We onderzoeken de mogelijkheden voor het plaatsen van oplaadsystemen voor fietsen op zonne-energie. 

De inkoop van (gemeentelijke) energie gebeurt via strenge criteria van Agentschap.nl. 

 

We zijn in 2013 begonnen met de introductie van een zogenaamd idealenkompas. Het Idealenkompas leidt 

initiatiefnemers met goede ideeën naar organisaties of personen die hen verder kunnen helpen. Dit kan zijn door 

financiering, of door inhoudelijke expertise. 

 

De Helderse Vallei heeft in 2013 een groot aantal acties en activiteiten verzorgd om de bewustwording van 

milieu en natuur onder Helderse inwoners te vergroten. Daarnaast hebben de medewerkers net als voorgaande 

jaren voorlichting en educatie verzorgd voor basisscholen en in het voortgezet onderwijs. De Helderse Vallei 

begeeft zich steeds vaker op het gebied van co-creatie tussen natuurorganisaties en de (lokale) overheid en 

ondernemers. Hierdoor worden meer kinderen en volwassenen bereikt in Den Helder en daarbuiten. 

 

 

Duurzaam Waterbeheer 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden uitvoering van gesubsidieerde maatregelen als afronding Schootenzuidrand, aanleg 

natuurvriendelijke oevers en verbetering van kades. 

 Voor andere maatregelen wilden we subsidies aanvragen, waaronder: 

o Herinrichting duinsloot met verhoogd waterpeil en aanleg fietspad evenwijdig Zanddijk 

(verdrogingsbestrijding en verkeersveiligheid). 

o Creëren van natuurvriendelijke oevers (verbetering waterkwaliteit). 

o Aanleg veilige vooroever Helderskanaal (waterveiligheid en verbetering aanlegvoorzieningen). 

o Realiseren rondje Den Helder (aansluitend op De Stelling). 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Op 3 juli 2013 is het Schooterduinpark opgeleverd. Daarmee hebben we de waterverbinding tussen de 

spoorsloten in het westen met de watergang in de C.G. Geusstraat tot stand gebracht en is watercirculatie in de 

Schooten mogelijk geworden. Ook hebben we natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

 

Voor een aantal maatregelen uit het programma Waterbreed hebben we subsidie uit het Waddenfonds 

aangevraagd en een provinciale subsidieaanvraag (WED-subsidie) opgesteld. Vanuit het Waddenfonds zijn geen 

middelen verkregen. Vanuit de subsidieregeling Water economische drager (WED) zijn bijdragen toegekend voor 

de bouw van het sluisje aan de Texelstroomlaan en een eerste fase uitvoering verfraaiing taluds / kade Helders 

kanaal.  

 

We hebben de scheiding van de kanoroute van het agrarische watersysteem door middel van sifonduikers 

uitgevoerd en afgerond. Het hoogheemraadschap heeft stuwen en dammen geplaatst voor de scheiding van het 

watersysteem in deelsystemen. In november is met de feestelijke oplevering en opening van het sluisje bij fort 

Dirksz. Admiraal de scheiding mogelijk geworden. Het hoogheemraadschap moet daartoe nog wel in het landelijk 

gebied een waterloop aan te passen. 

Met de aanpassing van het watersysteem Mariëndal en de aanpassing van de duinrel Hengstepad kunnen we 

duinwater bufferen om de natuurontwikkeling in het duingebied vooruit te helpen. 
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In combinatie met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein De Dogger hebben we waterlopen aangelegd 

waardoor het natuurgebied De Nollen vanuit de kanoroute varend te bereiken is. Aansluitend hebben we in 

december de duiker onder het spoor aangebracht. Het watersysteem van Nieuw Den Helder en de Schooten zijn 

nu met elkaar verbonden. 

 

Langs de Huisduinerweg hebben we de drain (duinwaterafvoer Huisduinen) via een duinrel in het natuurgebied De 

Tuinennaar de Kerkhofsloot geleid. Voor het behoud van het schone duinwater hebben we de overloop van de 

Kerkhofsloot met een duiker aangesloten op de watergang langs de Jan Verfailleweg. 

 

In overleg met gebruikers en toeristische ondernemers hebben we in de kanoroute in totaal veertien vis- en/of 

kanosteigers aangelegd. Ook hebben we een route-aanduiding gerealiseerd. Zo is een prachtige kanoroute 

ontstaan, waar milieu en duurzaamheid concreet tot uiting komen. (zie programma 10) 

 

In Julianadorp hebben we samen met bewoners de aanleg van natuurvriendelijke en visvriendelijke oevers in 

Julianadorp voorbereid. 

 

In april 2013 hebben we het watertappunt op het Julianaplein geopend. 

 

 

Bodemsanering 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden nazorg bij gesaneerde locaties als het voormalige gasfabriek terrein, Nachtegaalstraat, 

Spuistraat en een aantal locaties in het havengebied. 

 Ook wilden we onderzoek en zo nodig sanering op ontwikkellocaties in het stadshart (bijvoorbeeld 

stadhuislocatie, Vinkenterrein, Prins Hendriklaan, Witte de Withstraat etc.). 

 We wilden voortzetting van de sanering locatie Bassingracht. 

 En we wilden afronding van de sanering van het Saturnusterrein. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben het ISV-bodemprogramma maatregelen 2013 uitgevoerd. Het betreft onder andere de nazorg van 

het voormalig gasfabriekterrein en de locaties Havenkantoor en Petjoloods in het havengebied. De nazorg van 

het DIVMAG-terrein bereiden we voor.  

We hebben het Saturnusterrein gesaneerd en heringericht. Verder hebben we de woningbouwlocatie 

Spoorstraat, openbaar gebied Beatrixstraat, gesaneerd. De sanering van de Bassingracht en de Nijverheidsweg 

hebben we voortgezet. De geplande waterbodemsanering Willemsoord hebben we afgerond. We voeren nog 

overleg met de provincie over een mogelijke volgende fase van de sanering. De provinciale bijdrage in de 

saneringskosten hebben we ontvangen. 

Voor het Vinkenterrein hebben we onderzoek gedaan naar saneringsmogelijkheden (RI13.0011 over de 

inrichting van het Vinkenterrein). Voor de aanpak van het Vinkenterrein hebben we de provincie om een bijdrage 

gevraagd. We krijgen hier in 2014 reactie op.  

 

We hebben een informatiemiddag over/een presentatie van de nota Bodembeheer Den helder gehouden (intern 

en extern). Ook hebben we de verantwoording over de bestedingen 2012 aan de provincie gestuurd. 

 

Verder hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd voor ontwikkellocaties, uitvoering civiele werken, 

bouwplannen of grondtransacties. En hebben we meldingen van (trans)acties met grond beoordeeld. Tot slot 

hebben we informatie verstrekt aan makelaars, aannemers en burgers over bodemkwaliteit, ondergrondse tanks, 

etc. 
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Regionale uitvoeringsdienst  

 

Wat wilden we bereiken? 

 De gemeenteraad wilden we begin 2013 een besluit voorleggen over de toetreding tot de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling voor de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 

 We wilden de nieuwe organisatie vormgeven. We wilden de gemeente op diverse niveaus, zowel in 

de stuurgroep, secretarissenteam en in werkgroepen betrekken bij het proces. 

 Na oprichting van de RUD NHN wilden we de gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst Kop 

van Noord Holland opheffen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Voor de oprichting van de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) hebben we een 

presentatie gegeven in de commissie beheer en middelen over het besluitvormingstraject rond de RUD NHN. 

Aansluitend hebben we een presentatie gehouden voor raadsleden van de gemeenten Den Helder, Hollands 

Kroon en Texel over het bedrijfsplan RUD NHN. De gemeenteraad heeft op 17 juni 2013 besloten aan te sluiten 

bij de gemeenschappelijke regeling RUD NHN. Op 5 juli 2013 hebben de wethouders van de 21 gemeenten en 

de gedeputeerde namens de provincie de gemeenschappelijke regeling RUD NHN ondertekend en is de RUD 

NHN opgericht. In het najaar heeft de nieuwe organisatie verder vorm gekregen en hebben we afspraken 

gemaakt over het sociaal plan en de overstap van zeven medewerkers naar de RUD NHN. 

Den Helder neemt bestuurlijk deel aan het dagelijks- en algemeen bestuur van zowel de Milieudienst Kop van 

Noord Holland als de RUD NHN. 

Voor de RUD hebben we werkprogramma’s en meerjarige prestatieoverzichten opgesteld. We hebben de 

reguliere planning- & controlcyclus uitgevoerd: van jaarrekening 2012 tot de begroting 2013 en 2014 voor de 

Milieudienst Kop van Noord Holland en RUD NHN. De gemeenteraad heeft de gemeenschappelijke regeling 

RUD NHN en de procedure tot liquidatie van de Milieudienst Kop van Noord Holland vastgesteld.  

 

 

Geluid- en luchtbeleid  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden de rapportage Luchtkwaliteit over 2012 vaststellen. 

 Aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wilden we gegevens aanleveren. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Met ingang van de wijziging van het Besluit luchtkwaliteit begin 2013 hoeft Den Helder geen rapportages meer 

aan te leveren over 2012 en/of in de toekomst ten aanzien van gegevens aan het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

De gemeenteraad heeft de nota Geluidbeleid en nota Hogere waarde vastgesteld. Hierin hebben we kaders 

aangegeven voor de vergunningverlening en handhaving en voor de procedure hogere waarde.  

 

In 2013 zijn we begonnen met de sanering eindmelding Middenweg. Het betreft de sanering van hoog geluid 

belaste woningen. Dat wil zeggen dat wanneer het geluidsniveau binnen een woning als gevolg van het 

wegverkeer op de Middenweg meer dan de normwaarde van 43 decibel (dB) bedraagt, de woning bouwkundig 

voorzien kan worden van aanvullende geluidwerende voorzieningen. Hierdoor daalt het binnenniveau tot 38 dB. 

Het rijk heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. 
De inventarisatie van de woningen heeft plaatsgevonden. De feitelijke maatregelen voeren we in 2014 uit. 

 

 

Afval  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden het project Aanbieden blauwe bak afronden. Dit stimuleert het beter scheiden van papier en 

karton. 

 Met gerichte communicatie en in samenspraak met de HVC wilden we de aandacht vestigen op 

scheidingsgedrag van huishoudelijke afvalstromen.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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De HVC heeft in 2013 de verspreiding van blauwe bakken voorbereid. De uitrol kan in het eerste kwartaal 2014 

plaatsvinden. 

 

Met de campagne Gooi niet weg, lever in! hebben we in 2013 alle inwoners op het belang van recyclen van 

elektrische apparaten gewezen. 

 

We hebben de analyse van het online- tevredenheidsonderzoek over de inzameling van huishoudelijke 

afvalstoffen afgerond. Dit onderzoek hebben we eind 2012 gehouden onder de inwoners van Den Helder. Een 

meerderheid is tevreden over de inzameling van huishoudelijk afval, de scheidingsmogelijkheden en de 

afhandeling door de klantenservice van de HVC. De resultaten van het scheidingsgedrag op specifieke fracties 

betrekken we bij het opstellen van het Afvalbeheerplan 2013-2017, waarvoor we in 2013 met de voorbereidingen 

zijn begonnen.  

 

 

Natuurontwikkeling en stedelijk groenbeheer  

 

Wat wilden we bereiken? 

 Op het gebied van het beheer van natuur, landschap en stedelijk groen wilden we: 

o het Bomenbeleidsplan concreet toepassen. Alle bomen moesten een label krijgen dat 

aangeeft tot welke categorie uit het Bomenbeleidsplan ze behoren en hoe met de boom om te 

gaan; 

o het beheer van het gemeentelijke duingebied zo veel mogelijk in één hand laten komen en wel 

in de hand van Landschap Noord-Holland; 

o de visie op het groen actualiseren en per wijk zoeken naar mogelijkheden van 

kwaliteitsverbeteringen in inrichting en beheer. 

 

 Op het gebied van natuurontwikkeling wilden we: 

o de Schooten-zuidrand afronden; 

o fase 1+2 natuurvriendelijke oevers Julianadorp uitvoeren. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben een start gemaakt met het uitvoeren van het Bomenbeleidsplan.  

 

Het beheer van het gemeentelijke duingebied is voor een deel in beheer van Landschap Noord-Holland. We 

moeten de visie op het groen actualiseren. Na een algemene visie zoeken we per wijk naar mogelijkheden voor 

kwaliteitsverbeteringen in inrichting en beheer. Op dit moment koppelen we kansen voor implementatie aan 

initiatieven die zich aandienen. Een voorbeeld is de opening op 3 juli 2013 van het Schooterduinpark. Voor 

natuurvriendelijke oevers verwijzen we ook naar de paragraaf Duurzaam waterbeheer hierboven en programma 

10. 

 

We hebben de plannen voor het omzetten locatie Oost2 naar zes hectare natuurgebied uitgewerkt. V.o.f. ’t Oost 

betaalt de terreininrichting en legt het ook aan. Door tussenkomst van Landschap Noord-Holland hebben het 

Waddenfonds, de provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier subsidie 

toegezegd. Zodra de toezeggingen zijn bevestigd, beginnen we met de werkzaamheden rond het vogeleiland. 

Dan is Den Helder een uniek ontworpen vogeleiland met omliggende natuur rijker, passend in een gebied dat 

grenst aan de Wadden.  

 

De uitvoering van het project Noord Duinen is in volle gang. De samenwerkende partners Landschap Noord- 

Holland en Helderse Vallei leggen in de duinen en aangrenzende gebieden infrastructurele en andere 

verbeteringen aan. Dit project loopt door tot en met 2015 
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Riool  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden een groot bergbezinkbassin aan de Oostoeverweg aanleggen. Tijdens lange of extreme 

regenval kan het riool in dit bassin zijn overtollige afvalwater lozen. Daarmee wordt tijdens slecht weer 

de lozing op het oppervlaktewater verminderd. Dit komt de verbetering van de waterkwaliteit ten goede. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben we de aanleg van een 

bergbezinkbassin heroverwogen. Dit heeft onder andere te maken met grotere capaciteitsuitbreiding op de 

rioolwaterzuivering dan de bedoeling was. HHNK is waterkwaliteitsbeheerder en acht de bouw van een 

bergbezinkbassin niet meer nodig voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. We hebben afgesproken de 

komende jaren meer onderzoek te doen naar de waterkwaliteit om de echte knelpunten te ontdekken. We willen 

dan met maatwerk oplossingen bedenken. 

We herbestemmen het gereserveerde budget voor de bouw binnen het rioolprogramma en in overeenstemming 

met de geldende regels.  
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013 € 319.000 voordeel 

 

Lasten: 

Bij rioleringen vallen de kosten voor extern onderzoek € 101.000,- lager uit dan waar we in de begroting rekening 

mee hadden gehouden. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 hebben we hier rekening mee gehouden. 

Vanaf 2014 verlagen we deze post structureel.  

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 72.000 voordelig.  

 

Baten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 131.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen: Geen afwijkingen 

Onttrekkingen:  Afwijkingen <100.000 per saldo € 22.000 voordelig. 

 

 
  

07  Milieu
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 13.681 13.112 12.946 166

Totaal baten -14.089 -13.751 -13.882 131

Resultaat voor bestemming -408 -639 -936 297

Totaal toevoegingen reserves 120 120 120

Totaal onttrekkingen reserves -96 -146 -168 22

Resultaat na bestemming -384 -665 -984 319

Begroting 2013





Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

55 

Programma 8: Onderwijs en jeugd 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

8.1 Inleiding 

 

Onze ambities op het gebied van onderwijs en jeugd zijn hoog. Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig 

kunnen opgroeien. We willen de jongeren van Den Helder behouden en kansrijke jeugd naar de stad trekken. Dit 

doen we door hen gelegenheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. We streven ernaar het onderwijs aan te 

laten sluiten bij de economische kansen die de haven biedt. Daarnaast maken we de stad aanlokkelijk door 

aantrekkelijke voorzieningen in elke wijk en een sprankelend aanbod aan evenementen. Als we voldoende 

activiteiten bieden en jongeren daarbij betrekken, verminderen we overlast. Ouders bieden we ondersteuning bij 

het opvoeden van hun kinderen, onder andere met het Centrum voor Jeugd en Gezin. De datum dat de taken van 

jeugdzorg bij de gemeente  komen te liggen, komt steeds dichterbij. Aan ons de uitdaging dit soepel te laten 

verlopen. We zoeken daarvoor de samenwerking met lokale en regionale partners. Samen zorgen we ervoor dat 

jongeren al hun mogelijkheden en kansen benutten. Goed opgeleide en gemotiveerde jongeren zijn met hun 

kennis en kunde de toekomst van de stad.  

 

 

8.2 Wat wilden we bereiken? 

 

 Jonge Helderse kinderen wilden we een goede start laten maken in het onderwijs door goede kwaliteit te 

bieden in de voorschoolse opvang. 

 Het aantal voortijdig schoolverlaters wilden we verder naar beneden brengen. 

 De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We 

wilden daarom een beroepsbevolking kweken die aansluit op de wensen van ondernemers in deze sector 

en jongeren reële kansen biedt op werk. 

 Goede accommodaties dragen bij aan goed (bewegings)onderwijs. We wilden dat onze accommodaties 

op orde zijn en voldoen aan de eisen van deze tijd. 

 We wilden dat het aanbod aan schoolgebouwen nu en in de toekomst afgestemd is op de aantallen 

leerlingen die er daadwerkelijk zijn. 

 Een andere ambitie was dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien in Den Helder. 

 We wilden dat alle ouders, kinderen en professionals terecht kunnen bij het Centrum voor Jeugd en 

Gezin voor vragen over en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. 

 Samen met onze partners wilden we komen tot een stevig en sluitend aanbod aan 

opvoedingsondersteuning. 

 Kindermishandeling wilden we voorkomen en ook wilden we mogelijk maken dat hulpverleners eerder 

problemen signaleren en sneller ingrijpen. 

 Bij jongeren en hun ouders wilden we bewustzijn creëren over de effecten en risico’s van alcohol- en 

drugsgebruik. 

 We wilden preventieve voorzieningen treffen, zodat zo min mogelijk jongeren in de duurdere 

geïndiceerde hulpverlening terechtkomen. 

 Overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag wilden we voorkomen en bestrijden, minder 

schoolverzuim, vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en toewerken naar een (sociaal) 

veilig klimaat in en rond scholen in Den Helder. 
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8.3 Beleidsmatige verantwoording 
 

Onderwijs 

 

Voorschoolse voorzieningen 

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden een nieuw financieringsstelsel voor de peuteropvang invoeren. Het jaar 2013 zagen we als een 

invoeringsjaar waarin we alleen bij de bestaande, gesubsidieerde aanbieders peuterplaatsen zouden inkopen. 

Na 2013 zouden alle aanbieders voor de inkoop van peuterplaatsen in aanmerking komen.  

 

Met financiële bijdragen wilden we de aanbieders blijvend stimuleren om de kwaliteit van voorzieningen, 

programma’s en overgang naar de basisschool te verbeteren. We wilden dit financieren uit de rijksbijdrage voor 

het onderwijsachterstandenbeleid. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben een nieuw financieringsstelsel beschreven in de deelsubsidieverordening voorschoolse 

voorzieningen. Dit is op 1 juli vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwe deelverordening is 1 januari 2014 in 

werking getreden. 

Aan de huidige aanbieders hebben we voor 2014 subsidie verleend op grond van de nieuwe deelverordening. 

 

We hebben gewerkt aan een convenant Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) en Doorgaande Lijn. 

Schoolbesturen primair onderwijs, houders van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en de gemeente 

hebben op 28 oktober 2013 het convenant ondertekend. 

 

Verschillende organisaties brengen de afspraken zoals beschreven in de uitvoeringsnotitie 

onderwijsachterstandenbeleid ‘Spelen, Leren, Ontwikkelen’ 2013-2014  ter uitvoering. 

 

 

Voortijdig schoolverlaten 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden realisatie Plusvoorziening. 

 Ook wilden we de uitstroomprocedure waarin het vo of mbo intensief samenwerkt met het RMC 

(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) versterken. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In het schooljaar 2012/13 hebben we een begin gemaakt met de implementatie van de 

Pluspunten/Ondersteuningspunten. Dit is korte opvang van deelnemers die niet in de onderwijsactiviteiten kunnen 

blijven. De steunpunten zijn het resultaat van een van de maatregelen uit het convenant Aanpak voortijdig 

schoolverlaten en vanuit de ontwikkelingen van het passend onderwijs. Op alle vo-scholen en het mbo zijn 

inmiddels de steunpunten operationeel. In de steunpunten wordt samengewerkt met externe professionals van 

Parlan.  

In het voortgezet onderwijs is er sprake van een systeembenadering (1 Gezin – 1 Plan). Het steunpunt op het mbo 

richt zich voornamelijk op onderwijsinhoudelijke ondersteuning aan de deelnemer. 

 

In een kleine projectorganisatie wordt toegewerkt naar een goede regionale registratie van uitvalsredenen van 

leerlingen en een (exit) procedure op de scholen met een snellere aansluiting op leerplicht/het RMC. 

 

Werkadviesteam. 

Vanaf het schooljaar 2012/2013 is het regionale trajectteam operationeel. De nieuwe term Werkadviesteam, 

(WAT) is hierbij geïntroduceerd. Dit team zorgt voor doorstroming naar werk, dan wel leer-werkervaring. Twee 

jobcoaches/ trajectbegeleiders ondersteunen jongeren op het mbo die dreigen uit te vallen op 

stage/leerwerkplekken. 

 

In een projectorganisatie werken we toe naar een regionale, uniforme aanpak van verdacht verzuim.  

Hiertoe ontwikkelen we een handleiding/protocol in samenwerking met gemeenten, onderwijs en GGD. In het 

eerste kwartaal 2014 wordt op het ROC Kop van Noord Holland een pilot gestart om verdacht(zorgelijk) 

ziekteverzuim aan te pakken. 
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Een verzuimconsulent is in de regio Kop van Noord-Holland in het schooljaar 2012/2013 ingezet om huisbezoeken 

af te leggen als jongeren afhaken. Dit heeft in het vierde kwartaal een vervolg gekregen met bezoeken aan de 

categorie thuiszitters. De projectgroep heeft de inzet van de verzuimconsulent geëvalueerd. De resultaten zijn 

positief, vooral op het gebied van actualisering van de procedures en de extra aandacht die dit op de scholen 

heeft. 

 

 

Onderwijs, overheid, ondernemen 

 

Wat wilden we bereiken? 

• Voor de clusters Duurzame energie en Marien, Maritiem & Offshore wilden we overleg laten 

plaatsvinden in de Onderwijskamer van de Maritieme Campus Netherlands. Het overleg moest gaan 

over het aanbod beroepsonderwijs dat aansluit op de vraag vanuit die clusters.  

• We wilden dat het Marinebedrijf basisschoolleerlingen kennis zou laten maken met de technische 

beroepen. 

• Een ander doel was dat het Ontwikkelingsbedrijf voor het voortgezet onderwijs een markt zou 

organiseren met de pareltjes van de technische bedrijven uit de regio Noord Holland-noord. Zo konden 

leerlingen kennismaken met de verschillende soorten technische beroepen die in de regio mogelijk zijn. 

• We wilden ons hard maken voor het ontwikkelen van een mbo, hbo< tu doorlopende leerlijn offshore 

wind. Dit in het kader van het EFRO Maritieme Campus Netherlands-project. 

• Voor studenten uit het HBO onderwijs moest er een aanbod HBO minor Offshore zijn. 

• We wilden dat het roc diverse mbo-beroepsopleidingen zou ontwikkelen die nauw aansluiten op de 

vraag vanuit de genoemde clusters. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De Maritieme Campus Netherlands (MCN) heeft overleggen georganiseerd in de Onderwijskamer. Op dit overleg 

is gesproken over het aanbod van het beroepsonderwijs en de vraag vanuit de clusters. 

 

De tweede lichting heeft de hbo minor Oil & Gas succesvol afgerond. In september 2013 zijn twee minor-

opleidingen gestart: Oil & Gas en Windenergie (zie ook programma 12). Het roc ontwikkelt met ondersteuning uit 

het M3-fonds een opleiding kust- en zeemanagement. 

 

Voor het eerste deel van het MCN-project Kenniscentrum Wind op Zee heeft het ministerie van Economische 

Zaken financiën ter beschikking gesteld vanuit de Green Deal Noord-Nederland. In dit eerste deel van het project 

ligt de concentratie op het ontwikkelen van hbo- en mbo-opleidingen voor mensen die in de windenergie op zee 

willen gaan werken. De financiële ondersteuning voor de eerste tranche is vastgesteld op € 441.500,-. De 

uitvoering van de eerste fase is van september t/m december 2014. 

 

 

Accommodaties onderwijs 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden renovatie van basisschool De Drietand. 

 En we wilden verbouwing van en herschikking van ruimtes in de Hofstee, de Strandjutter en de Rank tot 

een brede school met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Na verbouwing zijn de schoolwoningen 

aan de Drooghe Bol, waar de basisscholen mede zijn gehuisvest, niet meer nodig. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We zijn met de renovatie van de Drietand begonnen en ronden het in het eerste halfjaar van 2014 af. 

 

Na duidelijkheid over de toekomst van openbare basisschool (obs) De Vogelwei in Julianadorp is het project 

Drooghe Bol weer opgestart. Basisscholen De Vogelwei en De Strandjutter worden in één gebouw, Drooghe Bol, 

samengevoegd.  

 

De tijdelijke huisvesting van de Dr. Jac. P. Thijsseschool maakt plaats voor een permanent lokaal. Ook de entree 

van de school en de gymzaal worden verbeterd. We hebben in 2013 de werkzaamheden voorbereid. De 

realisatie vindt plaats in 2014. 
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Krimpscenario’s onderwijshuisvesting 

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden samen met de schoolbesturen een convenant opstellen om de dekking van de scholen in de wijken 

en het gebouwenbestand aan te passen aan het dalend aantal basisschoolleerlingen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We zijn samen met de schoolbesturen een project gestart om te komen tot een gebouwenbestand, passend bij 

de leerlingenpopulatie in de stad.  

 
 
Jeugd  

 

Decentralisatie jeugdzorg 

 

Wat wilden we bereiken? 

 

We wilden 2013 gebruiken om ons samen met onze partners in het jeugdbeleid voor te bereiden op de taken in 

de Jeugdzorg die we vanaf 2015 zullen vervullen. We gingen daarvoor: 

 regionaal en projectmatig samenwerken in de aanpak van de decentralisatie jeugdzorg. We wilden de 

verbinding leggen met het onderwijs en de instellingen voor jeugd en jeugd(gezondheid)zorg in het 

Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BO-JOZ) en daarin samenwerken met de provincie. 

Waar nodig wilden we opschalen naar het niveau van Noord-Holland Noord voor het maken van 

afspraken over gespecialiseerde jeugdzorg; 

 een beleidsplan opstellen op dat ingaat op de transitie (= de overdracht van taken) en op de 

transformatie (= cultuuromslag) die nodig zijn om de stelselwijziging tot een succes te maken. De 

kaders zouden gevormd worden door 1. de wettelijke kaders, die de raad eind 2012 / begin 2013 zou 

vaststellen en 2. door het verdeelmodel voor de financiering van het rijk. Het beleidsplan zou eind 2013 

gereed moeten zijn, zodat in 2014 de concrete overheveling van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van het rijk, zorgverzekeraars en provincies naar de gemeente kan plaatsvinden.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In samenwerking met de instellingen in het BO-JOZ hebben we een subsidieaanvraag voor een regionaal pilot 

jeugdhulp ingediend bij de provincie Noord-Holland. 

De pilot Jeugdhulp en Sociale Wijkteams in de Kop van Noord-Holland is begin november gestart. Vier teams van 

jeugd- en gezinscoaches zijn in de kop actief. Het Verwey Jonker Instituut zorgt voor monitoring en evaluatie van 

de pilot. Het instituut levert in maart 2014 een eerste tussenevaluatie op. 

 

We hebben afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over onze betrokkenheid bij het 

Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2013 en de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2014. 

 

We hebben een bestuursopdracht voorbereid voor de samenwerking op het gebied van jeugdzorg met de regio’s 

Noord-Kennemerland en West-Friesland  

 

Begin 2013 hebben we een Startfoto voor de jeugdzorg in de Kop van Noord-Holland gemaakt.  

 

Eind oktober 2013 hebben we het Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg voor de Kop van Noord-Holland 

ingediend bij de Transitiecommissie stelselherziening jeugdzorg (TSJ) en de provincie Noord-Holland. In de 

periode november 2013 tot en met april 2014 geven we nader invulling aan de beperking van de frictiekosten, de 

wijze waarop zorgcontinuïteit wordt gegarandeerd en de wijze van continuering van huidige Bureau Jeugdzorg 

taken. 

 

De raad heeft de Strategische Visie Sociaal Domein vastgesteld voor de regio. De visie op de jeugdzorg in de 

toekomst maakt hiervan deel uit. De raadscommissie heeft het uitvoeringsdocument Sociaal Domein Met Kop en 

Schouders 9 december besproken. In januari 2014 vindt een tweede behandeling plaats in de commissie.  
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Centrum Jeugd en Gezin 

 

Wat wilden we bereiken? 

 Met de organisaties wilden we afspraken maken over een samenhangend en laagdrempelig aanbod 

van opvoedingsondersteuning. Een aanbod dat aansluit bij de behoeften van ouders, kinderen en 

professionals uit bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang. 

 We wilden ervoor zorgen dat de website Centrum Jeugd en Gezin dusdanig is dat ouders ook op die 

manier informatie kunnen krijgen. 

 Voor 0-23 jarigen wilden we een sluitende zorgketen ontwikkelen met gebruikmaking van het instrument 

Verwijsindex Risicojongeren.  

 Als centrumgemeente wilden we de regierol nemen ten aanzien van de verdere invoering en 

verbetering van de Verwijsindex Risicojongeren Noord-Holland (VIN) en het opstellen en vastleggen 

van regionale werkprocessen tussen hulpverleningsinstellingen en onderwijs. 

 Op basis van de huidige ervaringen wilden we een nieuwe invulling geven aan het opschalingmodel 

jeugd bij stagnerende hulpverlening (zorgcoördinatie – procesregisseur – brandpuntfunctionaris).  

 We wilden de doorzettingsmacht regelen die de burgemeester krijgt op grond van de Wet op de 

jeugdzorg. 

 Met de organisaties die samenwerken rond jeugd en gezin in Nieuw Den Helder, waaronder de partners 

van het Centrum voor Jeugd en Gezin, wilden we verdergaan met de implementatie van de methodiek 

1 Gezin – 1 Plan. 

 We wilden werken aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin om de invoering van 

de transitie jeugdzorg voor te bereiden en de expertise op te bouwen die nu aanwezig is in de 

tweedelijnsvoorzieningen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben het aanbod van een samenhangend en laagdrempelig aanbod van opvoedingsondersteuning 

gecontinueerd.  

 

We hebben de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin geëvalueerd en ongewijzigd gehandhaafd.  

 

In 2013 zijn enkele nieuwe partijen aangesloten op de Verwijsindex Noord-Holland (VIN). In het eerste halfjaar 

van 2013 zijn 1.194 signalen afgegeven in de VIN. Er was sprake van 302 matches tussen professionals van 

verschillende organisaties. In september 2013 is een kwantitatieve evaluatie opgesteld van het gebruik van de 

VIN. Daaruit blijkt dat de instellingen in de Kop van Noord-Holland in verhouding tot de andere regio’s in Noord-

Holland veel gebruik maken van de VIN.  

 

De pilots 1 Gezin – 1 Plan in Nieuw Den Helder en bij de Centra voor Jeugd en Gezin zijn met positief resultaat 

afgerond. Professionals hebben veel animo om met deze methodiek te werken. De blijvende inzet van 1 Gezin – 

1 Plan is geborgd via het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BO-JOZ) Kop van Noord-Holland. De 

methodiek krijgt een vervolg binnen de wijkteams sociaal domein.  

 

De doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is erop gericht dat het Centrum voor Jeugd en Gezin 

in 2015 opgaat in de sociale wijkteams.  

 

 

Implementatie opvoedvisie in de Kop van Noord-Holland 

 

Wat wilden we bereiken? 

• Het preventieve werkveld Opvoedingsondersteuning wilden we (opnieuw) inrichten. 

• Het huidige aanbod aan opvoedondersteuning wilden we afstemmen op de uitgangspunten in de 

opvoedvisie. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben gewerkt aan een projectplan Steun en hulp bij opvoedingsvragen met als doel te komen tot een 

regionaal en dekkend programmapakket opvoedingsondersteuning. In de regionale werkgroep Wijkteams wordt 

dit verder uitgewerkt. 
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Aanpak kindermishandeling 

 

Wat wilden we bereiken? 

 Op de verbindingen tussen de ketens jeugd/veiligheid/OGGZ/Huiselijk geweld wilden we de regie 

voeren. 

 Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld wilden we inrichten als het formele meldpunt. 

 Bij instellingen wilden we aansturen op de invoering van de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 van kracht geworden.  

 

Professionals van organisaties als de kinderopvang, scholen, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning 

en andere beschikken over een meldcode en zijn getraind in het werken hiermee.  

 

Zie programma 11 voor het nieuw te vormen Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 

 

 

Preventieve aanpak jeugd en alcohol 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden Brijder Verslavingszorg in opdracht van de gemeente voorlichting laten geven aan leerlingen 

in het basis- en voortgezet onderwijs over de effecten en risico’s van alcohol- en drugsgebruik. De 

participerende basis -en voortgezet onderwijsscholen moesten de mogelijkheden kennen om door te 

verwijzen. 

• En we wilden doorgaan met voorlichting aan vrijwilligers in het verenigingsleven over het belang van 

een scheiding tussen de uitoefening van verenigingsactiviteiten en kantinebezoek c.q. 

alcoholconsumptie en de aanwezigheid van kinderen en jongeren. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De GGD en Brijder Verslavingszorg zijn in 2013 begonnen met het programma In control op alcohol & drugs op 

de scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

Het programma bestaat uit (digitale) preventielessen voor de leerlingen, ouderactiviteiten, gastlessen voor 

docenten en interactieve theatervoorstellingen. 

In het tweede halfjaar hebben we extra aandacht gegeven aan de wetswijziging per 1 januari 2014. Dan gaat de 

leeftijd voor verkoop van alcohol en tabak naar 18 jaar én zijn jongeren onder de 18 die in het openbaar alcohol 

in hun bezit hebben strafbaar.  

 

 

Jeugd- en jongerenvoorzieningen 

 

Wat wilden we bereiken? 

• We wilden een beleidsevaluatie uitvoeren op onze huidige voorzieningen. Voorbeelden zijn de 

verschillende functies binnen het jongerenwerk en de preventieve jeugdvoorzieningen van Parlan (De 

Kinderhuiskamer en de BSO+). 

• Aan de hand van deze evaluatie wilden we onze preventieve jeugd- en jongerenvoorzieningen nog 

sterker inrichten. 

• We wilden de civil society – waaronder de verschillende jongerenplatforms –betrekken bij de 

decentralisatie en we wilden blijven investeren in het aanbod aan jongerenwerk in buurthuizen.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben het tiener- en jongerenwerk geëvalueerd. We hebben de resultaten besproken met De Wering en 

deze opgenomen in de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF-contract) voor 2014. 

Bij het aanbod van tiener- en jongerenwerk in de buurthuizen hebben we sterk ingezet op het werven en 

behouden van vrijwilligers die nodig zijn om het aanbod te kunnen handhaven dan wel uitbreiden.  
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Convenant Veilige School 

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden regie voeren en zicht houden op de naleving van de gemaakte afspraken en facilitaire ondersteuning 

bieden bij de uitvoering van de afspraken. Deze ondersteuning lag onder meer op de taakvelden schoolverzuim, 

vroegtijdig schoolverlaten, voorlichten en adviseren over leefbaarheidsvraagstukken en veiligheid. We wilden dat 

de scholen probleemjongeren in de zorgadviesteams bespraken. De jeugdcoördinator van de politie zou daarbij 

nauw betrokken moeten zijn. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het voortgezet onderwijs gebruikt de handelingsprotocollen van het convenant als basis voor de schoolgids.  

 

Preventieve activiteiten zijn uitgevoerd, zoals elf bijeenkomsten bij het Beroepsonderwijs aan Zee over 

groepsdruk. Dit vond plaats onder leiding van Halt. Daarnaast waren er ouderbijeenkomsten in 

workshopverband.  
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 260.000 voordelig) 

 

Lasten: 

De kosten onderwijshuisvesting zijn € 102.000 lager door meer-opbrengsten van incidenteel verhuur (inkomsten). 

Kosten voor schoolzwemmen zijn € 95.000 lager uitgevallen door vrijval van geraamde frictiekosten voor de 

afbouw van het schoolzwemmen. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 139.000 voordelig. 

 

Baten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 39.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen:  Afwijkingen <100.000 per saldo € 56.000 nadelig.  

 

Onttrekkingen: De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting is € 102.000 lager door meer-opbrengsten van 

incidenteel verhuur (inkomsten). 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 2.000 voordelig. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

08  Onderwijs en Jeugd
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 10.159 10.042 9.706 336

Totaal baten -1.337 -1.514 -1.594 80

Resultaat voor bestemming 8.822 8.528 8.112 416

Totaal toevoegingen reserves 56 -56

Totaal onttrekkingen reserves -746 -815 -715 -100

Resultaat na bestemming 8.076 7.713 7.453 260

Begroting 2013
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Programma 9: Cultuur 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

9.1 Inleiding 

 

Den Helder heeft op het gebied van kunst en cultuur veel te bieden. Onze uitdaging is om in tijden van bezuiniging 

op de culturele sector er voor te zorgen dat het aanbod blijft aansluiten bij de vraag. Of het nu om mogelijkheden 

tot het creëren van kunst, het bezoeken van voorstellingen in schouwburg of bioscoop of het beleven van het 

cultureel erfgoed gaat. Mede dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers die zich in Den Helder met hart en ziel 

inzetten staat Den Helder op het gebied van kunst en cultuur goed op de kaart. De gemeente draagt haar steentje 

bij door particuliere initiatieven aan te jagen en te faciliteren. We zijn medeorganisator van evenementen als Sail 

Den Helder en zetten ons in om draagvlak voor cultuur te behouden. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk 

mensen kunnen genieten van het gevarieerde aanbod dat onze stad rijk is.  

 

 

9.2 Wat wilden we bereiken? 

 

 In elke wijk wilden we een goede, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheekfunctie. 

 De positie van schouwburg De Kampanje als podium voor professionele voorstellingen en als centraal 

podium voor amateurkunst beoefening wilden we behouden. 

 Ook wilden we ervoor zorgen dat Triade blijft functioneren als centrale speler in het culturele leven van de 

stad. 

 Met goede evenementen wilden we bijdragen aan het positieve imago van de stad, het algemene woon- 

en leefklimaat verbeteren en het aantal toeristen en recreanten dat onze stad bezoekt vergroten. 

 Het erfgoed wilden we beter inzetten voor toerisme en recreatie, en als uitingsvorm van een prettig 

Helders woon- en leefklimaat. 

 Willemsoord wilden we ontwikkelen tot actief stadsdeel, kloppend cultureel hart van de binnenstad en 

toeristische trekpleister. 

 De in 2009 geïntroduceerde structuur van advisering en samenwerking op het gebied van kunst en 

cultuur wilden we onmiskenbaar positieve bijdragen aan de ontwikkelingen in deze sector laten leveren. 

 

 

9.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Bibliotheek  

 

Wat wilden we bereiken? 

 In overleg met de regiogemeenten wilden we bepalen welk basispakket de Kopgroep bibliotheek gaat 

leveren. Dit pakket moest toegesneden zijn op de specifieke positie van elk filiaal en op de 

demografische ontwikkelingen in het gebied dat het bedient.  

 We wilden ervoor zorgen dat de nieuwbouw van de bibliotheek op de School 7-locatie, zoals voorzien in 

de plannen betreffende de stedelijke vernieuwing, de bibliotheek een nieuwe impuls zou geven en 

daarmee het stadshart als geheel. Zie daarvoor verder Programma 4. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Regionaal is er afstemming geweest rond de flinke bezuinigingen die Hollands Kroon doorvoert. Dit had prioriteit. 

Ook vindt afstemming en overleg plaats over een vierjarig beleidsplan dat Kopgroep Bibliotheken heeft 

opgesteld.  

 

Voor de nieuwbouw Weststraat is de uitvoeringsovereenkomst ondertekend en de voorbereiding van de 

nieuwbouw gestart. 
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Ontwikkeling (regionale) functie schouwburg  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden nieuwbouw van de schouwburg op Willemsoord: een nieuwe en goed bereikbare 

accommodatie in het (ook culturele) hart van de stad. 

 Waar mogelijk wilden we aansluiten bij de ontwikkelingen die onder punt 6 worden genoemd 

(Ontwikkeling van Willemsoord tot actief stadsdeel). 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De Kampanje zet in op verdere samenwerking met andere organisaties. Dat is zinvol, omdat buiten de directe 

taken van het verzorgen van voorstellingen veel gezamenlijke activiteiten niet alleen leiden tot wederzijdse 

verbeteringen van de samenwerkende organisaties maar ook tot een kwaliteitsverbetering en verbreding van de 

activiteiten. Er zijn veel raakvlakken tussen tal van culturele activiteiten op scholen, van verenigingen, 

organisaties en initiatieven. 

Voor de nieuwbouw van de schouwburg verwijzen we naar programma 4a (Stadshart). 

 

 

Triade   

 

Wat wilden we bereiken? 

 Met Triade wilden we afspraken maken over de inzet van middelen. 

 De samenwerking en communicatie met het Cultuurplatform, waar Triade een trekkersrol in vervult, 

wilden we proberen ten volle te benutten. 

 Voor de komende jaren wilden we de wegvallende provinciale subsidie opvangen met eigen 

vervangende middelen voor cultuureducatie. Triade vervult een regiofunctie. Deze bijdrage loopt door 

tot en met 2015. Ook zou Triade extra rijksmiddelen krijgen uit de impuls Brede Scholen voor 

cultuureducatieprojecten. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Samenwerking met Triade als spil in het Cultuurplatform kreeg vorm. De inzet van middelen betreft onder andere 

het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds, gericht op de culturele participatie van kinderen uit kwetsbare groepen. 

 

Triade is door Den Helder en Schagen aangewezen als drager van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in 

2013 e.v. De provinciaal opererende organisatie Plein C verzorgt de coördinatie van de projecten richting de 

subsidiënten rijk (Fonds Cultuurparticipatie) en provincie. Voor de scholen in Den Helder is de komende vier jaar 

€ 30.000 per jaar beschikbaar. Als gemeente hebben we meegefinancierd door herschikking van middelen 

binnen de BCF-afspraken. Op dit moment participeren vijf basisscholen in het plan. 

 

Op verzoek van en in samenspraak met de basisscholen organiseert Triade in toenemende mate projectmatige 

activiteiten op maat. 

 

Voor de inzet van de zogenaamde combinatiefunctionarisgelden uit de Impulsregeling Brede School, waarbij 

rijksgeld wordt samengevoegd met gemeentelijk budget, hebben we gezocht naar een pragmatische aanpak in 

samenwerking met de instellingen Sportservice, Kopgroep Bibliotheken en Triade. Triade verzorgt met het 

budget een aantal culturele projecten in Nieuw Den Helder: Kunst voor je Kiezen op de Tuselant-school en Kunst 

op de Groei op de brede school De Fontein/Duijnvaerder. 
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Evenementen  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden waar dat wenselijk is evenementen die bijdragen aan stadspromotie subsidiëren en 

ondersteunen. Sail Den Helder gecombineerd met de Marinedagen zou daarin onbetwist hoogtepunt 

zijn.  

 We bieden als regel ondersteuning in het kader van reguliere gemeentelijke taken bij evenementen, 

zoals handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en verlenen van vergunningen. Daarnaast 

verlenen we subsidie vanuit uit het reguliere evenementenbudget. Bij grote evenementen als Sail 2013 

wilden we daarom waar mogelijk extra financiële bijdragen en/of extra personele inzet verlenen. 

 Bij particuliere initiatieven wilden we een ondersteunende en verbindende rol spelen. Daarvoor wilden 

we samenwerken met partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau 

Sportservice, de Sportfederatie, het Kunst- en cultuurplatform, de Cultuurmakelaar en de Stichting Top 

van Holland (citymarketing). 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Evenementen zijn steeds belangrijker voor Den Helder. Niet alleen bieden ze vermaak maar ze vormen een 

belangrijk onderdeel in de stadspromotie en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De stichting Top 

van Holland coördineert de uitvoering van het masterplan Citymarketing dat een gezamenlijk product is van 

stakeholders, waaronder de gemeente, in onze stad. We hebben er in 2012 voor gekozen het door Top van 

Holland voorgestelde thema Den Helder kust de zee centraal te stellen. Voor de verdeling van het 

evenementenbudget 2013 hebben we ons laten adviseren door de adviesraad citymarketing. Hoogtepunt in 

2013 was uiteraard Sail 2013 met meer dan 100.000 bezoekers. 

Via de stichting Ondernemen aan Zee  kregen ondernemersorganisaties de middelen uit de opslag op de 

gemeentelijke belastingen ter beschikking om activiteiten te organiseren die een impuls geven aan de lokale 

economie. Een deel van de middelen was een bijdrage aan citymarketing Den Helder en aan lokale 

evenementen. De kunst- en cultuurkalender, samengesteld door de cultuurmakelaar, vormt een overzichtelijke 

databank van activiteiten en evenementen op het gebied van kunst en cultuur. 

 

 

Erfgoed  

 

Wat wilden we bereiken? 

 Partijen wilden we waar mogelijk faciliteren bij de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Helders 

Erfgoed. 

 Bij ruimtelijke planvorming wilden we erfgoed onder de aandacht brengen als kans voor kwalitatieve 

verbeteringen. Denk aan bestemmingsplannen en grote bouwplannen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De gemeente wil de samenwerking tussen partijen bevorderen. In 2013 hebben de Helderse Historische 

Vereniging, de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis en de Helderse Genealogische Vereniging een 

intentieovereenkomst getekend. 

 

In de toelichting van bestemmingsplannen hebben we een aparte paragraaf opgenomen die het cultureel erfgoed 

analyseert binnen het plangebied. Daar waar nodig nemen we als gevolg hiervan nadere voorschriften in de regels 

op. 

 

Op de Open Monumentendag van 14 september 2013 konden bezoekers weer diverse monumenten en musea 

bezoeken. Het thema was Macht en Pracht. 

 

Voor ontwikkelingen met betrekking tot de Stelling Den Helder verwijzen we naar programma 4 (stedelijke 

vernieuwing). 
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Culturele voorzieningen Willemsoord  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden verplaatsing van schouwburg De Kampanje naar Willemsoord. 

 Daarnaast wilden we een bezoekerscentrum ontwikkelen dat als ‘eyecatcher’ gewijd is aan 

Willemsoord, vrijetijdseconomie, stedelijke vernieuwing en kunst- en cultuur. 

 Culturele initiatieven wilden we verbinden met bestaande activiteiten en een koppeling leggen met 

evenementen op zowel sport- als cultuurgebied. Zeestad, Willemsoord en culturele- en toeristische 

spelers van binnen en buiten Den Helder zijn in het ontwikkeltraject belangrijke partners. 

 We wilden onderzoeken of en hoe één centrale subsidierelatie voor Willemsoord op termijn effectiever 

en efficiënter is dan de huidige relatie met meerdere subsidiepartners. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het bezoekerscentrum Willemsoord is opengesteld rond Sail 2013. Gemeente, Zeestad en de Kunstuitleen 

hebben inhoudelijk en financieel bijgedragen. We verwijzen hier ook naar programma 4 (stedelijke vernieuwing).  

 

De Kunstuitleen maakte in 2013 in afgeslankte en subsidievrije vorm een doorstart. De inspanningen van de 

adviseur Kunst & Cultuur en via hem extern ingehuurde specialistische expertise waren daarbij van belang. 

 

Er is voor 2013 een beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) met de stichting Museumhaven afgesloten.  

 

 

Evaluatie advies- en participatiemodel cultuur  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden de advies- en samenwerkingsstructuur op het gebied van kunst en cultuur evalueren. 

 Bij een positieve uitkomst van bovengenoemde evaluatie wilden we de adviseur Kunst & Cultuur en de 

Cultuurmakelaar herbenoemen. 

 In de begrotingen 2013, 2014 en 2015 wilden we middelen opnemen om de gewenste herbenoemingen 

mogelijk te maken. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Naar aanleiding van de evaluatie over de periode 2010 hebben we besloten de advies- en 

samenwerkingsstructuur voort te zetten. Bij de behandeling van de Programmabegroting  2013 vielen echter de 

beoogde financiële middelen weg om de functies van adviseur Kunst & Cultuur en cultuurmakelaar (de 

belangrijkste ondersteuner van het platform) daadwerkelijk in te kunnen vullen. Eind 2013 hebben we een 

voorstel aan de raad aangeboden om de activiteiten binnen deze functies te kunnen voortzetten.   
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 424.000 nadelig) 

 

Lasten: 

Binnen het product Historische gebouwen is rekening gehouden met aanvullende werkzaamheden van € 500.000 

voor de afronding van het restauratieplan van een monumentaal pand in het centrum.  

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 58.000 voordelig. 

 

Baten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 18.000 voordelig. 

 
Reserves: 

Toevoegingen/onttrekkingen: Geen afwijkingen. 

 

  

09  Cultuur
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 5.781 6.159 6.601 -442

Totaal baten -53 -138 -156 18

Resultaat voor bestemming 5.728 6.021 6.445 -424

Totaal toevoegingen reserves 100 100

Totaal onttrekkingen reserves -196 -196

Resultaat na bestemming 5.728 5.925 6.349 -424

Begroting 2013
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Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

10.1 Inleiding 

 

Een bevolking die gezond is en gezond blijft. Dat is een belangrijke doelstelling die we ons gesteld hebben. Een 

goede gezondheid bereiken we niet alleen door te sporten, maar ook door mentale en fysieke ontspanning. Als 

gemeente leveren we een bijdrage door te voorzien in goede sport-, recreatie- en hobbyfaciliteiten. Het 

verenigingsleven in Den Helder is groot en gevarieerd. Talloze vrijwilligers zorgen ervoor dat anderen volop van 

hun sport of hobby kunnen genieten. Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners en bezoekers 

toegang hebben tot de mogelijkheden die er zijn. We willen vooral het sporten en bewegen onder jongeren tot 23 

jaar en ouderen vanaf 65 jaar bevorderen. Meedoen is daarbij voor ons belangrijker dan het behalen van 

prestaties.  

 

 

10.2 Wat wilden we bereiken? 

 

 Voor de inwoners en sportverenigingen van onze stad wilden we goed geoutilleerde openbare en 

verenigingssportaccommodaties. 

 We wilden dat alle inwoners en bezoekers van Den Helder, al dan niet in georganiseerd verband, aan 

sport-, recreatie- en bewegingsactiviteiten kunnen deelnemen. 

 Voor de burgers van Den Helder wilden we een nieuwe, moderne zwemvoorziening met bijzondere 

(marine) trainingsfaciliteiten als een duiktank die, naast het reguliere gebruik door Defensie, ook 

aantrekkelijk is voor andere gebruikers uit Nederland en daarbuiten. 

 We wilden dat kinderen in alle wijken en buurten voldoende en veilige ruimte hebben om buiten te 

spelen. 

 Ook wilden we dat onze stad schone en veilige stranden zou hebben. We hebben de ambitie om de 

toeristisch-recreatieve mogelijkheden die dat biedt, beter te benutten. 

 

 

10.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Uitvoering sportbesluit  

 

Wat wilden we bereiken? 

 Particuliere sportinitiatieven wilden we ondersteunen en mogelijk maken. 

 Op het gebied van onderhoud van sportaccommodaties wilden we regulier beleid uitvoeren. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In overleg met een organisatie is onderzocht waar een beweegtuin in Den Helder aangelegd kan worden. De 

gemeente heeft meegedacht en randvoorwaarden meegegeven. 

 

Vanuit het meerjarig onderhoudsplan Sportaccommodaties hebben we gedurende het hele jaar werkzaamheden 

uitgevoerd. Zo zijn we onder andere begonnen met de renovatie van het gebouw op sportpark De Linie. 
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Herijken sportnota  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden de maatregelen uit de eind 2012 herijkte Sportnota 2010 invoeren. Bijvoorbeeld het maken 

van een visiedocument Binnensportaccommodaties, afwegingskader Deelname landelijke 

subsidieregelingen, uitvoeringsplan Spelen in Den Helde of een overzichtskaart met openbare sport- en 

beweegruimte. 

• Het in de nota te beschrijven beleid zou nauwe banden moeten krijgen met het lokaal speel- en 

beweegbeleid en met het lokale volksgezondheidsbeleid. De belangrijkste speerpunten waren het 

ontwikkelen van ‘gezonde projecten’ en van sterke (wijk)sportverenigingen met een actief 

vrijwilligersbestand.  

• Ook wilden we investeren in openbare sport- en speelaccommodaties en deze onderhouden. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De Kadernota sportbeleid 2013 – 2016 is maart 2013 vastgesteld. We hebben het onderhoud van 

speelaccommodaties en voorzieningen volgens het beheerplan Spelen uitgevoerd. Voorbeelden zijn de 

uitgevoerde veiligheidsinspecties. We hebben het uitvoeringsplan Spelen in Den Helder opgesteld (Handboek 

Spelen).  Een overzichtskaart met openbare sport- en beweegruimte in Den Helder hebben we hierin 

meegenomen. 

 

Sportservice Den Helder speelt een belangrijke rol in het sportbuurtwerk. Op het Cruyff Court hebben we 

voetbaltoernooien georganiseerd in samenwerking met o.a. Stichting Paranti. Verder vinden in de 

zomermaanden ook sportinstuiven plaats op het Cruyff Court. Tijdens de schoolvakanties zijn er sportinstuiven in 

de Slenk, maar ook in De Helderse Vallei. We werken ook samen met de Jevak. We hebben onderling 

programma's uitgewisseld. Met de stichting Paranti en de Schouwburg hebben we in februari 2013 een zeer 

succesvol pannatoernooi (NK voorronde) uitgevoerd. Sportservice had ook een belangrijke rol in de 

voorbereiding en uitvoering van de vrijwilligersmarkt in het Wijkhuis. 

 

Jeugdsportfonds Den Helder heeft meer dan 400 kinderen aan het sporten gekregen. 

 

 

Zwembad  

 

Wat wilden we bereiken? 

Voor het nieuw gebouwde zwembad, dat in 2013 geopend werd, wilden we overeenkomsten maken en sluiten 

met de nieuwe exploitant en met de CZSK. We wilden zorgen voor een goede afwikkeling van zaken met 

Stichting Zweminrichting Den Helder. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Op 20 september 2013 is zwembad Het Heersdiep geopend. De uitvoering is binnen het beschikbare budget 

gebleven. 

 

 

Implementatie speelbeleid  

 

Wat wilden we bereiken? 

In de Visbuurt en Vogelwijk wilden we kindvriendelijke buitenruimten en speelvoorzieningen creëren.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben in 2013 een aantal prachtige projecten en activiteiten uitgerold in de Visbuurt en Vogelwijk die laten 

zien dat je samen meer kunt realiseren. Dit is mogelijk gemaakt door en met vele partijen. Onder andere de 

kinderen uit de buurt, Jantje Beton, WSDH en De Wering. Een greep uit de vele activiteiten: het graffitiproject, de 

kabelbaan bij buurthuis de Viskom en het herinrichten van de middenbermen in de Reiger- en Ooievaarstraat. 

De Visbuurt en de Vogelbuurt zijn nu buurten waar het voor kinderen leuker en ook veiliger spelen is.  
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Openluchtrecreatie  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden zorgen voor een schoon en aantrekkelijk strand. Met de Stichting Strandexploitatie 

Noordkop, Stichting Top van Holland, de VVV en milieuorganisaties wilden we werken aan de promotie 

van de stranden in Den Helder. 

 De dienstverlening, service en toegankelijkheid in en op het strand wilden we uitbreiden en verbeteren 

en daarvoor met Stichting Strandexploitatie Noordkop prestatieafspraken maken voor de nieuwe 

subsidieperiode. 

 De jaarlijkse aanvraag van de Blauwe vlag voor de Helderse stranden en jachthavens wilden we 

faciliteren. Ons streven was om het aantal blauwe vlaggen uit te breiden van zes naar zeven. Het 

garanderen van de veiligheid op het strand was daarbij van het grootste belang. De Reddingsbrigade 

speelde hierin een belangrijke rol.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Er zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking tussen de reddingsbrigade en de Stichting  

Strandexploitatie Noordkop (SSN). SSN heeft samen met de Reddingsbrigade een goed strandseizoen 

gedraaid. De gezamenlijke evaluatie van het strandseizoen heeft aandachtspunten voor 2014 opgeleverd. Zo 

bewerkstelligen we steeds meer kwaliteit. Strand Julianadorp heeft zelfs de top tien van schoonste stranden van 

Nederland behaald. Deze promotionele kans hebben we in samenwerking met Stichting VVV Top van Holland 

opgepakt. Landschap Noord Holland heeft samen met scholen schoonmaakacties op het strand gehouden. 

 

De blauwe vlaggen zijn net als voorgaande jaren uitgereikt aan de stranden en jachthavens in Den Helder.  

De stuurgroep De Kop werkt!  Heeft in samenwerking met de provincie het programma Groen in de kop gestart. 

Het programma heeft als doel om de regio landschappelijk aantrekkelijker te maken. Dit maakt de dagelijkse 

leefomgeving prettiger en gezonder en verbetert het investeringsklimaat voor onder meer de vrijetijdseconomie. 

Er zijn voor de kop ‘quick wins’ geformuleerd en in een meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld.  
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 214.000 nadelig) 

 

Lasten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 21.000 nadelig. 

 

Baten: 

Bij het product Zwemaccommodaties zijn de opbrengsten € 246.000 lager, onder andere doordat de exploitatie 

van het nieuwe zwembad Heersdiep later begon dan we in eerste instantie hadden verwacht. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 53.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen/onttrekkingen: Geen afwijkingen. 

 

  

10  Sport en Vrije tijd
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 4.717 5.363 5.384 -21

Totaal baten -1.166 -1.889 -1.696 -193

Resultaat voor bestemming 3.551 3.474 3.688 -214

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves

Resultaat na bestemming 3.551 3.474 3.688 -214

Begroting 2013
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Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

11.1 Inleiding  

 

Door maatschappelijke ontwikkelingen krijgen mensen op zorggebied steeds meer eigen verantwoordelijkheid. 

Zelfredzaamheid en voor elkaar zorgen zijn aspecten die niet meer uit de samenleving weg te denken zijn. Onze 

ambitie is dat mensen zo lang, zo zelfstandig en zo gezond mogelijk aan die samenleving deel kunnen nemen. 

Daarom doen we als gemeente ons best mensen zich bewust te laten worden van de kansen die zij hebben. We 

stimuleren hen om hun maatschappelijke positie te verbeteren en hun zelfredzaamheid te vergroten. Onze 

maatschappelijke partners moedigen we aan om hen daarin samen met ons zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit 

doen we onder meer met onderwijs dat de kans op werk vergroot, met sportmogelijkheden en met passende hulp 

op het gebied van zorg. We sporen onze inwoners aan niet alleen voor zichzelf te zorgen, maar ook mensen in 

hun nabije omgeving hulp te bieden. Door samen te werken verbeteren we de kwaliteit van wonen en leven in Den 

Helder.  

 

 

11.2  Wat wilden we bereiken? 

 

 We wilden een nieuwe en gekantelde manier van werken (AWBZ naar Wmo) dat leidt tot een meer 

integrale dienstverlening aan de burger. 

 Met ingang van 2014 of later wilden we de AWBZ zorgfunctie Begeleiding onderbrengen in de Wmo. 

 De Kanteling (een project van de VNG) gaat de compensatieplicht anders vormgeven in de Wmo. We 

wilden met dit project mensen met een beperking krijgen zo betere kansen om volwaardig mee te doen in 

de samenleving. 

 De provincie Noord-Holland stimuleert en faciliteert gemeenten om gezamenlijk regionale vraagstukken 

op het gebied van Zorg en Welzijn op te pakken. 

 De kabinetsbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft voor gemeenten een aantal 

consequenties We wilden aan deze landelijke richtlijnen uitvoering geven. 

 Ook stelden we als ambitie dat de inwoners van Den Helder gezond zijn en blijven.  

 Dak- en thuisloosheid wilden we voorkomen en overlast  wilden we tegengaan en beperken. 

 Aan de veerkracht, sociale cohesie en leefbaarheid van wijken en buurten wilden we een bijdrage leveren 

door het organiseren van vrijwillige inzet en informele zorg aan elkaar. 

 Al naar gelang de behoefte en mogelijkheden wilden we in elke wijk een multifunctionele accommodatie 

(mfa). 

 

 

11.3 Beleidsmatige verantwoording 

 

Sociale Structuurvisie; uitwerking in beleid  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden een Staat van de Stad-rapportage opstellen, die functioneert als monitor en ijkpunt. 

De rapportage zou ons inzicht moeten bieden in de wijze waarop maatschappelijke voorzieningen zijn 

toegesneden op de Helderse wijken en bevolking. 

 Daarnaast wilden we een deels nieuw en deels gemoderniseerd beleidsinstrumentarium hanteren. Het 

betrof een nieuwe Algemene subsidieverordening met een daarbij behorende set beleidsregels;  

 De BCF-systematiek wilden we afronden. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De raad heeft de Algemene subsidieverordening 2013 vastgesteld. Deze verordening komt onder andere 

tegemoet aan aanbevelingen die de rekenkamercommissie deed in haar rapportage Op weg naar een beter 

subsidiebeleid (2009). Het nieuwe instrumentarium sluit beter aan bij de scherpere prioriteiten en doelstellingen 

in het sociale domein. Ook voorziet het in wat flexibeler regelgeving, waardoor praktische zaken en procedures 

soepeler kunnen verlopen. 
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Decentralisatie AWBZ  

 

Wat wilden we bereiken? 

Met de regiogemeenten wilden we verder samenwerken in de voorbereiding op de overheveling van extramurale 

Begeleiding AWBZ naar de Wmo. Bij de voorbereiding wilden we het zorgkantoor, zorgaanbieders, 

cliëntenorganisaties en (belanghebbende) inwoners betrekken. De decentralisatie biedt de mogelijkheid om het 

Wmo beleid te herijken of door te ontwikkelen en nieuwe keuzen en zienswijzen toe te passen, met andere 

woorden een nieuwe invulling te geven aan het compensatiebeginsel van de Wmo. Dat is noodzakelijk, in het 

licht van de groei van de zorgvraag en minder budget enerzijds en het kunnen blijven bedienen van doelgroepen 

met matige tot zware beperkingen anderzijds. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De gemeenteraden van de vier samenwerkende gemeenten Kop van Noord-Holland hebben het beleidskader 

Sociaal Domein voor de drie decentralisaties vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten van de Wmo 

Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl opgenomen. 

In regionaal verband zijn wijkscans in voorbereiding die moeten leiden tot aandachtsgebieden, prioriteiten en 

prognoses en de inrichting van sociale wijkteams. We hebben extra aandacht geschonken aan de verbinding 

tussen netwerken zorg en ondersteuning vanuit het project Zichtbare schakel (zie onder gezondheidsbeleid). 

 

De Kanteling Wmo  

 

Wat wilden we bereiken? 

 In het eerste gesprek met de burger wilden we meer tijd nemen. Met een open en luisterende houding 

wilden we de hulpvraag helder krijgen.  

 We wilden organisaties bij de vraagverheldering in het Wmo-loket betrekken. 

 Samen wilden we alle mogelijkheden verkennen om een hulpvraag op te lossen. Hierbij zouden behoud 

van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop staan.  

 Ook wilden we samen vaststellen wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke 

oplossingen daaraan bijdragen. De oplossing hoefde niet altijd een individuele voorziening te zijn. Het 

kon ook gaan om het ontbreken van sociale contacten. Dan is met behulp van het algemene aanbod 

van bijvoorbeeld buurthuizen al resultaat te behalen. 

 Deze werkwijze wilden we onder meer vastleggen in een nieuwe Wmo-verordening. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Onze Wmo-geschoolde medewerkers wilden we zo veel mogelijk zelf de gesprekken laten voeren met de 

cliënten. In complexe gevallen konden zij specialismen raadplegen. 

 

We wilden een project Doorontwikkeling zorgloket uitvoeren in samenwerking met organisaties MEE, Wering en 

Steunpunt Mantelzorg.  

 

Regionale sociale agenda  

 

Wat wilden we bereiken? 

 De thema's van de regionale sociale agenda moesten dienen als leidraad voor het opstellen van regionale 

projecten. We wilden voor de financiering ervan een beroep op subsidies van de provincie.  

 We wilden in 2013 prioriteit geven aan de thema’s Versterking vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning 

en Een nieuw zorgconcept (zorg in de buurt). 

 Eveneens in 2013 wilden we in regionaal verband verder werken aan het opzetten van een 

basisinfrastructuur voor regionale samenwerking. Deze periode loopt tot en met 2015 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De projecten van de thema’s Versterking vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en Een nieuw 

zorgconcept (zorg in de buurt) hebben we met subsidie van de provincie opgepakt.  

Activiteiten waren: deskresearch, het afnemen van interviews en het voeren van gespreksronden met betrokken 

partijen. De resultaten en bevindingen van beide trajecten hebben we vastgelegd in rapportages. Met 

maatschappelijke organisaties en financiering van de provincie hebben we vervolgens praktijkwerkplaatsen 

ouderenzorg en zorgvrijwilligers ingericht ter voorbereiding op de uitvoering van wijkenpilots in 2014.   

 

Er lopen drie boven regionale RSA projecten: Respijtzorg, Eigen kracht conferenties in de geestelijke 

gezondheidszorg en het Kwalitatief woningbouwprogramma voor de Regio Kop van Noord-Holland.  
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Geweld in afhankelijkheidsrelaties  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden het initiatief nemen in het opstellen van een regionale visie Vrouwenopvang. 

 Voor het samenvoegen van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Algemeen Meldpunt 

Kindermishandeling wilden we verdere voorbereidingen treffen. 

 En in regioverband wilden we de ketenaanpak tegen ouderenmishandeling ontwikkelen. Concrete 

maatregelen waren nog in ontwikkeling. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben voorbereidende gesprekken gevoerd met de regiogemeenten in de Kop van NH, de H2A-gemeenten 

en de uitvoerende organisaties. 

 

In juni 2013 hebben de drie centrumgemeenten in NHN, de drie steunpunten huiselijk geweld in NHN en Bureau 

Jeugdzorg/Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) een eerste gezamenlijke bijeenkomst gehouden. Dit 

was onder leiding van de projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling van de VNG. In de tweede helft 

van 2013 hebben deze partijen op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de taken van het Advies- en 

meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK ) Noord-Holland-Noord. In voorbereiding is een advies 

over de positionering van het AMHK bij een maatschappelijke organisatie. Begin 2014 vindt hierover naar 

verwachting besluitvorming plaats. 

 

De ketenaanpak ouderenmishandeling is vertraagd, omdat de besluitvorming in Alkmaar vertraging heeft 

opgelopen. De aanpak ouderenmishandeling zou plaatsvinden op de schaal Noord-Holland-Noord. Eind 2013 

lag er nog geen besluit van de gemeente Alkmaar. We hechten aan een gezamenlijk actieplan voor Noord-

Holland-Noord en hebben daarom de uitvoering van de aanpak ouderenmishandeling vooralsnog opgeschort.  

 

 

Lokaal gezondheidsbeleid  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden maatregelen nemen die bijdragen aan een gezonde leefstijl van de burgers in Den Helder. 

 De samenhang van het lokale gezondheidsbeleid met andere beleidsterreinen wilden we versterken, 

bijvoorbeeld met welzijn, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening en 

veiligheid.  

 We wilden prioriteit leggen bij interventies op die terreinen waar de gezondheid van burgers in Den 

Helder achterblijft ten opzichte van de regio en/of de rest van Nederland. 

 Specifieke aandacht wilden we besteden aan de ouderengezondheidszorg. 

 We wilden de financiering van het project Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde 

buurt overnemen en afspraken maken met de gemeente Hoorn (de ontvanger van de decentralisatie-

uitkering) en de uitvoerende organisatie.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De raad heeft de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013 – 2016 vastgesteld. In de nota hebben we een relatie 

gelegd met andere beleidsterreinen als sport, bewegen en ontwikkelingen in het sociaal domein. We geven 

prioriteit aan interventies op die terreinen waar de gezondheid van jongeren en ouderen in Den Helder 

achterblijft ten opzichte van de regio. 

 

In het project Zichtbare Schakel is de wijkverpleegkundige de schakel tussen welzijn en zorg. We ontvingen in 

2013 de decentralisatie-uitkering van het rijk en gaven de uitvoerder opdrachten voor de wijken Nieuw Den 

Helder en Centrum.  Inmiddels verwijzen ook huisartsen cliënten door naar zichtbare schakel voor kortdurende 

ondersteuning.  
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Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden de voortgang van de (verbetering van de) zorg aan dak- en thuislozen en andere kwetsbare 

burgers monitoren. De basis daarvoor zou het centraal meldpunt en een cliëntvolgsysteem zijn. 

 (Potentieel) dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers wilden we trajecten op maat aanbieden. 

 Onze Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)-keten wilden we met de ketens jeugd, veiligheid 

en huiselijk geweld verbinden. Door het met elkaar afstemmen van de aanpak blijven cliënten in beeld. 

 Met regiogemeenten en onze belangrijkste ketenpartners wilden we het Stedelijk Kompas evalueren, 

dat tot eind 2013 liep. Daarna wilden we herijken.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben draagvlak gecreëerd voor het onderbrengen van de functie procesregie OGGZ bij de GGD. Hiermee 

kunnen we het proces naar een centrale toegang OGGZ en sluitende afspraken tussen ketenpartners afronden.  

 

In samenwerking met ketenpartners hebben we een regionale visie Kwetsbare mensen ontwikkeld met als 

kernpunten: 

- eenpersoonsgerichte benadering (1 Gezin – 1 Plan); 

- een centrale toegang (inclusief cliëntvolgsysteem) en ketenaanpak; 

- accent op preventie en zoveel mogelijk voorkomen van uitval; 

- maximale inzet op zelfredzaamheid en participatie; 

- afspraken tussen gemeenten en ketenpartners; 

- terugdringen overlast en criminaliteit. 

 

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid  

 

Wat wilden we bereiken? 

Vrijwilligerswerk 

 Binden en verbinden: we wilden de diverse vormen van vrijwilligerswerk zo veel mogelijk laten 

aansluiten bij de behoefte en wensen van de hedendaagse vrijwilliger. 

 Stimuleren en samenwerken: we wilden organisaties die werven en werken met vrijwilligers (ook in de 

zorg) onderlinge verbanden laten aangaan. 

 Wijkgericht werken: we wilden meer onderlinge verbondenheid, integratie en participatie van mensen 

met en zonder belemmeringen door de inzet van vrijwilligerswerk. 

Mantelzorg 

 Met het mantelzorgcentrum, onze partner in het Wmo loket, wilden we afspraken maken. 

 Voor het nog beter bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en de werving van zorgvrijwilligers 

wilden we een project inrichten. Daarmee zou een betere balans moeten ontstaan tussen formele en 

informele zorg. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Medio 2013 hebben we een twintigtal vrijwillige buurtbemiddelaars aangesteld. 

 

Voor deskundigheidsbevordering vrijwilligers hadden we circa € 30.000 subsidie beschikbaar.  We hebben 

subsidies verleend om trainingen te geven aan vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Den Helder die 

zijn gericht op het vergroten van sociale, praktische en algemene basisvaardigheden. 

 
De Wering ontving een subsidiebedrag van circa € 100.000 om via de Vrijwilligerscentrale een 
ondersteuningspakket voor vrijwilligers(organisaties) aan te bieden.  

 

In maart was de opening weggeefwinkel aan het Seringenplein (vanuit programma Sociale aanpak Nieuw Den 

Helder). De winkel wordt gerund door en voor de wijkbewoners. 

 

In het Multifunctioneel Wijkcentrum Nieuw Den Helder is een vrijwilligersmarkt gehouden. 

 

Tijdens NL Doet hebben tientallen vrijwilligers meegedaan met de grootste vrijwilligersactie in Nederland.  

 

De gemeente participeert in het regionale project Versterking zorgvrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning 

en het bovenregionale project Respijtzorg. 
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Multifunctionele accommodaties  

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden een multifunctionele accommodatie opleveren in Julianadorp. Dit wilden we doen door het Trefpunt te 

verbouwen, renoveren en aan te sluiten op het bestaande gebouw van de bibliotheek. Aanvullend moest er een 

gymzaal voor bewegingsonderwijs voor basisscholen komen. 

Deze accommodatie wilden we tot stand laten komen in samenwerking met Woningstichting Den Helder, de 

bibliotheek, het dorpshuis Julianadorp en een voor deze multifunctionele accommodatie opgerichte 

beheersstichting. We wilden bijdragen in de organisatie van dit project en helpen de toekomstige exploitatie 

financieel mogelijk te maken. Verder wilden we ervoor zorgen dat het beleidskader voor multifunctionele centra 

uit 2006 gevolgd werd. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben met de partners Woningstichting Den Helder en de Stichting Beheer MFC Julianadorp een 
realisatieovereenkomst gesloten. Bewoners zijn geïnformeerd en hebben enthousiast gereageerd. Het definitief 
ontwerp is mede gebaseerd op het programma van eisen vanuit de Beheerstichting MFA Julianadorp en is in 
samenspraak met de overige gebruikers tot stand gekomen. De onherroepelijke omgevingsvergunning is eind 
oktober 2013 afgegeven.   

De gebruikers van de multifunctionele accommodatie worden: Stichting Beheer MFA (dorpshuisfunctie), GGD 
(o.a. consultatiebureau), TMG (locatie voor centrale verspreiding van diverse kranten), Triade (muzieklessen), 
dansschool Marga, Helderse Balletschool, Kopgroep Bibliotheken (bibliotheek), Sportservice (ouderengym) en 
peuterspeelzaal Zwanenest. De bestaande laagbouw aan de huidige sporthal is inmiddels grotendeels gesloopt 
en de sporthal is gestript. De nieuwbouw staat voor 2014 gepland. 

Met stichting MFC Het Wijkhuis (beheerder) en Woningstichting Den Helder (eigenaar) zijn we in gesprek om in 

2014 tot een versterking van de exploitatie en de profilering van het Wijkhuis Nieuw Den Helder te komen.  
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 € 1.071.000 voordelig) 

 

Lasten: 

Aangezien Dno Doen in 2013 veel extra kosten moest maken die niet uit de eigen exploitatie gedekt konden 
worden, heeft de organisatie eenmalig een extra subsidiebedrag van € 93.000 ontvangen voor kosten verbonden 
aan kosten die betrekking hebben op kwaliteitsverbetering en deskundigheidsverbetering. De organisatie is bezig 
de reorganisatieplannen voor de maatschappelijke opvang in de gemeente nader uit te werken. In dat kader zal 
opnieuw worden bezien welke accenten moeten worden gelegd en op welke wijze een duurzame en gezonde 
bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd. 
 
In 2013 is het exploitatietekort van het MFC Het Wijkhuis verder opgelopen, zodat rekening moet worden 
gehouden met een extra bijdrage uit de reserve. Door een aanpassing in de huurrelatie met Woningstichting Den 
Helder per 1/1/14 zal geen beroep meer behoeven te worden gedaan op deze reserve.    
 

In 2013 is de nieuwe bekostigingssystematiek op basis van de deelsubsidieverordening “Voorschoolse 

Voorzieningen”  ingevoerd. Door de lagere bezettingsgraad van de peuteropvang is hierdoor € 147.000 minder 

uitgegeven aan voorschoolse opvang dan was voorzien. De inspectiekosten zijn voor 2013 € 77.000 lager 

uitgevallen dan verwacht. 

 

Bij de tussenrapportage 2013 zijn de uitgaven WMO huishoudelijke hulp gebaseerd op een prognose van 222.000 

te leveren zorguren. Als gevolg van een lager beroep en de herindicaties die in 2013 hebben plaatsgevonden zijn 

er over 2013  201.500 zorguren geleverd door de zorginstellingen. Dit leidt tot een lagere besteding van ongeveer 

€ 350.000. 

 

De lasten in het kader van geleverde WMO zorg in het kader van vervoers-, rolstoel- en woonvoorzieningen is 

€ 80.000 lager uitgevallen dan geprognotiseerd bij de tussenrapportage 2013. 

 

Overige afwijkingen < 100.000 per saldo € 79.000 voordelig. 

 

Baten: 

Via het CAK is voor een bedrag van € 80.000 meer aan eigen bijdrage ontvangen dan was geprognosticeerd. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 25.000 voordelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen: Afwijkingen < 100.000 per saldo € 25.000 nadelig. 

Onttrekkingen: Afwijkingen < 100.000 per saldo € 106.000 voordelig. 

 
  

11  Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 19.631 20.176 19.348 828

Totaal baten -1.601 -2.246 -2.408 162

Resultaat voor bestemming 18.030 17.930 16.940 990

Totaal toevoegingen reserves 25 -25

Totaal onttrekkingen reserves -48 -142 -248 106

Resultaat na bestemming 17.982 17.788 16.717 1.071

Begroting 2013
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Programma 12: Economische ontwikkeling 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

12.1 Inleiding 

 

Den Helder werkt aan een duurzame economie, zodat we minder kwetsbaar zijn voor economische crisissen. De 

haven biedt ons volop mogelijkheden zo’n economie te creëren. Ook in de ontwikkeling van de toeristische- en 

recreatieve sector en de zorg- en wellness-sector zien we kansen. Maar er is meer. De offshore en  alternatieve 

energiebronnen als windenergie bieden mogelijkheden voor economische groei en werkgelegenheid. Dat geldt 

ook voor een belangrijke werkgelegenheidssector als de agribusiness, waar we willen werken aan een betere 

kwaliteit. We profileren ons als kennis- en technologiecentrum voor de offshore en op maritiem gebied. We 

faciliteren bedrijven die zich hier willen vestigen zoveel mogelijk. Door te zorgen voor een gunstig 

ondernemersklimaat brengen we werkgelegenheid naar de stad. We werken hierin samen met andere overheden, 

bedrijfsleven, marine en onderwijs. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord neemt op regionaal gebied de 

economische ontwikkeling voor zijn rekening. Op deze wijze creëren we een economisch sterke Noordkop, met 

Den Helder als economische motor van de regio.  

 

 

12.2 Wat wilden we bereiken? 

 

 We wilden in regionaal verband samenwerken om de economische ontwikkeling van de vijf clusters te 

bevorderen. 

 De cluster maritiem wilden we gebruiken als een unieke kans voor de ontwikkeling van Den Helder. 

 We wilden een verdere kwaliteitsverbetering van het toeristisch product. Bedrijven en organisaties wilden 

we stimuleren om daartoe samen te werken. 

 Agribusiness is in de Kop van Noord-Holland een belangrijke bron van werkgelegenheid. De Agriboard 

onderscheidt de bollensector als een van de speerpunten. Den Helder wilde door de aanwezige 

bloembollensector en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sector.  

 We zetten in regionaal verband sinds 2012 de cluster health & wellness op de kaart. We willen bereiken dat 

Den Helder hierbinnen 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 wellness-

aanbod. 

 We wilden een goede uitwerking van het concept funshoppen voor het centrum, voor bewoners en 

bezoekers. 

 Ook wilden we dat Den Helder en de omliggende regio een attractief vestigingsklimaat voor bedrijven en 

instellingen bieden.  

 

 

Uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden per gebied bekijken wat de kansrijke locaties en economische potenties zijn.  

 Den Helder is verantwoordelijk voor de programmaonderdelen maritieme ontwikkeling en duurzame 

energie. Het havenbedrijf Port of Den Helder heeft daarin een belangrijke rol. Doelstellingen zijn: 

o Fysieke ruimte voor offshore dienstverlening vergroten; 

o Resultaten Taskforce havenontwikkeling Den Helder uitwerken; 

o Kenniscluster Den Helder en op Texel versterken; 

o Positie van Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaardiensten en 

bedrijvigheid versterken; 

o Gemeenten ondersteunen profilering van de regio als Offshore Wind Kenniscentrum samen 

met Maritieme Campus Netherlands (kruisrelatie duurzame energie en dwarsverbanden 

kennis en innovatie); 

o Test- en onderzoek locaties voor windenergie faciliteren. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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In het regionaal programma Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland zijn onze bedrijventerreinen in Den 

Helder getypeerd voor de offshore-sector. De provincie heeft een onderzoek laten uitvoeren voor de herijking 

van de behoefteramingen voor werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) in Noord Holland-Noord, het 

zogeheten Buck-rapport. Op provinciaal niveau heeft in september bestuurlijke afstemming plaatsgevonden naar 

aanleiding van de conclusies uit het Buck-rapport. Het uiteindelijke doel is meer evenwicht in vraag en aanbod 

van bedrijventerreinen te realiseren, waarbij de verschillen in type bedrijventerrein (natte/droge 

bedrijventerreinen) duidelijk herkenbaar zijn. 

 

De taskforce civiel medegebruik heeft een vervolg gekregen in het TOP-overleg, dat wordt voorbereid door Port 

of Den Helder. Op bestuurlijk niveau maken gemeente, Koninklijke Marine en provincie Noord-Holland 

gezamenlijk vaart om de uitvoering van het taskforce rapport te realiseren. In de onderstaande tekst Maritiem en 

duurzame energie schetsen we de stand van zaken rond de taskforce, Den Helder Airport, het Offshore Wind 

Kenniscentrum en de test- en onderzoeklocaties voor windenergie. 

 

Maritiem en duurzame energie  

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden dat de kaders voor het verzelfstandigde havenbedrijf opgenomen zouden worden in het 

ambitiedocument en het beslisdocument. Samen met het havenbedrijf wilden we hier verder vorm en 

inhoud aan gegeven.  

 Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshore 

haven Den Helder. Samen met Den Helder Airport wilden we inzetten op verdere ontwikkeling van het 

luchthavengebied en vergroting van de werkgelegenheid in dit gebied. In 2013 wilden we verder werken 

aan de ruimtelijke randvoorwaarden voor deze gebiedsontwikkeling 

 Den Helder is een van de co-financiers voor het EFRO-project van de Maritieme 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. De realisatie van het Kenniscentrum Wind was het speerpunt voor 2013. 

Daarnaast wilden we in overleg met provincie en rijk zoeken naar mogelijkheden om een offshore 

testlocatie in onze regio te realiseren. De lobby om kansrijke hbo-opleidingen naar de stad te halen die 

aansluiten bij het speerpunt maritiem voor de regio Noord-Holland Noord wilden we voortzetten. 

 In 2013 wilde de gemeente deelnemen aan Energy Valley, het Noord-Nederlandse programma gericht 

op het verwerven van duurzame energieprojecten.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben de verzelfstandiging van de Port of Den Helder op 28 juni afgerond. Het havenbedrijf heeft In 2013 

voortgang geboekt in de ontwikkeling van bedrijventerreinen Kooypunt en het Regionaal havengebonden 

bedrijventerrein. Ook maakte de Port of Den Helder vooruitgang in de samenwerking met Defensie en het 

bedrijfsleven.  

 

Samenwerking Defensie en bedrijfsleven: De Koninklijke Marine heeft samen met de (defensie)haven De Pool 

Express een offshore schip in de eerste helft van 2013 toegang verleend aan een steiger op het marineterrein. Dit 

als vervolg op een eerste pilot in 2012. Eind 2013 heeft de besluitvorming plaatsgevonden voor de planningscel. 

Eén autoriteit zal in beide havens de steigers toewijzen. Daarnaast is er in het TOP overleg gesproken over de 

invulling van onder meer het complex Buitenveld en het terrein van Rijkswaterstaat. De vingerpieren 

Moormanbrug/CIV voor de visserij zijn met succes aangelegd en opgeleverd.  

Port of Den Helder pakt de realisatie van een testfundatie offshore wind op in 2014. 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar de halfjaar rapportage over het eerste halfjaar van 2013 in de commissie 

Bestuur & Middelen van 7 oktober 2013 (RI13.0144). 

 

De verdere ontwikkeling van de civiele activiteiten op militair vliegkamp De Kooy onder de noemer Den Helder 

Airport krijgt steeds vastere vorm. Ministerie van Defensie, provincie Noord-Holland, Luchthaven Den Helder B.V. 

en gemeente Den Helder slaan onder regie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de handen ineen. 

De visie Heldair hebben we verder uitgewerkt in een knelpuntennotitie die de weg vrijmaakt en een 

programmaplan dat de marsroute aangeeft. Beide documenten hebben we inmiddels aan de besturen van de 

betrokken partijen aangeboden voor instemming. In 2013 is bij Den Helder Airport een nieuwe commissaris 

aangesteld.  
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We continueren onze deelname aan Energy Valley en maken gebruik van de expertise van Energy Valley op het 

gebied van energie. Een voorbeeld is de Taskforce LNG Noord-Nederland, waar burgemeester Schuiling 

vicevoorzitter van is. Hierin werken we samen met Port of Den Helder. Met onze deelname aan Energy Valley en 

de Taskforce LNG Noord-Nederland hebben we de voordelen van LNG voor toepassing bij de veerdiensten op de 

Waddenzee onder de aandacht gebracht. Zowel landelijk, regionaal als lokaal. We hebben in 2013 gebruik 

gemaakt van de deskundigheid van Energy Valley en Energy Board voor de LNG-kansen voor de haven, en 

windenergie op zee.  

 

We nemen deel aan het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN). Via dit overleg sturen we op het gebied 

van duurzame energie de ontwikkelingen in Noord Holland-Noord en de drie noordelijke provincies aan (Energy 

Valley en de Green Deal Noord-Nederland). In januari hebben we in Den Helder een themabijeenkomst van het 

BONN gehouden in samenwerking met het KIM, Energy Valley en Energy Academy. Bestuurders uit Noord-

Nederland konden zo kennismaken met de inzet van Den Helder en de haven op het gebied van energie. Ook is 

afstemming met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu in dit BONN-overleg. Het 

Kenniscentrum Wind op Zee (Green Deal-project van MCN) en windparken op zee waren onderwerpen in het 

BONN. 

 

Het rijk heeft hoge ambities ten aanzien van duurzame energie (in 2023 16% duurzame energie). Windenergie 

speelt daarbij een grote rol. Naast offshore windparken denkt het rijk ook na over near shore-windparken. Het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom in 2013 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar 

zoekgebieden voor windparken op zee binnen de 12-mijlszone. Windparken op de Noordzee zullen afhankelijk zijn 

van havens als Den Helder voor het organiseren en uitvoeren van onderhoud en de logistieke dienstverlening. 

Daarom hebben we bij het ministerie de belangen, kansen (en bedreigingen) voor Den Helder bij herhaling onder 

de aandacht gebracht. De uitslag van het haalbaarheidsonderzoek volgt in het eerste kwartaal 2014. 

 

MCN heeft Den Helder bij professionals in de maritieme sector actief op de kaart gezet. Zo hield MCN in Den 

Helder conferenties als de Noordzeedagen en Seagriculture (de innovatieve zeewierketen) als onderdelen van het 

EFRO-project. Een andere conferentie was de Maritime Maintenance Conference. Dit organiseerde MCN samen 

met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 

 

 

Toerisme en recreatie  

 

Wat wilden we bereiken? 

 Aansluitend op het streven naar meer blauwe vlaggen en goede voorzieningen wilden we de 

kenmerken van de bezoekers van het strand onderzoeken. We wilden daarvoor een beknopte enquête 

houden in de zomer van 2013. 

 We wilden leer-werktrajecten Toerisme aanbieden aan studenten en/of een intermediaire rol vervullen 

tussen student en toeristische organisatie. 

 Samen met de Stichting Top van Holland, de VVV en de Stichting Ondernemen aan Zee wilden we 

onderzoeken hoe we de samenwerking kunnen vergroten. 

 Met bovengenoemde partijen wilden we onderzoeken hoe in de toekomst de diverse subsidiestromen 

kunnen samenkomen. Het in 2012 gestarte toeristisch platform in Den Helder wilden we hierbij inzetten 

om aansluiting te vinden bij de vragen van ondernemers. 

 De organisatie van Sail 2013 hebben we in handen gegeven van de stichting Sail. We wisten dat dit 

publieksevenement alle potentie had om nationale en internationale exposure te genereren voor Den 

Helder als maritieme stad bij uitstek en voor de regio. We wilden positieve promotie van Den Helder en 

haar regio op het gebied van toerisme, watersport en recreatie en een platform creëren voor ‘Kansen 

verzilveren aan zee’. Tegelijkertijd was Sail van belang voor het versterken van de bestuurlijke 

verhoudingen. En we wilden met het evenement een platform creëren waar inwoners, bezoekers en 

toekomstige investeerders/partners uit het bedrijfsleven en overheden konden zien welke plannen Den 

Helder gezamenlijk met de regiogemeenten heeft. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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De enquête over de kenmerken van de bezoekers aan het Helderse strand hebben we eind 2013 voorbereid. 

We voeren dit in 2014 uit in combinatie met een onderzoek naar de beleving van de binnenstad. 

In 2013 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd binnen leer- en werktrajecten voor de gemeente en ook voor Plein 

XL. 

 

De samenwerking tussen de Stichting Top van Holland en de VVV is door het faillissement van de VVV in een 

stroomversnelling gekomen. Stichting Top van Holland en VVV zijn samengegaan onder de naam RVVV Top 

van Holland. Deze RVVV bedient de gehele Kop van Noord-Holland (behalve Texel). 

De samenwerking tussen de stichting Ondernemen aan Zee en de Stichting Top van Holland heeft ertoe geleid 

dat Ondernemen aan Zee in 2013 een bedrag van €100.000 heeft uitgekeerd aan de Stichting Top van Holland 

voor het uitvoeren van activiteiten. RVVV Top van Holland heeft de organisatie van toeristische 

netwerkbijeenkomsten overgenomen. Een van de resultaten is dat RVVV samen met toeristische ondernemers 

de bestaande toeristische bordenstructuur heeft geïnventariseerd. RVVV heeft uitgangspunten voor 

kwaliteitsverbetering in gastvrijheid en uniformiteit geformuleerd.  

 

We hebben begin  2013 een gezamenlijke subsidieaanvraag Waddenfonds 2011-2013 Willemsoord, Poort naar 

de Wadden ingediend. De deelaanvraag voor respectievelijk de restauratie Boerenverdrietsluis en het 

ontwikkelen van de Museumhaven zijn gehonoreerd. Voor de nog niet gehonoreerde deelprojecten hebben we 

het vervolgsubsidietraject Waddenfonds 2 in onderzoek, mede in afwachting van de volgende  ronde voor het 

Waddenfonds. 

Wat voor profiel heeft Den Helder? Dit is van belang om duurzaam toeristisch aantrekkelijk en sterk voor de dag 

te komen. In dit licht bezien hebben we meegewerkt aan het provinciaal traject Het DNA van de Noord-Hollandse 

kustplaatsen. Dit heeft twee DNA-profielen opgeleverd: één voor Den Helder en één voor Julianadorp aan Zee.  

Door toekenning van de subsidie door de Stichting Bedrijvigheid Alkmaar zijn we begonnen met de uitvoering 

van het regionale project Watersportcampagne. Hierin werken we met Port of Den Helder samen bij het 

faciliteren van recreatieve gebruikers. Zo werken we aan de flaneerkade en het promoten van riviercruises.  

Sail 2013 heeft nationale en internationale exposure gegenereerd voor Den Helder als maritieme stad bij uitstek 

en aan de regio met ruim 330.000 bezoekers. Het evenement heeft geresulteerd in positieve promotie van Den 

Helder en haar regio op het gebied van toerisme, watersport en recreatie en het creëren van een platform voor 

‘Kansen verzilveren aan zee’. Het is een evenement geweest dat als platform heeft gediend voor contacten 

tussen bestuurders, inwoners, bezoekers en toekomstige investeerders/partners uit het bedrijfsleven en 

overheden. 

 

We hebben onderzocht hoe in de toekomst de diverse subsidiestromen rond evenementen kunnen 

samenkomen. Vooralsnog zetten we in 2014 de tot nu toe gehanteerde werkwijze van subsidieverstrekking door 

de gemeente voort. 

 

 

Agribusiness 

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden waar nodig bijdragen aan goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze sector.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Den Helder is één van de aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland-Noord (ONHN). Na het 

transitieproces dat in het tweede kwartaal 2013 grotendeels is voltooid, richt ONHN zich op het uitvoeren van 

projecten voor de vijf clusters in Noord Holland-Noord, waaronder de agri-business. Via het REON geven we hier 

sturing op. De samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord is tot stand gebracht. 

 

 



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

82 

Health & wellness 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden het overleg met het Gemini voortzetten over het belang van spoedige nieuwbouw van een 

modern, volwaardig ziekenhuis op de Dogger. De locatie biedt alle mogelijkheden om het te 

ontwikkelen tot een hoogwaardige zorgcluster. 

 Als het EFRO-project Holland Health zou worden toegekend, zou de innovatie in de gezondheidszorg 

en de ontwikkeling van een nieuw regionaal medisch hoger onderwijsaanbod een extra impuls krijgen. 

Het resultaat moest dan zijn dat er hoogwaardige nieuwe zorgarrangementen en nieuwe 

werkgelegenheid zou ontstaan in de gezondheidszorg.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het meerjarige EFRO-project Holland Health (voor heel Noord-Holland Noord) waar de gemeente aan bijdraagt 

is goedgekeurd en van start gegaan. Vanwege het sterk stijgend aantal mensen met een zorgvraag in 

Nederland, kan de toeristische sector niet anders dan inspringen op deze groeiende behoefte aan 

zorgondersteuning tijdens de vakantie. Tijdens het door het ONHN georganiseerde werkcongres Zorgtoerisme 

zijn we samen met ondernemers uit de regio nagegaan waar welke kansen liggen in de regio. 

 

 

Detailhandel 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We wilden uitvoering van het investeringsplan Kop Beatrixstraat en Kop Spoorstraat, dat de binnenstad 

aanzienlijk zal verfraaien (programma 4). 

 Daarnaast wilden we onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van bestaande winkelpanden. 

 Samen met ondernemers wilden we plannen uitwerken om de binnenstad compacter en attractiever te 

maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. 

 En we wilden de markt professionaliseren. De detailhandelsorganisaties hebben zich in 2012 verenigd 

in een federatie die gesprekspartner voor de gemeente is voor al deze ontwikkelingen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Samen met Woningstichting Den Helder, Zeestad en de HOB (Helderse Ondernemers Binnenstad) hebben we 

gewerkt aan gevelopwaardering van winkelpanden in het stadshart (zie ook programma 4a Stadshart). De focus 

lag in 2013 op de Keizerstraat als ‘handle bar’ tussen de toekomstige winkelhalters Bellevue en Beatrixstraat. De 

gemeente heeft hiervoor subsidiëring van projecten mogelijk gemaakt en zo nodig vergunningen verleend. 

Verder verlenen we daar waar nodig medewerking aan het benaderen van eigenaren van onroerend goed voor 

deelname aan de gevelrenovatie van de Keizerstraat. 

De HOB heeft het hele jaar door diverse evenementen en activiteiten georganiseerd om extra bezoekers naar 

het stadshart te trekken. Het afgeven van een integrale vergunning hiervoor is met succes verlopen.  

 

We zijn ingegaan op het verzoek van de marktkooplieden om de warenmarkt op zaterdag te privatiseren. Met 

ingang van 2014 is de gemeentelijke markt een particuliere warenmarkt geworden.  
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Versterken ondernemersklimaat 

 

Wat wilden we bereiken? 

 We willen de ontwikkeling van bedrijventerreinen in toenemende mate regionaal afstemmen. We wilden 

daartoe in 2013 verdere afspraken maken over de ontwikkeling, herstructurering en profilering van 

terreinen. 

 Op de bedrijventerreinen Kooypunt en Dogger-Zuid wilden we nieuwe kavels voor uitgifte beschikbaar 

maken.  

 Aan het keurmerk Veilig Ondernemen wilden we aandacht blijven geven. Met dit keurmerk kunnen 

bedrijventerreinen en winkelgebieden zich onderscheiden. KIWA Nederland heeft al sterren uitgedeeld 

aan de Binnenstad, Ravelijncenter, De Schooten en Kooypunt. 

 Het Ondernemersfonds wilden we voor het tweede jaar faciliteren, zodat ondernemers extra 

gezamenlijke activiteiten zouden kunnen financieren. 

 In bestemmingsplannen wilden we waar mogelijk de vestigingsmogelijkheden voor kleinschalig 

ondernemerschap verruimen. 

 Het havenbedrijf zou de acquisitie doen van nieuwe bedrijvigheid in de haven. Voor de overige 

acquisitie zou het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een rol spelen. Een 

bedrijfscontactfunctionaris zou onze bestaande bedrijven waar mogelijk ondersteunen, ook waar het 

ging om eventuele herhuisvesting of uitbreiding.  

 In 2012 is het bestaande ondernemersloket doorgelicht. De verbeteringen wilden we in 2013 

doorvoeren, zodat de dienstverlening aan (startende) ondernemers aan zou sluiten op de behoefte in 

de (digitale) markt van nu. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We zijn samen met de andere gemeenten in de Kop van Noord Holland met het regionaal programma 

Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland van start gegaan (zie ook de paragraaf De Kop werkt). Op grond 

daarvan vindt regionale afstemming plaats. Een van de activiteiten is het (digitale) bedrijventerreinenloket, dat 

het Ontwikkelingsbedrijf NHN uitvoert (www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl). Provincie Noord-Holland, 

gemeenten, ontwikkelingsbedrijf en ondernemersverenigingen zijn gezamenlijk aan een traject begonnen om 

oplossingen te vinden voor het overaanbod aan bedrijventerreinen. 

 

We hebben in 2013 het bedrijventerreinen Dogger-Zuid op de markt gebracht en feestelijk geopend. De verkoop 

van kavels is gestart. 

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen wint aan populariteit en draagvlak bij detailhandelondernemers. Alle 

winkelgebieden van Den Helder hebben minimaal 2 KVO sterren en er komt regelmatig een ster bij. De 

aanvraag voor het KVO-keurmerk bij jachthavens is voorbereid. De gemeente is betrokken vanuit lokale 

regelgeving. Verder vinden de initiatieven op eigen kracht plaats in samenwerking met politie en de beveiligings- 

en veiligheidsector. Ook op bedrijventerreinen stijgt de aandacht voor het keurmerk. 

 

Met de inwerkingtreding van de APV 2012 is de noodzaak om het standplaatsenbeleid aan te houden vervallen. 

Deze beleidsregels hebben we dan ook in het kader van deregulering laten vervallen. 

 

De transitie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is in 2013 afgerond. Ook voor de komende jaren 

blijft het vestigingsklimaat één van de kerntaken. De promotie van de regio Noord-Holland Noord en acquisitie bij 

bedrijven om zich te vestigen en te investeren in Den Helder zijn daarom van groot belang. het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zet de regionale coördinatie en afstemming rond de kwaliteit en 

kwantiteit van bedrijventerreinen voort. Dit doet het bedrijf in samenwerking met bedrijvencontactfunctionarissen 

van de gemeenten en in Den Helder met Port of Den Helder, Luchthaven Den Helder en Willemsoord.  

De doorlichting van het ondernemersloket (project Bewijs Van Goede Dienst) heeft ook in 2013 geleid tot 

verbeteringen van de dienstverlening aan ondernemers. 

 

 
  

http://www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl/
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€ 112.000  voordelig) 

 

Lasten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 118.000 voordelig. 

 

Baten: 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 6.000 nadelig. 

 

Reserves 

Toevoegingen/onttrekkingen: Geen afwijkingen. 

 

  

12  Economische Ontwikkeling
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 8.061 13.109 12.991 118

Totaal baten -5.485 -86 -80 -6

Resultaat voor bestemming 2.576 13.023 12.911 112

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves -423 -10.798 -10.798

Resultaat na bestemming 2.153 2.225 2.113 112

Begroting 2013
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Programma 13: Werk en Inkomen 

 
A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

13.1  Inleiding 

 

De sociale voorzieningen staan onder druk. Veel mensen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. De 

werkloosheid loopt op, de koopkracht daalt en lonen stijgen minder dan de inflatie. Steeds meer mensen raken in 

de schulden. Binnen de sociale zekerheid leggen we meer en meer de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van 

burgers en meedoen aan de samenleving. Het op eigen kracht verkrijgen van een inkomen staat daarbij voorop. 

Wanneer dit door omstandigheden niet lukt, bieden we een inkomensvoorziening. Met ondersteuning proberen we 

uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt te laten participeren. Door de krapte op de 

arbeidsmarkt is dat een flinke uitdaging, wat behoorlijk wat inventiviteit van zowel de gemeente als de 

uitkeringsgerechtigde vraagt. Door het leveren van maatwerk en te handhaven waar dat nodig is, bevorderen we 

de uitstroom van uitkeringsgerechtigden.  

 

 

13.2  Wat wilden we bereiken? 

 

We wilden zo min mogelijk mensen afhankelijk laten zijn van een inkomensvoorziening. 

 

 

13.3  Beleidsmatige verantwoording. 

 

 Invoering Wet werken naar vermogen 

 

Wat wilden we bereiken? 

De verwachting was dat de Participatiewet (eerst Wet werken naar vermogen) per 1 januari 2014 zou worden 

ingevoerd. Dit is door het Sociaal Akkoord van april 2013 uitgesteld naar 1 januari 2015. 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We volgen de landelijke politiek en besluitvorming op de voet. In 2013 hebben we wat noodzakelijke acties 

ondernomen om klaar te zijn voor de start van de Participatiewet. Het uitwerken van deze acties hebben we 

opgeschort vanwege het uitstel van de wet en de bijbehorende besluitvorming. 

Zodra de wetwijziging is aangenomen, bereiden we de invoering van éérst de Wet maatregelen Wet werk en 

bijstand (per 1 juli 2014) en vervolgens de Participatiewet voor. We houden onze cliënten op de hoogte van de 

ontwikkelingen. In regionaal verband zoeken we daar waar mogelijk de samenwerking. En dit hebben we ook al 

gedaan.  

 

Vanwege het aflopen van de raamovereenkomst re-integratie hebben we nieuwe afspraken met re-

integratiepartners gemaakt. In deze afspraken zijn eerdere ervaringen en de wensen van het team Werk en 

Inkomen van de afdeling Publiekszaken meegenomen, zodat we het aanbod in re-integratietraject kunnen 

verbeteren en nog meer maatwerk kunnen leveren. 

 

We hebben een begin gemaakt met een invulling geven aan SROI (Social Return On Investment).  

 

Op de afdeling Publiekszaken hebben we een externe accountmanager aangesteld om de contacten in de regio, 

met werkgevers en met andere re-integratiepartijen te verbeteren.  
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Regionalisering 

 

Wat wilden we bereiken? 

De gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland hebben in juli 2012 een bestuursopdracht ondertekend. Met 

deze bestuursopdracht streven we de volgende doelen na: 
• een integrale visie op de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal-maatschappelijke domein, waarbij 

in ieder geval de relatie tussen de drie decentralisaties onderdeel is van de visie; 
• een visie op de vormgeving, organisatie en uitvoering van die gemeentelijke dienstverlening; 
• goede invulling Werkgeversbenadering door het versterken van de regionale samenwerking voor 

de arbeidsmarkt, ten gunste van het sociaal domein; 
• uitvoering van sociale wet- en regelgeving binnen de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde 

budgetten; 
• het versterken van kwaliteit, continuïteit en efficiency. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Net voor het zomerreces is de Strategische visie vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten en kaders benoemd 

voor de drie decentralisaties in het sociaal domein. Vervolgens is eveneens in regionaal verband het 

uitvoeringsdocument Met Kop en schouders opgesteld en vastgesteld in alle vier de gemeenten in de Kop van 

Noord-Holland. 

 

We hebben ons nadrukkelijker gepositioneerd in de regionale projectorganisatie door de programmamanager te 

leveren. Daarnaast participeren we in diverse regionale werkgroepen. 

 

Leer- en werktrajecten voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar  

 

Wat wilden we bereiken? 

Jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 26 jaar leren, werken of doen dit allebei. We wilden hen een 

startkwalificatie laten behalen waarmee zij zichzelf kunnen redden op de arbeidsmarkt dan wel 

zelfstandig hun leven kunnen invullen.  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

We hebben afspraken gemaakt met ketenpartners over meer opleidingsaanbod op maat. Eén van de (nieuwe) 

mogelijkheden is dat jongeren een korte periode begeleid worden naar een reguliere opleiding. 

 

Daarnaast is er strengere uitvoering gegeven aan het wettelijke gegeven dat jongeren geen recht meer hebben 

op een uitkering als zij in staat zijn een opleiding te volgen waarmee studiefinanciering verkregen kan worden. 

Minder jongeren hebben daardoor een uitkering toegekend gekregen. Jongeren die al een uitkering ontvingen 

zijn gewezen op het feit dat zij een opleiding moesten starten. Jongeren die om welke reden dan ook niet in staat 

bleken een opleiding te volgen, hebben hun uitkering behouden. Bij alle overige jongeren (ongeveer zestig) 

hebben we de uitkering beëindigd.  

 

Het actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 is van start gegaan. Op grond van dit plan kunnen werkgevers een 

zogenoemde plaatsingsbonus krijgen als zij jongeren een baan, stage of leerwerkplek aanbieden.  

 

Volwasseneneducatie  

 

Wat wilden we bereiken? 

Sinds 2013 wordt de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 
• Het rijk bekostigt rechtstreeks het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO); 
• De overige educatie richt zich specifieker op Nederlandse taal en rekenen (basisvaardigheden). 

Voor ons betekent dit een inperking van de beleidsvrijheid op dit beleidsterrein. We vinden volwasseneneducatie 

wel noodzakelijk om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast wilden we bereiken dat meer 

mensen een startkwalificatie behalen om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Om uitvoering te geven 

aan volwasseneneducatie wilden we de Nota Educatie 2013-2015 Kop van Noord-Holland laten vaststellen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In het voorjaar van 2013 is de Nota Educatie 2013 – 2015 Kop van Noord-Holland vastgesteld. Voor de 

uitvoering van de nota zijn we een overeenkomst met het ROC Kop van Noord-Holland  aangegaan, waarin we 

het ROC de opdracht hebben gegeven om trajecten voor onze inwoners te verzorgen gericht op Nederlandse 

taal en rekenen. 
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Verloop klantenbestand  

 

Wat wilden we bereiken? 

Na een periode van een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden, wilden we de groei een halt toe roepen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het doel is bereikt. Het aantal uitkeringsgerechtigden is ten opzichte van december 2012 gelijk gebleven met 

ongeveer 1630. Dit hebben we bereikt: 
- door streng te zijn aan de poort met betrekking tot rechtmatigheid. De fraude-alert bij alle medewerkers 

neemt met het jaar toe; 
- door streng te zijn aan de poort bij jongeren die een opleiding kúnnen volgen; 
- door vooruitlopend op de wetswijzigingen de vier weken zoektijd toe te passen op alle cliënten (en niet 

alleen beperkt tot de jongeren tot 27 jaar); 
- door extra inzet met een externe partij te plegen op fraudetips, waardoor een aantal uitkeringen wegens 

samenwoning beëindigd kon worden. Dit heeft door de zogenaamde mond-tot-mondreclame een 
preventieve werking gehad; 

- door de uitkeringen te beëindigen van jongeren die in staat geacht werden een opleiding met 
studiefinanciering te volgen (ongeveer zestig beëindigde uitkeringen); 

- doordat een aantal cliënten via SROI uitgestroomd is naar regulier werk. De resultaten zijn nog beperkt, 
maar in de toekomst verwachten we hierin een groei. 

 

Schuldhulpverlening  

 

Wat wilden we bereiken? 

Bij de schuldhulpverlening gaan we uit van een integrale aanpak met een goede balans tussen preventieve 

activiteiten en trajecten. Met deze werkwijze wilden en willen we bereiken dat het aantal aanvragen om 

schuldhulpverlening vermindert en er minder crisisinterventies nodig zijn. 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Bij de dienstverlening hebben we de cliënt maatwerk geboden, waarbij we zijn nagegaan of de oorzaken die aan 

het ontstaan van de schulden hebben bijgedragen konden worden weggenomen. Van belang daarbij is dat de 

cliënt weer de regie over zijn/haar financiële situatie terug krijgt. 

In het afgelopen jaar hebben we een contract afgesloten met bureau Zuidweg & Partners. We kunnen 

zelfstandig ondernemers met een schuldhulpverleningsverzoek naar dit bureau doorverwijzen en hen 

specialistische dienstverlening te bieden.   

 

Stijging bewindvoeringskosten 

Er is sprake van een stijging van de uitgaven voor bewindvoeringskosten van mensen met financiële problemen. 

Deze kosten voor beschermingsbewind doen een steeds grotere aanslag op het budget voor bijzondere bijstand. 

Dit is geen specifiek lokaal probleem, maar speelt in het hele land.  

Samen met de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling zijn we nagegaan of, en zo ja, welke 

mogelijkheden er zijn om deze kosten terug te brengen. Een mogelijkheid is om een cliënt een goedkoper 

alternatief te bieden voor een goed budgetbeheer dan de dienstverlening van een bewindvoerder. De eerste 

acties hebben we eind 2013 hierop ingezet. 

 

Wijkgericht werken 

Eén van de medewerkers Schuldhulpverlening heeft een pilot gedraaid over wijkgericht werken. We hebben de 

hulpverlening dichter naar de burgers gebracht door daadwerkelijk in de wijk spreekuur te houden. Dit heeft zeer 

positieve reacties en resultaten opgeleverd, die meegenomen worden in de ontwikkeling van sociale wijkteams 

en de verdere uitwerking van het wijkgericht werken. 
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B. Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Toelichting gewijzigde begroting 2013 -rekening 2013 (€1.230.000 voordelig) 

 

Lasten: 

Bijstandsverlening 

In 2013 hebben we minder uitkeringen verstrekt dan we verwacht hadden. Het aantal klanten is in 2013 met 17 

gestegen. Deze lage(re) groei is een gevolg van diverse acties die we in de loop van 2013 hebben geïnitieerd.    

Bij de tussenrapportage hadden we al aangegeven dat een dergelijke groot positief resultaat was te verwachten.  

De gelden vanuit dit onderdeel (het I-deel) die resteren, hoeven we niet terug te betalen aan het rijk. We kunnen 

deze naar wens een andere bestemming geven. Gingen we in de begroting nog uit van een totaal aan lasten van 

€ 23.683.000, uiteindelijk kwam dit bedrag uit op € 23.229.000. Door een lager beroep op de bijstand voor 

zelfstandigen (BBZ) zijn de lasten in het kader van de uitvoering Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 

€ 90.000 lager uitgevallen dan begroot. 

In 2013 hebben we een stelpost opgenomen van € 627.000 voor het geval de bezuinigingsmaatregelen binnen het 

sociaal domein niet gerealiseerd zouden worden. Omdat  alle bezuinigingsmaatregelen zijn geëffectueerd, hebben 

we geen beroep gedaan op deze stelpost!     

 

Sociale werkvoorziening 

De gemeente Den Helder is de grootste aandeelhouder van het Werkvoorzieningschap Noorderkwartier. Door de 

niet beïnvloedbare personele lasten van het schap is onze bijdrage ( als aanvulling op de lonen) de afgelopen 

jaren aanzienlijk toegenomen. De aanvankelijk geraamde uitgaven van € 7.814.000 zijn met bijna € 200.000 

overschreden tot € 8.013.000.   

Gelet op deze ontwikkelingen hebben we een extern bureau onderzoek laten doen om te beoordelen in hoeverre 

er nog mogelijkheden zijn om bezuinigingen bij het Noorderkwartier door te voeren. Gebleken is dat er geen 

mogelijkheden meer zijn voor verdere bezuinigingen.  

 

Werkgelegenheidsprojecten 

Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak heeft de gemeente € 455.000 extra aan schoolbesturen ter beschikking 

gesteld. Dit omdat ID(instroom- en doorstroom)-banen niet langer worden gefinancierd. Deze kosten worden 

gedekt uit het participatiebudget 

 

Minimabeleid  

De post minimabeleid is samengesteld uit diverse posten/ onderdelen en geeft over 2013 een extra ongedekt 

tekort te zien van ruim € 183.000. Drie onderdelen springen hierbij in het oog: 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. ( € 86.000)  

Voor het onderdeel kwijtschelding is het aantal aanvragen toegenomen. Bij de tussenrapportage hebben we 

echter de inschatting gemaakt dat een neerwaartse bijstelling verantwoord was. Dit is helaas ten onrechte, 

waardoor nu een (hoger) tekort is ontstaan.  

 

Langdurigheidstoeslag (€ 48.000) 

Er zijn beduidend meer aanvragen voor een langdurigheidstoeslag. Dit hebben we al in een eerder stadium via de 

managementinformatie geconstateerd. 

13  Werk en inkomen
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 40.392 44.315 44.004 311

Totaal baten -31.727 -36.506 -37.425 919

Resultaat voor bestemming 8.665 7.809 6.579 1.230

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves -175 -175

Resultaat na bestemming 8.665 7.634 6.404 1.230

Begroting 2013
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Bewindvoeringskosten ( € 44.000) 

Ook bij bewindvoeringskosten is een aanzienlijke stijging te constateren in 2013. Dit is een landelijke tendens. De 

stijging is echter groter geworden dan we bij de tussenrapportage konden voorzien. In de loop van 2013 is de raad 

hierover diverse malen geïnformeerd.  

 

Afwijkingen <100.000 per saldo € 118.000 voordelig. 

 

 

Baten: 

 

Bijstandsverlening 

Door de verbeteringen die we in het debiteurenbeheer hebben doorgevoerd, zijn de baten € 227.000 hoger dan 

begroot. Door de lagere lasten BBZ en aangepaste regelgeving voor de BBZ (normbaten) vallen de inkomsten en 

rijksbijdrage  € 74.000 lager uit dan geraamd. 

 

Sociale werkvoorziening 

Als gevolg van een hogere rijksbijdrage WSW (€ 50.000) en een ontvangen stimuleringsuitkering begeleid werken 

(€ 137.000) van het rijk over 2011 vallen de baten hoger uit. Daarnaast hebben we van de Gemeenschappelijke 

Regeling Gesubsidieerde Arbeid en Noorderkwartier N.V. € 147.000 aan winstuitkering ontvangen over 2012. Dit 

bedrag hadden we niet geraamd. 

 

Werkgelegenheidsprojecten 

Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak over ID-banen hebben we € 455.000 extra aan schoolbesturen 

betaalbaar gesteld. Dit bedrag dekken we vanuit het participatiebudget. Dit was niet geraamd. 

 

Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 23.000 nadelig. 

 

Reserves: 

Toevoegingen/onttrekkingen: Geen afwijkingen. 
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3. Paragrafen 
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3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

3.1.1 Algemeen 

Het weerstandsvermogen
2
 is het vermogen van de gemeente Den Helder om risico’s op te kunnen vangen, zodat 

we onze taken kunnen blijven uitvoeren. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen  

de weerstandscapaciteit en de risico’s die niet op een andere wijze zijn afgedekt. 

  
1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we (kunnen) beschikken om niet 

begrote, onvoorziene kosten (risico’s) af te dekken.  

2. De risico’s die we als organisatie lopen: risico’s van materiële betekenis waarvoor de gemeente geen 

maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van verzekering of voorziening) heeft getroffen. 

We willen over een toereikend weerstandsvermogen beschikken om te voorkomen dat iedere financiële 

tegenvaller ons dwingt tot bezuinigingen of ten laste gaat van het uitvoeren van bestaande taken. 

 

We gaan in deze paragraaf op de weerstandscapaciteit en de risico’s in. 

 

3.1.2  Weerstandscapaciteit Den Helder 

 

Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin we zelf in staat zijn om structureel financiële middelen vrij 

te maken. Deze mogelijkheden liggen in de exploitatiesfeer en betreffen met name: 

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

belastinginkomsten te maximaliseren; 

c. leges en heffingen die niet kostendekkend zijn; 

d. mogelijke stelposten (zoals onvoorzien) waarvoor nog geen verplichting is aangegaan. 

 

Ad a. Meerjarenbeeld 

Met de besluitvorming over de programmabegroting 2014-2017 is een structureel sluitende meerjarenbegroting 

vastgesteld. De ontwikkelingen daarna zijn ongewis en sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen. 

De Rijksbegroting laat zien dat de begroting binnen de vereiste 3 %-tekortnorm blijft. Op basis hiervan zijn geen 

extra bezuinigingen nodig.  

De bezuinigingen en taakstellingen vanuit de periode 2010-2013 zijn al voor een groot deel gerealiseerd. De nog 

te realiseren posten in personeel en subsidies zijn in uitvoering genomen.  

 

Ad b. Onbenutte belastingcapaciteit 

In 2014 is de macronorm onroerendezaakbelasting (OZB) vastgesteld op 2,45 %. Dat betekent dat in 2014 voor 

alle gemeenten samen de opbrengst van de OZB 2,45 % meer mag zijn dan in 2013. Het percentage is gebaseerd 

op de verwachte inflatie en de economische groei. In Den Helder gaan we uit van een stijging van 1,75 % OZB 

opbrengst. We blijven daarmee beneden de gestelde grens van 2,45 %. Overigens, naast de verhoging van de 

inkomsten met 1,75 % moet een eventueel percentuele daling van de gemiddelde WOZ-waarde opgeteld worden 

bij de OZB tariefstijging. 

 

Ad c. Leges en heffingen die niet kostendekkend zijn 

Voor leges en heffingen geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. De tarieven afvalstoffenheffing 

zijn kostendekkend; de vastgestelde tarieven voor de rioolrechten zijn op termijn kostendekkend. De graf- en 

begraafrechten en marktgelden leiden niet tot volledige kostendekking.  

 

Ad d. Mogelijke stelposten waarvoor nog geen verplichting is aangegaan 

In 2011 is de post onvoorzien in het kader van de bezuinigingen afgeraamd.  

In de begroting 2014 zijn geen stelposten opgenomen waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. 

                                                           
2
 De nota Weerstandsvermogen en risicomanagement bevat de beleidslijnen voor Den Helder. Op 31 januari 2011 heeft de raad 

een geactualiseerde nota vastgesteld.  
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Er zijn wel stelposten gevormd die een relatie hebben met de bezuinigingsopgave op de bedrijfsvoering. Dit zijn de 

te realiseren bezuinigingen op inkoop en personeel.  

De stelposten geven aan welk deel van de bezuiniging nog gerealiseerd moet worden in het betreffende jaar. De 

posten sluiten aan bij de besluitvorming over de bezuinigingen. 

Ook is de stelpost materieel sluitende begroting gevormd om de bezuinigingen op inkoop en personeel mogelijk te 

maken. Van de oorspronkelijke € 1.250.000 is nog € 276.000 beschikbaar. Deze stelpost is ingezet om nadelige 

overhead effecten wegens verzelfstandiging van de haven op te vangen. Ook zijn inkoop- en 

personeelsbezuinigings voordelen welke ‘wegliepen’ naar tarief gebonden activiteiten zoals rioolwerkzaamheden 

hieruit gecompenseerd.  

 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit ligt in de vermogenssfeer en is de mate waarin we in staat zijn om eenmalige 

middelen vrij te maken en in te zetten. Het bestaat uit a. de algemene reserve en b. stille reserves. 

 

Ad a. 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 is voor de ratio 

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

 

  

beschikbare weerstandscapaciteit 
Ratio weerstandsvermogen = 

benodigde weerstandscapaciteit 

  

 

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

weergegeven: 

 

Ratio weerstandsvermogen Betekenis Beheersmaatregel 

> 2,0 Uitstekend Extra risico nemen/investeren 

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

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

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

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

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

 

De stand van de algemene reserve kent eind 2013 een omvang van € 24,7 miljoen. 

Bij de behandeling van de programmabegroting 2014 is afgesproken om een deel van de algemene reserve in te 

zetten om het begrotingsresultaat positief te beïnvloeden, het gaat om een bedrag van € 1.440.000.  

De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 23,3 miljoen / € 18,8 miljoen is 1,24. 

De door de raad vastgestelde minimale ratio is 1,25.  

 

Ad b. Stille reserves 

Stille reserves zijn activa (bijvoorbeeld gebouwen, gronden, aandelen etc.) 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 we met de daaruit vrijkomende middelen 

risico’s afdekken.  

 

4.1.3 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.  
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De omvang van de risico’s berekenen we met toepassing van onderstaande tabel. Voor risico’s met een risicokans 

groter dan 75% vormen we altijd een voorziening. Deze laten we in de beoordeling dan ook buiten beschouwing. 

 

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 

 

Het geactualiseerde overzicht van de risico’s vindt u in onderstaande tabel: 

 

Omschrijving risico 
Maximaal 

risico 
Risicokans Risicobedrag 

 
 

 
  

Herijking gemeentefonds  

 

2.000.000 

 

Hoog 

 

1.200.000 

 

Exploitatie Willemsoord BV 680.000 Hoog 408.000 

Deelneming Zeestad CV   Pm 

Port of Den Helder 2.500.000 Hoog 1.500.000 

Schadeclaims en planschades 850.000 Gemiddeld 340.000 

Grondexploitatie    3.600.000 

Leningen en garantstellingen   2.500.000 

Wet Werk en Bijstand (WWB) 2.800.000 Hoog 1.680.000 

Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen   0 

Bouwleges   0 

Dividend deelnemingen 315.000 Hoog 190.000 

Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ 

WSW en WMO hulp bij het huishouden 

Pm 

2.500.000 

Pm 

Gemiddeld 

Pm 

1.000.000 

Gemeentelijke heffingen   250.000 

Gemeenschappelijke regelingen / samenwerking 3.000.000 Hoog 1.800.000 

Loonsom 900.000 Hoog 540.000 

Subtotaal    15.008.000 

    

Algemene opslag 25%     3.752.000 

Totaal    18.760.000 

 

Gemeentefonds      

Herijking 

Het gemeentefonds wordt verdeeld op basis van een groot aantal objectieve verdeelmaatstaven. Wijzigingen in de 

definitie van deze maatstaven leidt tot herverdeeleffecten. Bij een wijziging pakt dit voor een gemeente voor- of 

nadelig uit. In de nieuwe BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) wordt uitgegaan van de verblijfsobjecten 

met een woonfunctie. Een recreatiewoning telt in de nieuwe definitie alleen mee als permanente bewoning is 

toegestaan. Een verpleeghuis of een gevangenis telt nog maar voor één mee, terwijl in de oude definitie het aantal 

woonruimten in de instellingen telt. Voor de gemeente Den Helder pakt de nieuwe definitie nadelig uit. 

Het doorvoeren van deze verandering wordt gecombineerd met een totale herijking van het gemeentefonds. 

De herijking staat gepland voor 2015. De gevolgen van een herverdeeleffect zijn gemaximaliseerd op € 860.000 

per jaar (€ 15 per inwoner per jaar).  

De voorlopige uitkomsten van de herverdeling betekenen van voor Den Helder een structureel nadeel van bijna  

€ 2 miljoen. Dit bedrag moet in 3 jaar worden omgebogen. Het risico is hoog waardoor het risicobedrag € 

1.200.000 is. 

 

Rijksbezuinigingen 

De Rijksbegroting blijft binnen de door Europa opgelegde grens van 3 % EMU-tekort. Er zijn op dit moment geen 

nieuwe bezuinigingen aangekondigd. 

Omdat tijdig geanticipeerd kan worden op Rijksbezuinigingen nemen we geen risicobedrag op. 
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Exploitatie Willemsoord BV    

Uit de plannen van Willemsoord BV blijkt dat het in verband met de economische omstandigheden moeite kost om 

de exploitatie sluitend te krijgen.  

Een voorzichtig (negatief) scenario laat zien dat er in de periode 2014/2015 rekening moet worden gehouden met 

tekorten tot een bedrag van € 680.000. We hebben op basis hiervan € 408.000 (risico hoog) als risicobedrag 

opgenomen. 

 

Deelneming Zeestad CV     

De gemeente draagt samen met de provincie tientallen miljoenen bij in het Uitvoeringsplan Zeestad fase 1 plus. 

Zeestad actualiseert jaarlijks de risico’s hierbij. De financiële bijdragen van de aandeelhouders vormen een hard 

kader, waarbinnen wordt gewerkt. Bij afwijkingen stelt Zeestad de plannen bij, zodat er weer sprake is van een 

financieel sluitende exploitatie. We nemen daarom geen risicobedrag op. 

 

Port of Den Helder    

De gemeente is sinds 1 januari 2013 honderd procent aandeelhouder van Port of Den Helder.  

Het ontwikkelrisico van de grondexploitatie van het Kooypunt is overgedragen. Het ontwikkelrisico is in de 

begroting 2013 door ons berekend op € 2,2 miljoen. Daarnaast zijn vaste erfpachtinkomsten  

overgedragen. Voor deze inkomsten komt een verwacht dividend van in totaal € 300.000 in de plaats. 

Hiermee ontstaat een totaal risico van € 2,5 miljoen dat wij als hoog kwantificeren. 

 

Schadeclaims 

 Renovatie van de watertoren: door de toekomstige bewoner een claim ingediend van € 600.000 vanwege 
ontstane schade als gevolg van vertraging en niet tijdig ontvangen van betalingen door de gemeente. 
Hiervoor is een voorziening gevormd waardoor de claim is afgedekt. 

 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. Wij verwachten dat de voorziening voldoende is om de claim 
af te kunnen handelen. 

 Er is een claim van € 350.000 ingediend wegens geleden schade bij de opdracht voor veeg- en 
onkruidbeheer 

 De risico’s op planschade zijn beperkt en hebben zich de afgelopen jaar slechts beperkt  werkelijk 
voorgedaan. Planschade kan zich voordoen in de gebieden waar plannen worden ontwikkeld. Dit zijn het 
stadshart en nieuw Den Helder. Wij ramen het risico in totaal op € 500.000.  

 
In totaal lopen er schadeclaims en planschades tot een bedrag van € 850.000. Dit is het bedrag gecorrigeerd met 
de voorzieningen die we hebben getroffen.  Het risicobedrag schatten we in op gemiddeld (40%) en dat komt 
overeen met een bedrag van € 340.000. 

 

Grondexploitatie   

Op basis van de risicoanalyse per complex hebben we de conclusie getrokken dat geen van de aanwezige risico’s 

zodanig concreet en onvermijdbaar is dat we hiervoor nu een (aanvullende) voorziening moeten treffen. We lopen 

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 in 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 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. Het ontwikkelrisico wordt ingeschat op een bedrag van 

€ 3.600.000. In de paragraaf grondbeleid van deze jaarrekening worden de risico’s verder toegelicht. 

 

Leningen en garantstellingen  

We lopen risico met de gesubsidieerde instellingen waaraan we een lening hebben verstrekt of waarvoor we een 

garantie hebben afgegeven. We beoordelen jaarlijks de begrotingen en jaarrekeningen van deze instellingen. 

Maar we riskeren een financiële tegenvaller als zij niet aan hun aflossing- en/of renteverplichtingen kunnen 

voldoen en we daarop door de geldverstrekker worden aangesproken. Eind 2013 hebben wij een totaalbedrag van 

€ 82 miljoen aan geldleningen verstrekt. Daarnaast hebben we eind 2013 waarborgen verstrekt van in totaal € 

199,6 miljoen, € 147,7 miljoen van dit bedrag heef betrekking op geldleningen met een achtervang van de 

stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
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In de praktijk bleek het risico de afgelopen jaren zeer laag. De gemeente is de afgelopen jaren niet financieel 

aangesproken op verstrekte leningen of garanties. Dit lijkt hard te veranderen. De verslechterende economische 

omstandigheden voor het nutsbedrijf HVC en de woningcorporaties zijn van invloed op het risico dat we lopen. 

We onderzoeken momenteel wat de risico’s precies zijn, de eerste stap van inventarisatie van alle risico’s heeft 

inmiddels plaats gevonden. Het inzicht groeit maar is nog niet zodanig dat we onze risicoschatting kunnen 

aanpassen. Als risicobedrag houden we op dit moment de bestaande € 2,5 miljoen aan. 

 

Wet werk en bijstand (WWB)  

De gemeente moet overschrijdingen op de WWB voor 10% van de totale uitkering opvangen uit de eigen 

middelen. In 2011 en 2012 gaven we tot bijna 20 % meer uit dan het geld dat we van Rijk kregen om de WWB uit 

te voeren. Zolang in de toekomst grote tekorten kunnen ontstaan, moeten wij rekening blijven houden met een 

aanslag op ons weerstandsvermogen. De kans dat we in de toekomst uit eigen middelen moeten aanvullen blijft 

dan aanwezig.  

Het totaal bedrag aan uitkeringen bedraagt in 2014 circa € 28 miljoen, zodat we rekening moeten houden met 

inzet van eigen middelen van € 2,8 miljoen. Het risicobedrag bedraagt 60% van € 2,8 miljoen, dat is € 1.680.000. 

 
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen  

Het totale achterstallig onderhoud aan wegen, groen, speeltoestellen en openbare verlichting is de afgelopen 

jaren sterk afgenomen. De raad heeft de beeldkwaliteitsnorm gebaseerd op de CROW-systematiek waarbij ook 

een prioriteitsstelling heeft plaatsgevonden. Zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor een verdere 

toelichting, hieruit blijkt dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Er is geen risicobedrag opgenomen. 

 

Bouwleges    

De opbrengst bouwleges is in de begroting 2014 naar beneden bijgesteld. De verwachte opbrengst aan 

bouwleges is zowel gerelateerd aan de verwachte uren die hiervoor worden gemaakt (kostendekkend werken), als 

het aantal vergunningen dat wordt verleend tegen de gemiddelde legesopbrengst per vergunning. Op basis 

hiervan is een legesopbrengst van ca. € 900.000 opgenomen. We hebben daarom geen risicobedrag meer 

opgenomen voor de bouwleges.  

 

Dividend deelnemingen   

Een risico voor de deelnemingen komt voort uit de Wet Markt en Overheid. De bedrijven waar we in deelnemen 

moeten mogelijk vennootschapsbelasting gaan betalen over hun winsten. Dit gaat ten koste van de 

dividenduitkering aan de gemeente. Bij een vennootschapsbelasting van gemiddeld 22,5 % en een 

dividendraming van € 1,4 miljoen schatten we het maximaal risico in op € 315.000. De risico inschatting is hoog 

waarmee het risicobedrag op € 190.000 uitkomt. 

 

Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ  

De arbeidsmarkt, de jeugdzorg en de AWBZ-taken hulp bij het huishouden, begeleiding en ondersteuning gaan 

gepaard met grote onzekerheden. Er is onduidelijk wat de omvang van de doelgroepen is en welke middelen 

meekomen om de taken uit te gaan voeren. Daarbij is wel duidelijk dat er grote taakstellende kortingen worden 

meegegeven aan gemeenten om de taken uit te voeren. Het gaat om de volgende effecten: 

 40 % korting op het budget voor WMO-hulp bij het huishouden; 

 15 % korting op de budgetten voor jeugdzorg. In de meicirculaire 2013 is aangegeven dat de uitgaven 

voor jeugdzorg in Den Helder ruim € 16 miljoen zijn. Dit is relatief hoog ten opzichte van gemeenten als 

Hoorn en Alkmaar en bijna het dubbele van omliggende gemeenten. In 2015 worden de middelen 

gebaseerd op de historische uitgaven. Vanaf 2016 worden de middelen verdeeld op basis van een nieuw 

verdeelmodel. De kans dat we nadeelgemeente worden schatten we hoog in; 

 25 % korting op de uitvoering van AWBZ-taken; 

 Grote kortingen op participatiebudgetten en WSW-budget. 

 

De onzekerheden zijn groot evenals de financiële impact ervan. Voor de nieuwe taken jeugdzorg en AWBZ- 

begeleiding en -ondersteuning  hebben we onvoldoende gegevens om het totaal om te zetten in een risicobedrag. 

Bij een positief rekeningresultaat zal een reserve gevormd worden om het risico op te kunnen vangen. 

In deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 635.000 in de reserve te storten. 
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WSW en WMO hulp bij het huishouden  

De korting op de WMO-hulp bij het huishouden kan oplopen naar € 2,5 miljoen. Een ander financieel effect zijn de 

tekorten bij het WSW-bedrijf Noorderkwartier, die oplopen naar € 1 miljoen per jaar.  

Het tekort van Noorderkwartier wordt opgevangen uit het participatiebudget. 

De korting op de WMO-hulp kan worden gedekt uit de reserve die gevormd wordt voor de decentralisaties, zolang 

deze reserve niet is gevormd wordt een risicobedrag opgenomen. 

 

Gemeentelijke heffingen    

We moeten rekening houden met minder opbrengsten onroerendezaakbelasting in verband met het arrest van de 

Hoge Raad (Arrest Pater). Het arrest heeft gezorgd voor een omslagpunt in de jurisprudentie. Hierbij is bepaald 

dat alle woonruimten (ruimten die bestemd zijn om bewoners duurzaam in te huisvesten) in verpleeghuizen 

vrijgesteld moeten worden van gebruiksbelasting, ongeacht de intensiteit van de verzorging en/of het 

bewustzijnsgehalte van de cliënt. Dit houdt in dat we voor de heffingsgrondslag voor de gebruikersbelasting een 

lagere WOZ-waarde moeten berekenen.  

Daarnaast is er een risico als gevolg van de afwaardering van de grote objecten  (Defensie, Gemini, 

Noorderhaven, Woningstichting). Wij zijn als gemeente extra gevoelig voor mutaties in de WOZ-waarden van deze 

instellingen omdat ze een relatief groot deel uitmaken van de totale WOZ-waarde in de gemeente. 

Voor de onroerendezaakbelasting nemen we een risicobedrag op van € 250.000. 

 

Gemeenschappelijke regelingen en samenwerking 

De vorming van nieuwe regelingen gaat gepaard met incidentele transitiekosten en een structureel 

herverdeeleffect. Omdat er grote transities in het sociaal domein (RAKC) en voor de vorming van de nieuwe 

brandweerorganisatie gaande zijn nemen wij een risicobedrag op van € 2 miljoen. Dit bedrag is relatief hoog 

omdat de (incidentele) transitiekosten ook hoog zijn. Dit zijn de aanloop-/projectkosten, de frictiekosten en de 

ontvlechtingskosten.  
 
Ontwikkeling loonsom 

De CAO voor gemeenten moet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 nog worden afgesloten. 

Het risico bestaat dat de uitkomst af gaat wijken van de CPB cijfers die wij in de begroting hanteren voor 

verwachte loonstijgingen. De inzet van de bonden in de CAO-onderhandelingen is een totale loonstijging in 2013 

en 2014 van 5,5 %. In de uitgangspunten voor de begroting over 2013/2014 is een stijging van 2,25 % 

meegenomen. Een verschil van 3 % per jaar in de jaren 2013 – 2015 leidt tot een nadelig effect van € 900.000. Dit 

risico schatten wij hoog in. 
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3.2. Onderhoud kapitaalgoederen 

 
3.2.1. Kapitaalgoederen 

 

Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen in Den Helder zijn 

verdeeld in de categorieën wegen, civiele kunstwerken, stedelijk groen, riolering, water en gebouwen. 

Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen bepalen we aan de hand van de gewenste kwaliteit, de 

door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijk gebruikelijke normen. De beheerplannen die hieraan ten 

grondslag liggen, geven een inzicht in de werkzaamheden en de kosten die nodig zijn om de goederen in goede 

staat te houden.  

Naast een evenwichtige inpassing in de begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheid tot het 

plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamheden laten we dusdanig op 

elkaar aansluiten dat de overlast zo gering mogelijk is en we ‘werk met werk’ kunnen maken. 

 

 

3.2.2. Infrastructuur 

 

Beheerplan  Wegen 2013-2017 

In de begroting hebben we structurele budgetten opgenomen voor levensduurverlengende maatregelen (groot 

onderhoud) en overige bijkomende kosten (o.a. klein onderhoud, weginspectie en beherend personeel).   

Het geplande groot onderhoud aan de wegen hebben we uitgevoerd, waarbij we de nadruk legden op onderhoud 

van voetpaden/trottoirs, fietspaden en hoofdwegen. 

We hebben er dit jaar voor gekozen asfaltverhardingen apart te inspecteren. Het inspecteren van 

elementenverhardingen voeren we in 2014 uit.  

Volgens de CROW wegbeheersystematiek was er in 2011 sprake van 11% slechte asfaltverhardingen. Op basis 

van de inspectieresultaten van 2013 is dit 12%. Hierin zijn de in het najaar 2013 uitgevoerde 

asfalteringswerkzaamheden nog niet in verwerkt.  

 

Beheerplan Civiele kunstwerken 2013-2017 

De civiele kunstwerken hebben we in 2012 geïnspecteerd. Samenvattend was aan een derde van de bruggen 

regulier (groot) onderhoud nodig. De inspectieresultaten hebben we vertaald in onderhoudsmaatregelen voor de 

hele beheerperiode, waarbij we het achterstallige onderhoud ingepland hadden voor 2013 en 2014. 

Als uitgangspunt voor de hoeveelheid onderhoudsmaatregelen hebben we de kwaliteitsnorm B van de CROW 

aangehouden. Dit is een niveau waarbij alle civiele kunstwerken veilig te gebruiken zijn en we deze duurzaam in 

stand kunnen houden tegen de laagst maatschappelijke kosten. Onderhoud op een lager niveau is op de langere 

termijn namelijk duurder. 

In 2013 zijn de geplande onderhoudsmaatregelen voor dat jaar uitgevoerd. Als we de in 2014 geplande 

onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd, is het in 2012 geconstateerde achterstallig onderhoud ingelopen.  

 

 

Beheerplan Openbare verlichting 2010-2014 

In de straten of buurten waar we verlichting hebben vervangen, voldoet het verlichtingsniveau aan de landelijke 

kwaliteitsnorm. In 2013 hebben we 300 lantaarnpalen en 600 armaturen vervangen.  

Er is echter nog wel sprake van achterstallig onderhoud. De achterstand is vooral aanwezig in de wijk De 

Schooten. Hier staan nog 1.400 stuks aluminium lichtmasten die we bij het ontstaan van de wijk in de jaren ’60 

hebben geplaatst. De theoretische levensduur van deze masten is hier ruim overschreden.  

Met een steekproef hebben we lichtmasten gecontroleerd op hun reststerkte. Ruim een derde voldeed niet aan de 

benodigde weerstand tegen de gesimuleerde windbelasting.  

In 2013 heeft de raad ingestemd met een plan om tijdens integrale onderhoudswerkzaamheden in de openbare 

ruimte het gemeentelijke kabelnet uit te breiden en lichtmasten te voorzien van LED-verlichting. Voor de 

financiering hiervan is vanaf 2015 een revolving fund ingesteld. 

  

 

Beheerplan Verkeerstekens en straatmeubilair 2013-2016 

In het huidige beheerplan hebben we met betrekking tot onderhoud de volgende doelen gesteld: tweejaarlijks 

inspecteren op schades, sanering van overbodige verkeersborden, inventariseren bewegwijzering in verband met 
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aankomende nieuwe wetgeving, voortzetten sanering van anti-parkeerpaaltjes en vervangen van 

straatnaamborden. De beheer- en onderhoudstaken die volgens het beheerplan nodig zijn om een basiskwaliteit 

te halen, kunnen we met de beschikbare financiële middelen uitvoeren.  

We hebben alle verkeersborden en dragers geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat 94% van de verkeersborden en 93% 

van de dragers voldoen aan de gestelde eisen. De borden en dragers die niet voldoen vervangen we in 2014. 

Van het totale areaal (8.048 stuks) verkeersborden/verkeerszuilen hebben we in 2013 6% vervangen. In twee 

wijken zijn we het afgelopen jaar begonnen met de sanering van verkeersborden. Dit deden we in samenhang met 

het duurzaam veilig inrichten van deze wijken. Voorrangsborden en 30 km-borden zijn daar niet meer nodig. 

Ons doel is circa 5% straatnaamborden per jaar te vervangen. Het afgelopen jaar hebben we 170 (6,5%) van de 

2600 straatnaamborden vervangen en bijgeplaatst.  

 

3.2.3. Stedelijk groen 

 

Beheerplan Stedelijk groen (2010-2013)  

Om al het benodigde onderhoud uit te voeren, hebben we een jaarlijks budget nodig van € 1,1 miljoen en 52.166 

uren (totaal € 3,5 miljoen). Het beschikbare budget (€ 3,0 miljoen) voor het onderhoud aan het openbaar groen is 

onvoldoende om het beheerplan uit te voeren. Dit tekort vangen we voor een deel op door het behaalde 

inkoopvoordeel op de onderhoudsbestekken. Daarnaast werken we voortdurend aan en zoeken we naar 

efficiëntere en innovatieve werkmethoden, waardoor we de kosten kunnen drukken. Op dit moment is het nog niet 

mogelijk om het volledige tekort hiermee op te lossen. We geven prioriteit aan het uitvoeren van die 

werkzaamheden die bij stopzetting veel kapitaalvernietiging met zich mee zouden brengen, of waarbij veiligheid 

een belangrijke rol speelt. Voorbeelden hiervan zijn het schoffelen van de beplanting en begeleidingssnoei van 

bomen. Werkzaamheden die verhoudingsgewijs zonder veel kapitaalvernietiging stopgezet kunnen worden, zoals 

kantjessteken, wintersnoei en inboet op minder zichtbare locaties voeren we (tijdelijk) in beperkte mate uit. In de 

huidige systematiek van het beheer en onderhoud van het stedelijk groen houden we, in tegenstelling tot andere 

sectoren geen rekening met afschrijving. De beplanting in het stedelijk gebied heeft echter geen oneindige 

levensduur. Door het ontbreken van budget om heesters en bomen te kunnen vervangen, ontstaat achterstallig 

onderhoud.  

In 2013 hebben we een aantal plantvakken gereconstrueerd en hebben we regulier onderhoud gedaan, zoals 

maaien van gazons en onkruidbestrijding in beplanting.  

Op 16 december heeft de raad het beheerplan Stedelijk 2014-2017 vastgesteld. In dit beheerplan is de 

gedragscode voor het uitvoeren van bestendig beheer ( vastgesteld 2011) geïntegreerd. 

 

Beheerplan Bomen ( 2013-2016) 

Het beschikbare onderhoudsbudget is in principe toereikend om het areaal bomen te onderhouden. Bomen 

hebben geen oneindige levensduur. In de stedelijke omgeving hebben ze zelfs een beperkte levensduur in 

vergelijking met de natuurlijke omgeving. We gaan uit van een gemiddelde levensduur van 60 jaar. Bij de 

openbaar groen ontbreekt een budget voor renovatie aan het eind van de levensduur.  De kosten van 

noodzakelijke werkzaamheden in het kader van o.a. veiligheid en de daaruit voortkomende herplant worden 

bekostigd uit het onderhoudsbudget. Hierdoor is het niet mogelijk op het benodigde reguliere onderhoud volledig 

uit te voeren. Op deze manier ontstaat opbouw van achterstallig onderhoud. Het is dus niet mogelijk het huidige 

areaal op het niveau basis te onderhouden.   

In 2013 hebben we een aantal bomenplannen conform het Bomenbeheerplan uitgevoerd.  

De storm van 28 oktober heeft aanzienlijke schade aangericht aan het openbaar groen, vooral aan de bomen. 

Circa vierhonderd bomen zijn door de storm gesneuveld.  

De raad heeft bij de behandeling van deze kadernota 2014 -2017 voor 2014 éénmalig een extra budget van 

150.000 euro beschikbaar gesteld voor het inlopen van achterstallig onderhoud. 

 

Beheerplan Spelen (2013-2016) 

Het huidige beschikbare budget is ontoereikend om de benodigde inspecties en het regulier onderhoud aan de 

speellocaties uit te voeren en de speeltoestellen te laten voldoen aan de veiligheidseisen van het 

Warenwetbesluit. Dit tekort (ongeveer 15 %) is een gevolg van de areaaluitbreiding van de afgelopen 

beheertermijn. Dit heeft echter niet geleid tot veiligheidsproblemen. 

Zowel speeltoestellen als ondergronden hebben een beperkte levensduur. Deze levensduur is afhankelijk van het 

type toestel/ vloer, het gebruikte materiaal en de gebruiksdruk. Bij normaal gebruik en zorgvuldig onderhoud is de 

levensduur gemiddeld tien jaar. Dit betekent dat we elk jaar ongeveer 10% van de toestellen en de ondergronden 

moeten vervangen om alle speellocaties duurzaam in stand te houden. Budget hiervoor is niet beschikbaar in het 



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

99 

onderhoudsbudget. Hierdoor is het duurzaam instandhouden van de speelplekken in de gemeente Den Helder 

met het beschikbare reguliere onderhoudsbudget niet mogelijk.  

De raad heeft tijdens het vaststellen van de kadernota 2014 -2017 voor 2014 éénmalig een extra krediet van 

159.000 euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van speeltoestellen. In samenwerking met de stichting 

Jantje Beton, buurtverenigingen en bewoners hebben we wel een aantal speelroutes gerealiseerd. 

 

3.2.4. Waterketen 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2013-2017) 

De vervangingsinvesteringen in het GRP zijn nog gebaseerd op de aanleg en daaraan gekoppeld een 

theoretische levensduur van zeventig jaar.  

Doel is om eind 2017 alle riolen (inclusief gemengd stelsel) die voor 1970 zijn aangelegd te inspecteren. Daardoor 

kunnen we de benodigde vervangingsinvesteringen in een volgende planperiode meer baseren op de DoFeMaMe 

(doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden). Om dit inspectiedoel te bereiken, hebben we sinds 

2011 de rioolinspecties uitgebreid tot twintig kilometer per jaar.  

 

Van het geplande onderhoud (vervanging en/of renovatie) in 2013, hebben we alles uitgevoerd of gepland om 

begin 2014 in uitvoering te nemen. 

De inspecties van 2013 hebben we grotendeels uitgevoerd in de wijken De Schooten en Boatex. Dit zijn wijken die 

respectievelijk in de jaren ’60 en ’70 zijn aangelegd. De inspectieresultaten van deze gebieden geven een 

verschillend beeld. Het riool in De Schooten is met een leeftijd van vijftig jaar van matige tot redelijke kwaliteit. De 

meeste schades die we geconstateerd hebben, kunnen we echter met eenvoudige deelrenovaties uitvoeren en zo 

kunnen we de restlevensduur met twintig jaar verlengen. Dit komt overeen met de theoretische levensduur in het 

GRP. In Boatex is de levensduur echter korter. In 2010 hebben we van een straat het riool al vervangen. Andere 

straten in deze wijk komen de komende jaren ook in aanmerking voor vervanging of renovatie. 

 

Een ander speerpunt in het GRP is het verminderen van de vuilemissie op het oppervlaktewater door 

riooloverstorten. In een gezamenlijke optimalisatiestudie van de gemeente en Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier hebben we gekozen voor de aanleg van een bergbezinkvoorziening in combinatie met het 

afkoppelen van verhard oppervlak. De geplande afkoppelprojecten voor 2013 hebben we volgens planning 

afgerond. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in 2013 begonnen met de reconstructie van hun 

rioolwaterzuiveringsinstallatie op industrieterrein Kooypunt in Den Helder. De nieuwe verwerkingscapaciteit van 

deze installatie is na afronding veel groter dan vooraf was aangenomen. Daarmee was de capaciteitsvergroting 

van de bergbezinkvoorziening al met ruim 60% bereikt.  

Met de komst van het Bestuursakkoord Water voeren we de maatregelen niet langer uit op basis van normen 

maar baseren we de maatregelen op aantoonbare effecten op het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap 

acht als verantwoordelijke waterkwaliteitsbeheerder, mede gelet op de onverwachte extra capaciteit, de aanleg 

van een bergbezinkvoorziening niet meer nodig. De gemeente Den Helder heeft in samenspraak met het 

hoogheemraadschap besloten om van de bouw van de ontworpen bergbezinkvoorziening af te zien. 

Het budget dat we hiervoor in een voorziening hadden gereserveerd, bestemmen we in de loop van 2014 voor 

andere projecten in de afvalwaterketen, binnen de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). 

 

Onderhoud watergangen 

Voor het beheer en onderhoud aan de watergangen hebben we op dit moment geen beheerplan. 

Het sluiten van een overeenkomst met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de overdracht van het 

beheer en onderhoud van de watergangen (baggeren en oeverbescherming) is opnieuw met een jaar vertraagd. 

Dit komt door onderhandelingen over de financiële overdrachtsvoorwaarden. We streven ernaar de overdracht van 

het beheer en onderhoud van de watergangen in het eerste kwartaal van 2014 af te ronden. 

Aan watergangen die geen onderdeel uitmaken van de overdracht voeren we planmatig onderhoud uit. De 

oeverbescherming van Julianadorp hebben we in 2013 geïnspecteerd. De financiële vertaling van de bijbehorende 

onderhoudsmaatregelen nemen we in het beheerplan voor waterwegen op. Vaststelling door de gemeenteraad 

van het beheerplan voor watergangen staat gepland voor eind 2014. De planperiode voor dit beheerplan zal 2015-

2019 zijn. 
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3.2.5. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Gemeentelijke gebouwen 

De nota Grond- en vastgoedbeleid (2008) geldt als beleidskader voor het gemeentelijk vastgoed.  
De raad heeft in mei 2011 de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2011-2014) vastgesteld op basis van de nota 

Grond- en vastgoedbeleid. 

 

De gemeentelijke gebouwenportefeuille bestaat uit circa 253 objecten en kan worden ingedeeld in: 

 

A. Te behouden   

A-I Bedrijfsgebouwen 7 

A-II Verhuur t.b.v. maatschappelijke instellingen 13 

A-III Inrichting openbare ruimte 6 

A-IV Forten en bunkers 5 

Subtotaal Te behouden 31 

   

B. Te ontwikkelen / af te stoten  

B-Ia Bestemd voor Zeestad 14 

B-Ib Voorheen Zeestad 17 

B-II Ontwikkelen 7 

B-IV Afstoten aan WSDH 9 

B-V Te slopen 6 

B-VI Afstoten 98 

Subtotaal Te ontwikkelen / af te stoten 151 

   

Buiten bereik van deze rapportage  

C-I Onderwijs 32 

C-II Gymzaal 5 

C-III Parkeergarage 2 

C-IV Willemsoord 32 

Subtotaal Buiten bereik 71 

   

Totaal  253 

 

In de afstootnota Gemeentelijk Vastgoed zijn de kaders voor behoud en afstoten vastgelegd. 

 

In 2011 heeft de raad ook het Integraal Huisvestingsplan 2011 – 2025 vastgesteld. Dit plan is een richtinggevend 

beleidsdocument voor onderwijshuisvesting. 

 

De raad heeft in 2012 het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld. Hierin geven we onder andere per 

pand het gewenste niveau van onderhoud aan.  

 

Onderhoud  

 

Onderhoud gebouwen 

De manier waarop we de gemeentelijke gebouwen onderhouden, verschilt per categorie. Voor de gebouwen die 

op lange termijn behouden blijven (cat. A) geldt dat we gebruik maken van een meerjarige onderhoudsplanning. 

Voor de overige categorieën (B en C), waarvan het de bedoeling is de gebouwen niet langdurig in bezit te houden, 

gebruiken we geen lange termijn onderhoudsplanning, maar beoordelen we jaarlijks welk onderhoud nodig is om 

het gebouw in stand te houden, waardevermindering te voorkomen (als het gebouw niet gesloopt wordt) en te 

voldoen aan verplichtingen tegenover eventuele gebruikers en huurders. 

 

Meerjarige onderhoudsplanning 

Voor de gebouwen die deel uitmaken van de categorie Lange Termijn Behouden hebben we meerjarige 

onderhoudsplannen opgesteld. Op basis van deze onderhoudsplannen hebben we een berekening gemaakt van 
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de hoogte van de egalisatievoorziening voor meerjarig onderhoud. Door deze voorziening en de jaarlijkse 

toevoeging die we hieraan doen, zijn we verzekerd van voldoende middelen voor het onderhoud gedurende de 

looptijd van de meerjarige onderhoudsbegroting. De hoogte van de egalisatievoorziening bedraagt per 31-12-2013 

€ 3.226.000. Daarnaast zijn er nog specifieke reserves voor onderhoud brandweerkazernes € 512.000 en de 

gymnastieklokalen € 269.000. 

De gemeentewerf op Ambachtsweg 25 is in 2012 / 2013 geheel gerenoveerd. Het nieuwe onderhoudsplan hebben 

we nog niet gereed. We willen het in 2014 laten vaststellen. Wel hebben we een stelpost opgenomen in de 

onderhoudsvoorziening. 

 

Voor het onderhoud van de forten en bunkers heeft de gemeente geen eigen onderhoudsplanning. We besteden 

het onderhoud en beheer hiervan uit aan de stichting Stelling Den Helder. We betalen hiervoor een vergoeding 

van ca. € 30.000,-. 

 

Voor een aantal gebouwen die behoren tot een sportcomplex (buitensport) hebben we nog geen meerjarige 

onderhoudsbegroting gemaakt. Dit pakken we op in combinatie met het maken van een beheerplan sportparken. 

 

Onderwijshuisvesting 

De basis voor het onderhoud en (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen is bepaald door de 

Huisvestingsverordening en het Integraal Huisvestingsplan 2011 – 2025. Het meerjarig en jaarlijks onderhoud van 

de schoolgebouwen ramen we op basis van meerjaren onderhoudsplannen. Schoolbesturen stellen deze plannen 

op en stellen deze samen met de gemeente vast. De scholen krijgen vervolgens een vergoeding op basis van die 

meerjaren onderhoudsplannen.  

 

Nieuwbouw van schoolgebouwen bekijken we per situatie. Dit vergoeden we apart.  

Financieel gezien vormt onderwijshuisvesting een gesloten systeem. We verrekenen mee- en tegenvallers in de 

uitgaven met de egalisatiereserve onderwijshuisvesting. De hoogte van deze reserve bedraagt per 31-12-2013 

€ 4.606.000. 
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3.3. Financiering 

 

3.3.1. Inleiding 

 

In de paragraaf Financiering van de programmabegroting 2013 hebben we de raad geïnformeerd over de 

voorgenomen uitvoering van de treasury-taken in het jaar 2013. In deze paragraaf doen we verslag van de wijze 

waarop we deze taken hebben uitgevoerd. Daarbij gaan we in op de ontwikkelingen op het gebied van 

gemeentefinanciën, 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 de volgende randvoorwaarden voor het treasury-beleid: 

- 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. 
- De gemeente moet voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 

 

Grondslag voor de financieringsparagraaf is het  treasury-statuut. De regels voor de uitvoering van de treasury-

functie en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd. Ons treasury-

statuut 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, de Regeling uitzettingen en derivaten 
centrale overheden (Ruddo), de Wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden en de Regeling 
schatkistbankieren decentrale overheden respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasury-statuut. 

 

 

3.3.2. Ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën 

 

Op 13 december 2013 zijn de Wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden (Wet SKB), de 

Regeling schatkistbankieren voor decentrale overheden en de Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) van 

kracht geworden. 

 
A. Wet verplicht schatkistbankieren. 

Dit is verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit voor gemeenten, provincies, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen. De gemeente is verplicht om vanaf 15 december 2013 overtollige 

middelen in de schatkist onder te brengen. Er zijn twee uitzonderingen: 

 
1. Gemeenten kunnen overtollige middelen uitlenen aan andere overheden, en daarmee een beter 

rendement behalen dan bij de schatkist. Voorwaarde is dat er geen sprake is van een directe 
toezichtsverhouding. 

2. Er is een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal
3
 met een 

minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen).  
Wanneer overtollige middelen lager dan deze drempels zijn, hoeft er niet te worden overgegaan 
tot schatkistbankieren.  

Invoering van de wet SKB betekent dat we nog meer dan voorheen moeten sturen op kasstromen en 

liquiditeitsplanningen om te voorkomen dat kasoverschotten tegen een bijna nultarief in de schatkist van het rijk 

worden aangehouden. De in de afgelopen jaren behaalde positieve rendementen op bankdeposito’s behoren 

helaas met de invoering van deze wet tot het verleden. In de begroting hebben we hiermee rekening gehouden. In 

2013 heeft de gemeente op de uitgezette gelden een rendement gerealiseerd van € 212.000. 

                                                           
3
 Voor Den Helder betekent dit voor 2014 een drempelbedrag van € 1.132.500 (op basis van het begrotingstotaal van 2014 van 

151 miljoen euro).  
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B. Wet houdbare overheidsfinanciën. 

In de wet HOF staat hoe de Nederlandse overheid de afspraken wil doorvoeren die in Europees verband 

zijn gemaakt over de ontwikkeling van het EMU-tekort en de schuld van de overheid. In de wet HOF 

wordt ook van de medeoverheden een bijdrage in de tekortreductie verwacht.  

 

Naar aanleiding van de invoering van de wet SKB en de wet HOF passen we het treasury-statuut van de 

gemeente in 2014 aan. In 2013 hebben we in regioverband afspraken gemaakt voor een gezamenlijke aanpak om 

te komen tot een nieuw treasury-statuut.  

 

 

3.3.3. Renterisico kort- en langlopende financiering 

 

Kasgeldlimiet 

De renterisico’s die de gemeente loopt op de financiering met kortlopende middelen wordt begrensd door een 

kasgeldlimiet. Deze limiet is vastgesteld als een maximum percentage van het begrotingstotaal dat met 

kortlopende middelen mag worden gefinancierd. De minister van Financiën heeft het percentage vastgesteld op 

8,5. 

 

Het streven is om binnen de kasgeldlimiet een deel van de financieringsbehoefte te dekken door kortlopende 

leningen.  

Dit heeft de volgende voordelen:  

- De rente op kortlopende leningen is nagenoeg altijd lager dan op langlopende leningen. 

- Er is sprake van een grotere flexibiliteit.  

 

De kasgeldlimiet bedroeg in 2013 € 14,3 miljoen. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt is het gehele jaar sprake 

geweest van een overschot aan kortlopende financieringsmiddelen, waardoor de gemeente het gehele jaar 

ruimschoots aan de norm heeft voldaan. 

 

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) 1
e
 kw. 2

e
 kw. 3

e
 kw. 4

e
 kw, 

1 Begrotingstotaal 168.277 168.277 168.277 168.277 

2 Vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

3 Kasgeldlimiet (1x2) 14.304 14.304 14.304 14.304 

4 Financieringsmiddelen (gemiddelde per kwartaal) 9.720 15.587 7.764 2.804 

5 Ruimte kasgeldlimiet (3+4) 24.024 29.891 22.068 17.108 

 

  

Renterisiconorm 

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van 

looptijden van leningen op de kapitaalmarkt (looptijd lening > 1 jaar). Het rijk heeft deze norm vastgesteld op 20% 

van de totale lasten van de (primaire) begroting.  

Voor ons komt dit neer op € 33,7 miljoen (maximale omvang van leningen die in enig jaar mogen aflopen c.q. 

worden geherfinancierd).  
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Uit de hierna volgende tabel blijkt dat de gemeente ruimschoots voldoet aan de risiconorm. 

 

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000 2013 2014 2015 2016 

1 Begrotingstotaal 168.277 168.277¹ 168.277¹ 168.277¹ 

2 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 

3 Renterisiconorm (1x2) 33.655 33.655 33.655 33.655 

4 Renteherziening 0 0 0 0 

5 Aflossingen 7.654 7.427 6.206 6.332 

6 Renterisico (4+5) 7.654 7.427 6.206 6.332 

           

7 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3-6) 26.001 26.228 27.449 27.323 

 

3.3.4. Financieringsbehoefte 

 

Opgenomen langlopende geldleningen 

In 2013 hebben we € 7,7 miljoen regulier afgelost. Hierdoor was de restantschuld eind 2013 € 146,8 miljoen. De 

totale rentelast bedroeg in 2013 € 6,4 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van de leningen is in 2013 

gedaald naar 4,299% door een herziening van het rentepercentage van een geldlening. Omdat we deze lening 

doorlenen aan de Woningstichting Den Helder heeft deze herziening geen invloed op de berekening van het 

renterisico. 

 

Verstrekte langlopende geldleningen 

De gemeente had per 31 december 2013 voor € 81,9 miljoen aan verstrekte langlopende geldleningen uitstaan, 

waarvan de drie grootste geldnemers zijn: de Woningstichting Den Helder voor een bedrag van ongeveer € 75,1 

miljoen, schouwburg De Kampanje voor een bedrag van € 1,8 miljoen en het Gemini Ziekenhuis voor een bedrag 

van € 1,8 miljoen. 

In 2013 hebben we geen nieuwe leningen verstrekt. De woningstichting heeft één lening regulier 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 kunnen we het 

kredietrisico als laag kwalificeren.  

 

Garantstellingen 

We staan garant voor het betalen van de rente en aflossingen van geldleningen van verschillende partijen. In 2013 

is onder voorwaarden (zie de nota Gemeente als bank) sprake geweest van een beperkt aantal verstrekte 

garantstellingen.  

 

Bij de garantstellingen kunnen we onderscheid maken in een directe garantstelling of het aangaan van een 

achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit laatste is bij de garantstellingen voor 

woningcorporaties gebruikelijk. De gemeente staat dan voor 50% garant. Stichting Woontij, Vestia Groep, 

Stichting Woonzorg Nederland en de Woningstichting Den Helder zijn aangesloten bij het WSW. In 2013 is de 

garantstellingen van de Veiligheidsregio uitgebreid (naar € 0,7 miljoen) en van de Port of Den Helder (€ 10,5 

miljoen) en het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (€ 9k) opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Het uitgangspunt voor de berekening van de renterisiconorm is het begrotingstotaal in het jaar T, waarbij het jaar T het huidige 

jaar (2013) is.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de restantschuld. 

 

 
 

Volgens de Treasury-statuut 2010 mogen we om financiële risico’s te beperken gebruik maken van derivaten. 

Voor 2013 hebben we hier geen gebruik van gemaakt. 

 

Kapitaallasten 

In lijn met de nota Reserves en voorzieningen 2011 maken we melding van de rentelasten die we in 2013 aan de 

reserves toerekenden. Over 2013 hebben we € 1,4 miljoen aan de reserves toegevoegd. 

 

Begrotingsgegevens EMU 

Het EMU (EMU = Europese Monetaire Unie)-saldo 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 financiering decentrale overheden (Wet fido) kan de centrale overheid ingrijpen bij een 

dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort als dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van 

het saldo van de lokale overheid.  

 

  

Instelling (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk bedrag Gewaarborgd % Schuld 1-1 Schuld 31-12

Woningstichting Den Helder 7.170 100,00% 5.358 5.226

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland 671.530 3,84% 25.810 24.703

ROC Kop van Noord-Holland 5.445 100,00% 3.449 3.267

Gemini ziekenhuis 4.000 100,00% 571 0

Stichting Dierentehuis Den Helder 113 100,00% 37 31

Willemsoord BV 11.500 100,00% 11.500 7.400

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 8.160 8,94% 40 730

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 68 13,44% 0 9

N.V. Port of Den Helder 10.500 100,00% 0 10.500

Subtotaal garanties zonder achtervang 718.486 46.765 51.866

Stichting Woontij 54.774 50,00% 36.352 32.423

Woningstichting Den Helder 117.500 50,00% 107.500 107.500

Stichting Woonzorg Nederland 5.714 50,00% 3.196 3.759

Vestia Groep 4.674 50,00% 4.107 4.026

Subtotaal garanties met achtervang WSW 182.662 151.155 147.708

Totaal 901.148 197.920 199.574
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Lokale overheden nemen het EMU-saldo volgens afspraak in de begroting en de programmarekening op, zodat er 

inzicht is in de ontwikkeling van het saldo. (Zie onderstaande tabel) 

 

 
 

Het EMU-saldo heeft alleen betrekking op de overheidssector. Bedrijfsmatige activiteiten zoals haven, parkeren en 

markten worden buiten beschouwing gelaten.  

 

In de septembercirculaire gemeentefonds van 2012 is de referentiewaarde voor de gemeente Den Helder 

aangegeven over 2013, deze is € 7,594 miljoen. Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de jaarrekening 2013 het 

berekende EMU-saldo ruimschoots binnen de norm valt.  

 

Het verschil tussen 2013 bijgewerkt tot en met september 2013 en de jaarrekening 2013 wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een hoger exploitatiesaldo ad € 6,1 miljoen, baten uit desinvesteringen ad € 8,8 miljoen en 

lagere investering ad € 6,4 miljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013 2013 2014

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

Volgens realisatie tot en 

met sept. 2013, 

aangevuld met raming 

resterende periode

Volgens jaarrekening 

2013

Volgens begroting 

2014

545 6.202 -3.546

+/+ Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.859 7.554 6.295

+/+
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie 1.157 2.217 1.164

-/- 18.842 12.397 9.903

+/+

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 investeringen in (im)materiële 

vaste activa 0 0 0

+/+

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet in op exploitatie 

verantwoord 0 8.795 0

-/- 10.906 9.311 2.644

Baten bouwgrondexploitatie:

+/+

Baten voorzover transacties niet op exploitatie 

verantwoord 12.059 7.521 7.253

-/-

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze 

transacties met derden betreffen 9.122 7.934 1.759

-/-

Verwachte boekwinst op de exploitatie bij verkoop van effecten

5.147 5.147 0

-24.397 -2.500 -3.140

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 

reserves (zie BBV, artikel 17c)

Berekend EMU-saldo

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken 

e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie 

staan)
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3.4. Bedrijfsvoering 

 

3.4.1. Inleiding 

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de thema’s organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en 

personeel. We sluiten de paragraaf af met een stand van zaken van de onderzoeken naar doeltreffendheid en 

doelmatigheid. 

 

3.4.2. Organisatieontwikkeling 

 
a) Cultuurverandering 

In de Organisatievisie 2012-2015 Wij maken het mogelijk staat hoe onze ambtenaren de ambities van Den Helder 

kunnen waarmaken door op een andere manier te gaan werken. De (gewenste) cultuurverandering richt zich op 

eigenaarschap, aanspreken, samenwerken en resultaatgerichtheid. Onder de naam Voorwaarts  hebben we in 

2013 veel gedaan om te werken aan deze cultuurverandering in de organisatie. Voorwaarts vindt haar oorsprong 

in het rapport van de vertrouwenspersoon uit 2012 en het medewerkersonderzoek uit datzelfde jaar. De 

belangrijkste activiteiten in 2013 waren: 

 Vrijwel elk team heeft een ambassadeur die de schakel is tussen Voorwaarts en de collega’s in het team. De 
ambassadeur informeert hen over en betrekt hen bij (nieuwe) activiteiten van Voorwaarts.  

 In de gesprekssessies Wat is fout? hebben ruim honderd medewerkers stilgestaan bij de minder of meer 
risicogevoelige werkprocessen in de organisatie en de mogelijke gevolgen van fouten daarin en de wijze van 
elkaar aanspreken op fouten. In 2014 gaan de sessies verder. 

 We zijn in het najaar op eigen kracht met het leiderschapstraject begonnen. Het is succesvol verlopen. Het 
traject draait om de benodigde leiderschapsstijl en wat ervoor nodig is om dat te bereiken. 

 Besproken is dat een externe vertrouwenspersoon de beste vorm is om de vertrouwensfunctie in de 
organisatie invulling te geven. We zijn eind 2013 met de werving begonnen. 

Uit het medewerkersonderzoek in 2014 moet blijken of we de verbeteringen hebben bereikt. Met een enkele 

uitzondering daargelaten zijn de signalen die we nu hebben voorzichtig positief. 

 
b) Reorganisatie als gevolg van ontwikkelingen sociaal domein 

De nieuwe afdeling voor het sociaal domein is een antwoord op de decentralisatie van de nieuwe Jeugdwet, de 

wet WMO 2015, Participatiewet en het passend onderwijs. De gemeenten worden hier per 1 januari 2015 

verantwoordelijk voor. Samen met de gemeenten in de kop van Noord-Holland bereiden we ons hierop voor. 

Binnen één afdeling Sociaal Domein vindt straks integrale beleidsvorming (en uitvoering en evaluatie) plaats op de 

relevante beleidsterreinen (welzijn, zorg, inkomen, werk). En van daaruit is er afstemming met beleidsterreinen als 

veiligheid en economie.  

 

Het vormen van de nieuwe afdeling heeft gevolgen voor andere afdelingen. We hebben diverse kwartiermakers 

aangesteld. Zij kijken samen met medewerkers hoe we de organisatie moeten inrichten, passend bij alle 

ontwikkelingen. Het goed betrekken van de medewerkers is belangrijk voor de inrichting en creëert het draagvlak. 

Dat gebeurt via de ondernemingsraad en met zeswekelijkse medewerkersbijeenkomsten. Verder organiseren de 

kwartiermakers eigen bijeenkomsten.  

 
c) Strategische personeelsplanning 

Strategische personeelsplanning (SPP) is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de 

in-, door- en uitstroom van personeel. Dit zorgt ervoor dat voor het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn voor 

het behalen van de strategische doelen de juiste personen op de juiste momenten op de juiste plaats in de 

organisatie aanwezig zijn. We hebben de formatieplanning (kwantitatieve analyse) eind 2013 vrijwel afgerond. De 

planning geeft inzicht welke formatie en welke functies op 1 januari 2016 nodig zijn afgezet tegen de opgave waar 

we voor staan. De personeelsschouw (kwalitatieve analyse) heeft niet in 2013 plaatsgevonden. We hebben 

geïnvesteerd in twee extra tussenstappen. Enerzijds hebben we een intensief communicatietraject opgezet. 

Anderzijds hebben we meer tijd gestoken in het formuleren van competenties voor de functies en de houding en 

het gedrag die daarbij horen. Deze stap was nodig om in 2014 de personeelsschouw goed uit te kunnen voeren. 

 
d) Ontwikkelen en opleiden medewerkers 

De concernbrede thema’s in 2013 waren passie, verantwoordelijkheid en aanspreken. Veel mensen volgden de 

workshops hierover.  

De Helder Academie bood een ruim aanbod aan trainingen, naast de concernbrede trainingen en de 

vakinhoudelijke trainingen. De thema’s in de Helder Academie waren: gezond en energiek werken, 



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

108 

professionaliteit en kwaliteit, dienstverlening, kantoorautomatisering, persoonlijke ontwikkeling en trainingen voor 

teams en leidinggevenden. 

In de tweede helft van 2013 hebben we het programma voor 2014 in de steigers gezet. Ook hebben we 

voorbereidingen getroffen om uitvoering te geven aan de cao-afspraak voor het individuele loopbaanbudget (drie 

jaar lang vijfhonderd euro voor een medewerker). 

 
e) Samenwerkingen en regiegemeente 

In 2013 waren de volgende samenwerkingstrajecten actueel: 

 Regionalisering Veiligheidshuis Den Helder: In 2013 hebben we de voorbereidingen getroffen om de 
veiligheidshuizen van Hoorn, Alkmaar en Den Helder per 1 januari 2014 samen te voegen en onder te 
brengen in een Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Op 7 oktober 2013 heeft de raad ingestemd met 
het voorstel de taken over te dragen aan de Veiligheidsregio (gemeenschappelijke regeling). 

 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (milieutaken): De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
(RUD NHN) bestaat sinds 5 juli 2013. Per 1 januari 2014 treden de medewerkers, die bij de Milieudienst 
Kop van Noord-Holland zijn gedetacheerd, in dienst van de RUD. 

 Regionalisering sociaal domein/sociale zaken: Voor de drie decentralisaties is samenwerking gezocht 
met Schagen, Texel en Hollands Kroon. Een gezamenlijke visie is opgesteld en vastgesteld. Het 
uitvoeringsdocument Met kop en schouders is begin 2014 in de raad besproken. 

 Samenwerking met Marinebrandweer: De gemeentelijke brandweer, het Korps Marinebrandweer en 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn nauwer gaan samenwerken om de brandweerzorg en 
crisisbeheersing nog efficiënter in te richten. Op 2 mei 2013 is het convenant door ondertekening 
officieel bekrachtigd. 

 Samenwerking Brandweren Texel en Den Helder: De gemeenten Den Helder en Texel hebben begin 2013 
de ‘koude’ organisatieonderdelen van hun brandweerorganisaties samengevoegd. Dit komt de 
kwaliteit van de brandweerzorg ten goede, zonder dat dit extra geld kost. Het past ook in het 
toekomstbeeld als het gaat om de regionalisering van de brandweer Noord-Holland Noord. 

 Regionalisering brandweren Veiligheidsregio: In 2015 moet de regionalisering een feit zijn. Het 
Dekkingsplan 2015, dat het primaire proces bevat en de basis is voor de regionale begroting, is eind 
november 2013 ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Dit is de laatste opmaat 
naar de regionalisering. 

 Shared service center ondersteunende diensten Noord-Holland Noord: Op losse onderdelen, zoals treasury 
en BTW, hebben we verkennende gesprekken gevoerd, die in de toekomst kunnen leiden tot verdergaande 
samenwerking en mogelijke deelname in een shared service center.  

 Verzelfstandiging belastingen: Begin 2012 was de samenwerking met H2A-gemeenten en 
Hoogheemraadschap tot stilstand gekomen. Begin 2013 leidde het zoeken naar mogelijke partners tot twee 
sporen: in zee gaan met de firma Cocensus, een organisatie die voor meerdere gemeenten de gehele 
uitvoering van de belastingen uitvoert of een nieuwe samenwerking aangaan met een aantal West-Friese 
gemeenten. Eind 2013 gaven we er de voorkeur aan de gesprekken met Cocensus verder op te pakken.  

 

Voor regie op de verbonden partijen hebben we in 2013 de volgende activiteiten ondernomen: 

 In het najaar hebben we de eerste halfjaarrapportages over de verbonden partijen Willemsoord BV, Zeestad 
en NV Port of Den Helder in een zelfde format gelijktijdig aan de raad aangeboden.  

 Voor de actualisering van de beleidsnota Verbonden partijen hebben we in februari 2013 met leden van de 
Commissie Bestuur en Middelen Ronde Tafel Gesprekken gevoerd. De aanbieding van de nota aan de raad 
hebben we uitgesteld tot 2014, omdat we de aanbevelingen uit de rapportage van de Onderzoekscommissie 
Willemsoord erbij willen betrekken.  

 
f) Overige activiteiten organisatievisie 

In de begroting 2013 hebben we diverse activiteiten benoemd waarmee uitvoering willen geven aan de 

Organisatievisie 2012-2015. We werken aan de hand van zeven thema’s. Onderstaand de stand van zaken. 

 

Bijdragen aan Strategische visie en organisatiemissie en – visie 

De methode factor C hebben we gebruikt voor de communicatie bij de interne planning- & controlcyclus en bij het 

project voor de reconstructie van de Prins Hendriklaan. In de jaarlijkse gesprekscyclus, die met elke medewerker 

is gevoerd, vertalen we de opgave voor de stad naar concrete afspraken.  

 

Cultuurverandering 

Integriteitsbeleid is mede een aandachtspunt omdat de burgemeester vanuit de gemeentewet verantwoordelijk 

wordt voor de bevordering van bestuurlijke integriteit binnen de gemeente. Voor de doorontwikkeling van het 

integriteitsbeleid hebben we alle bestaande regelingen doorgenomen. Er ontbreekt een regeling die 

leidinggevenden beschermt bij onware beschuldigingen. Dit pakken we in 2014 op.  

Pre-mediation zetten we vaker in, maar het mag nog meer aandacht hebben. Het heeft in een aantal gevallen 
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geleid tot het intrekken van bezwaarschriften. 

 

Het Nieuwe Werken, anders werken 

In 2013 zijn we actief geweest met het ontwikkelen van een visie op Het Nieuwe Werken (HNW). De fysieke en 

virtuele aspecten van HNW pakken we in verschillende projecten op, zoals de ontwikkeling van het zaakgericht 

werken, aanschaf van een midoffice en het project Nieuwbouw stadhuis. Voor het culturele aspect is ons duidelijk 

geworden dat we steeds meer moeten inspelen op actuele ontwikkelingen. Ook moeten we de relatie leggen met 

lopende projecten. De nieuwe werktijdenregeling is in de CAR verwerkt en op 1 januari 2014 in werking getreden. 

De regeling richt zich op meer flexibilisering van de werktijden en is afgestemd op de huidige situatie. Een verdere 

verruiming van werktijden voor bijvoorbeeld thuiswerken is nog niet opgenomen. 

 

We hebben een moderne ICT-infrastructuur en kantoorautomatisering nodig voor plaats- en tijdonafhankelijk 

werken. Hiervoor is een Europese aanbesteding gedaan en gegund. Vanaf het tweede kwartaal 2014 vindt de 

uitrol plaats. Andere ICT-activiteiten in 2013 waren de gemeentebrede ingebruikname van een nieuw MS Office-

pakket en de verdere sanering van een twintigtal softwarepakketten. Door nieuwe ontwikkelingen komen er echter 

ook weer enkele bij. 

 

Professionaliteit en kwaliteit 

Alle medewerkers hebben een aanstelling in algemene dienst gekregen. De Arbeidsvoorwaardenregeling 

gemeente Den Helder hebben we hierop aangepast per 1 januari 2013. We hebben de functie mobiliteitsadviseur 

ingesteld om medewerkers te ondersteunen bij het veranderen van functie. In 2013 hebben we acht medewerkers 

in een mobiliteitstraject begeleid. 

 

Onderzoek doen, draagt bij aan kwaliteit, omdat het de mogelijkheid geeft te leren en te verbeteren. De stand van 

zaken van diverse onderzoeken en benchmarks was eind 2013 als volgt: 

 

 Evaluatie Sail 2013: deze evaluatie is uitgevoerd. Onze conclusie is dat Sail/Marinedagen 2013 goed is 
verlopen. Er hebben geen grote incidenten plaatsgevonden. We gebruiken de (nieuwe) gezamenlijke 
werkwijze nu nog steeds en het heeft het netwerk van de mensen die met veiligheid te maken hebben een 
enorme boost gegeven.  

 Klanttevredenheidsonderzoek Benchmark Publiekszaken 2013 

 

 

Den  

Helder 

Provincie 

NH 

Gem.grootte  

50.000 - 100.000 

inw. 

Nederland 

Totaaloordeel 

Klanttevredenheid balie 
7,7 7,7 7,6 7,8 

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 

  

De resultaten van het onderzoek hebben we in 2013 bekend gemaakt. 

 

  Waarstaatjegemeente.nl ‘Burgerpeiling’ 2013 

In 2013 hebben wij opnieuw deelgenomen aan de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De 

rapportcijfers en de onderliggende indicatoren zijn  vergeleken met de resultaten van 2009 en 2011 en met de 

landelijke benchmark. Deze uitkomsten werken we in 2014 nader uit. 

 

 
 Landelijke Veiligheidsmonitor: het onderzoek liep eind 2013 nog, het veldwerk vond plaats in het najaar van 

2013. 
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 Benchmark Vensters op Bedrijfsvoering: het feitendeel hebben we in 2013 uitgevoerd. Het belevingsdeel 
voeren we in 2014 uit. De afronding van het onderzoek vindt in 2014 plaats. 

 Benchmark Minder regels, meer service: het onderzoek is in 2013 uitgevoerd, het rapport volgt in 2014. 

 Benchmark Facilitaire kengetallen: wij hebben alleen meegedaan met het algemene deel over de wijze 
waarop een aantal facilitaire zaken bij de gemeente is georganiseerd en welke ontwikkelingen op ons 
afkomen.  

 Benchmark rioleringszorg 2013: naast het koepelrapport voor heel Nederland, is een gemeenterapport 
beschikbaar dat in gaat op o.a. de stelselkenmerken, de organisatie, kwaliteit en financiën.  

 

We hebben het onderzoekprogramma 2014 voor Onderzoek en Statistiek gemaakt. 

 

Het werk lichter maken 

In 2013 hebben we voor het eerst met A3-jaarplannen voor het concern en de afdelingen gewerkt. Dit om meer 

focus aan te brengen en concernsturing te verbeteren. Het is een beknoptere vorm voor de opzet van 

afdelingsplannen. In de A3-jaarplannen nemen we de activiteiten op die bijdragen aan het realiseren van de 

strategische visie en die specifiek aandacht vragen. 

We hebben de pilot met iPads geëvalueerd. De aanbevelingen betrekken we bij het opstellen van een visie en een 

uitgiftebeleid met duidelijke kaders. Dit moet richting geven aan het verstrekken van moderne 

communicatiemiddelen in het kader van het nieuwe werken en het werk lichter maken. 

 

Digitale Dienstverlening 

We hebben diverse activiteiten uitgevoerd om de digitale dienstverlening te verbeteren. De nieuwe website is op 

12 december 2013 live gegaan. Deze voldoet aan de wettelijke vereisten van de webrichtlijnen van het 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verkenning voor de midoffice
4
 hebben we begin 2013 afgerond. 

Daarna hebben we een beslisdocument gemaakt met aanbevelingen over een aantal strategische keuzes. Het 

verplichte DigID beveiligingsassessment heeft in december plaatsgevonden. Het assessment moet aantonen dat 

onze beveiliging op orde is. Voor deze beveiliging is ook de in 2013 gestarte actualisering van het 

informatiebeveiligingsbeleid van belang. Het is een wettelijke verplichting de omzetting te realiseren van de 

huidige Grootschalige Basiskaart Nederland, een lijnenkaart, naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie, 

een vlakkenkaart. We hebben diverse partijen gevraagd hiervoor een offerte te maken. We hebben alle 

aanpassingen in ons betalingsverkeer gedaan om per 1 januari 2014 te voldoen aan de eisen voor SEPA. Dit 

Europese project is erop gericht om alle elektronische eurobetalingen te harmoniseren. 

 

3.4.3. Bedrijfsvoering 

 
a) Bezuinigingen en frictiefonds 

In de jaren 2010 tot en met 2013 hebben we besloten structureel € 14,2 miljoen te bezuinigen. Het pakket van 

bezuinigingen willen we in 2015 volledig gerealiseerd hebben. Tot en met 2013 hebben we in totaal € 12,3 miljoen 

bezuinigd. De realisatie ligt voor op schema. Dit is te danken aan de grote voordelen die we hebben behaald met 

het professionaliseren van de inkoop. Onderstaande grafiek laat de stand van zaken zien per 31 december 2013. 

De staven laten zien welke bezuinigingsposten zijn gerealiseerd (donker) en welke in de komende twee jaar 

worden gerealiseerd (licht). Om de structurele bezuinigingen op inkoop en personeel te kunnen realiseren, is de 

raad in 2010 akkoord gegaan met de vorming van een frictiefonds van € 1,25 miljoen. Aan het einde van het 2013 

is de stand van het fonds € 0,8 miljoen. Er drukken voor 2014 al verplichtingen op het frictiefonds met een omvang 

van € 0,5 miljoen.  Dat is bijvoorbeeld voor de kosten van trainees in 2014 en kosten voor de mobiliteitsadviseur. 

De vrije ruimte in het fonds bedraagt eind 2013 € 0,3 miljoen. Deze ruimte wordt ingezet om het restant van de 

structurele bezuinigingstaakstelling op personeel te realiseren. Uw raad is in het eerste kwartaal 2014 met een 

RIB geïnformeerd over de stand van de bezuinigingen.  

                                                           
4
 Een midoffice is software om klantcontacten in de ‘frontoffice’ op een slimme manier te koppelen aan de verschillende 

gemeentelijke organisatieonderdelen, de ‘backoffice’. 
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b) Wet revitalisering generiek toezicht  

In 2013 hebben we de voorbereidingen gedaan voor de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht. In 

december heeft de raad besloten dat de invoering concreet vorm krijgt door het toevoegen van een nieuwe 

paragraaf aan de programmarekening 2013 en –begroting 2015. 

 

 

3.4.4 Personeel  

 

De omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten. 

De afgelopen jaren is de omvang van het personeelsbestand afgenomen zoals in de grafiek te zien is:  

 

 
Toelichting bij de grafiek:  
- De bovenformatieve medewerkers zijn wel aan het werk. 
- Met ingang van deze programmarekening geven we de formatie aan per 31-12 van het jaar waarover we verslag doen. Dit 

in verband met betere aansluiting bij andere overzichten.  
- Cijfers zijn exclusief de griffie en afgerond. De formatie op 31-12-2013 inclusief de griffie bedroeg 486 FTE (afgerond). 

 

De kosten van inhuur derden 

We voeren in het algemeen een terughoudend beleid met betrekking tot de inzet van derden.  

Met ingang van 2013 hanteren we de indeling van het A&O (stichting Arbeidsmarkt en Opleidings)-fonds voor 

de verschillende soorten externe inhuur. Zo is betere registratie mogelijk. Dat is nodig voor de uitvoering van het 
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Principeakkoord CAO gemeenten 2011-2012. Daarin is afgesproken het aantal externen in de sector terug te 

dringen. De kosten van inhuur derden in 2013 waren: 

 

 
 

Vanaf 2013 gebruiken we een andere indeling dan in voorgaande jaren. We maken onderscheid in: 

 beleidsgevoelige externe inhuur: onder andere interim-management en organisatie - en formatieadvies; 

 beleidsondersteunende externe inhuur: onder andere juridisch advies of advisering van opdrachtgevers over 
automatiseringsvraagstukken; op deze post heeft geen inhuur plaatsgevonden. 

 externe inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering: onder andere. uitzendkrachten.  

 

De invulling van taakstellingen 

De taakstelling op personeel vanuit de bezuinigingsopgave realiseren we door de inzet van het instrument 

strategische personeelsplanning. We zijn hierop in paragraaf 3.4.1.C ingegaan. 

 

Ontwikkeling ziekteverzuim 

Bij de beheersing van het ziekteverzuim ligt de nadruk op de inzetbaarheid van onze medewerkers in plaats van 

het vestigen van de aandacht op het verzuim. Het sociaal medisch overleg in de afdelingen en met de directie 

heeft het afgelopen jaar goed vorm gekregen. Elk kwartaal vindt het overleg met de bedrijfsarts plaats.  

 

De stijging van het ziekteverzuim is veroorzaakt door de langdurige griepgolf in het begin van het jaar, een aantal  

langdurig zieke medewerkers, hoge werkdruk waardoor mensen sneller uitvallen en hoog frequent verzuim in 

delen van de organisatie. 
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 (exclusief griffie) 

 

3.4.5 Onderzoeken naar doelmatigheid  

 
a) Uitvoering collegeonderzoeken (onderzoeken ex art 213a Gemeentewet) 

We hebben de raad geïnformeerd over de afronding van het onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de 

inkomsten uit het Gemeentefonds met de raadsinformatiebrief RI13.0038. Het onderzoek naar de aansturing van 

verbonden partijen hebben we nog niet af. De opdracht focust nu vooral op hoe de regie op de verbonden partijen 

goed in te richten. We maken geen andere kosten dan de inzet van interne uren. 

 

In 2013 zijn we niet met nieuwe onderzoeken begonnen. We hebben gekozen eerst de lopende onderzoeken af te 

ronden en goede opvolging te geven aan onder andere de Rekenkamercommissie-rapporten. Dit is ook onze lijn 

voor 2014. We menen dat, naast onderzoeken, momenteel ook andere ontwikkelingen een bijdrage leveren aan 

een meer doelmatige en doeltreffende organisatie. Ook moeten we steeds afwegen waar we de capaciteit het 

beste op in kunnen zetten.  

 
b) Opvolgen aanbevelingen rapporten Rekenkamercommissie 

Sinds de jaarrekening 2012 nemen we in deze paragraaf de stand van zaken op van de opvolging van 

aanbevelingen uit Rekenkamer-onderzoeken. Dit om de raad beter en periodiek te informeren over de voortgang.  

 

Bestuurlijke zienswijzen 

Voor de rapporten Externe inhuur en Opvolging aanbevelingen uit RKC-onderzoeken hebben we eind 2013 de 

bestuurlijke zienswijze aan de Rekenkamercommissie gestuurd. 

 

Uitvoering aanbevelingen 

In 2013 hebben we aan de aanbevelingen van drie rapporten uitvoering gegeven.  

 

Rapport Informeren en beheren (2013, RB13.0084) 

 

De raad heeft op 1 juli 2013 besloten: 

1. de conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport Informeren en beheren te 

onderschrijven; 

2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen; 

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen en de 

raad uiterlijk 1 februari 2014 hierover te informeren. 

Stand van zaken uitvoering raadsbesluit De opvolging van de aanbevelingen is nog niet afgerond. 
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raad is. 

 

5,9% 5,0% 5,1% 6,1% 
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2010 2011 2012 2013

Ziekteverzuim 

ziekteverzuim norm

1,27 1,23 1,26 1,31 
1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2010 2011 2012 2013

Meldingsfrequentie 

meldingsfrequentie norm



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

114 

2. De Rekenkamercommissie beveelt het 

college van burgemeester en wethouders aan 

om informatie- en archiefbeheer niet vooral als 

een kostenpost te zien, maar als een 

elementaire voorwaarde voor het 

democratisch verantwoordingsproces, een 

effectieve dienstverlening en een efficiënte 

bedrijfsvoering. 

opgevolgd 1. Het college heeft ingestemd met de 

benoeming van een zeer ervaren en hoog 

opgeleide leidinggevende voor het team 

informatievoorziening om de aanbevelingen ten 

aanzien van professionalisering vorm te geven. 

2. Het college heeft een bedrag van 106.000 

euro uit de bedrijfsvoeringsbudgetten 

beschikbaar gesteld voor het wegwerken van 

achterstanden 

3. Gezien de ambitie van de gemeente om 

een midoffice systeem en zaakgericht werken 

te introduceren, is een (tijdelijke) uitbreiding 

van de beheerorganisatie aan te bevelen. 

deels 

opgevolgd 

De aanbeveling is overgenomen in een 

integraal verbeterplan van het facilitair bedrijf.  

 

4. De Rekenkamercommissie beveelt aan de 

lokale Archiefverordening aan te passen en uit 

te breiden met een artikel dat zegt dat het 

college ten minste éénmaal per jaar aan de 

raad verslag doet over de uitvoering van 

artikel 30 van de Archiefwet. 

opgevolgd De Archiefverordening is volledig vernieuwd en 

op 16 december 2013 vastgesteld door de raad 

(RVO13.0161). Hierin is in artikel 8 opgenomen 

dat het college in ieder geval een keer per jaar 

de raad informeert. 

 

5. De Rekenkamercommissie beveelt aan om 

op korte termijn beleid te ontwikkelen met 

betrekking tot archief- en informatiebeheer, 

informatiestructuur en de digitale 

duurzaamheid van het archief 

opgevolgd Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 

hebben we een nieuw Besluit Informatiebeheer 

opgesteld. Hierin hebben we ook beleid voor 

digitale duurzaamheid opgenomen. 

6. De Rekenkamercommissie vraagt het 

college periodiek te communiceren over de 

wijze en voortgang van uitvoering. 

opgevolgd Het college informeert de raad periodiek, onder 

andere via de jaarrekening.  

 

 

Rapport Grip op re-integratie? (2013, RB12.0208)  
 

De raad heeft op 28 januari 2013 besloten: 
1. de conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport Grip op re-integratie? te 

onderschrijven; 
2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen; 
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen en de 

raad uiterlijk 1 september 2013 hierover te informeren. 

 

 

Stand van zaken uitvoering raadsbesluit 

De opvolging van de aanbevelingen is afgerond. 

 

De raad is niet voor 1 september geïnformeerd. Dat is later 

gebeurd met een raadsinformatiebrief begin 2014 en in deze 

jaarrekening. 

 

Aanbeveling Stand van 

zaken 

Toelichting 

1. Wie besluit over het vraagstuk regie of 

uitvoering? De Rekenkamercommissie beveelt 

de raad aan hierover een standpunt in te 

nemen voor mogelijke toekomstige gevallen 

op andere beleidsterreinen. 

niet 

opgevolgd 

Deze aanbeveling reikt verder dan alleen het 

re-integratiebeleid. We verwijzen ook naar 

onze bestuurlijke reactie die opgenomen is in 

het RKC-rapport. Wat ons betreft hoeft er geen 

enkel misverstand over te bestaan dat de 

gemeenteraad beslist over de keuze om als 

regiegemeente te functioneren. 
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Aanbeveling Stand van 

zaken 

Toelichting 

2. De Rekenkamercommissie beveelt aan om 

de uitgangspunten van het re-integratiebeleid 

opnieuw te bezien en te laten (her)bevestigen 

door de gemeenteraad. Het gaat dan om 

zaken als: 

- doelstellingen; 

- werkwijze (wie, wat, hoe en wanneer); 

- financiële kaders; 

- inhoud, wijze en frequentie van informeren 

vanuit het college naar de raad. 

opgevolgd De raad heeft in 2013 regionale kaders 

vastgesteld voor het sociaal domein: De 

Strategische visie sociaal domein (RB13.0036) 

Voor Elkaar / Met Elkaar op 17 juni 2013 en het 

Uitvoeringdocument Met Kop en Schouders op 

13 januari 2014 (RB13.0162). Het re-

integratiebeleid valt binnen de kaders van het 

sociaal domein. De kaders gelden dus ook 

voor het re-integratiebeleid van Den Helder. 

Om apart nog kaders vast te laten stellen zou 

dubbelop zijn. We hebben de raad hierover 

ingelicht met een raadsinformatiebrief. 

3. Op basis van de voornoemde te stellen 

kaders beveelt de Rekenkamercommissie de 

raad aan zich medio 2013 te laten informeren 

over de beleidsuitvoering op het gebied van 

het re-integratiebeleid en de stand van zaken 

van het zicht daarop op dat moment. 

opgevolgd We hebben de raad niet medio 2013 

geïnformeerd, omdat de kaders toen nog niet 

waren vastgesteld. We hebben de raad wel 

later geïnformeerd over de beleidsuitvoering 

met de bij aanbeveling 2 genoemde 

raadsinformatiebrief. 

 

 

 

Rapport Sociale veiligheid (2012, RB12.0170)  

 

De raad heeft op 1 oktober 2012 besloten: 

1. de conclusies van de Rekenkamercommissie, genoemd in het rapport Met goed beleid meer resultaat te 

onderschrijven;  

2. de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te nemen, met inachtneming van de nuanceringen die 

het college van burgemeester en wethouders hierop heeft aangebracht in zijn bestuurlijke zienswijze van 15 mei 

2012 (kenmerk AU12.06211);  

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen en de 

raad uiterlijk in het voorjaar van 2013 hierover te informeren. 

 

Stand van zaken uitvoering raadsbesluit 

De opvolging van de aanbevelingen is afgerond, waarbij we de 

nuanceringen in acht hebben genomen. 

 

De raad is geïnformeerd:  

- met RI13.0093 van 28 mei 2013.  

- via de raadscommissie Bestuur en Middelen begin 2014. 

 

Aanbeveling Stand van 

zaken 

Toelichting 

1. Baseer de doelstellingen op een 

inzichtelijke analyse van de objectieve en 

subjectieve veiligheidssituatie. 

opgevolgd Zowel de objectieve cijfers van de politie als de 

resultaten van de leefbaarheidsonderzoeken 

betrekken we bij de analyse. 

2. Formuleer meetbare doelen voor het beleid 

op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau. Laat de doelen op elkaar aansluiten. 

opgevolgd De doelen sluiten goed op elkaar aan. We 

hebben gekozen voor een ‘hands on’ aanpak 

die toeziet op het effect van een aanpak. 

Strategisch en tactische beleidsvorming 

verrichten we in de vierjaren beleidsnota. Op 

tactisch en operationeel niveau treffen we 

maatregelen, die we verwoorden in de jaarlijkse 

veiligheidsmatrix. 

3. Draag er zorg voor dat de uitvoeringsmatrix 

bij het beleid aansluit bij de gestelde 

doelstellingen. 

opgevolgd De matrix sluit aan op het vierjarenbeleid, maar 

ook op de huidige en actuele wensen van 

burgers en noodzakelijke inzet van het moment. 
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Aanbeveling Stand van 

zaken 

Toelichting 

4. Stuur in de uitoefening van de 

kaderstellende rol op resultaten (outcome) en 

effecten en niet op inspanningen en 

prestaties. 

opgevolgd De raad stelt de kaders in het 

vierjarenbeleidsplan. We betrekken de raad ook 

jaarlijks bij de door de driehoek vast te stellen 

veiligheidsmatrix. 

5. Voorkom dat incidenten de hoofdmoot 

vormen van de bespreking van dit thema in 

raads‐ en commissievergaderingen. Zie ze als 

aanleiding om op strategisch niveau over het 

beleid te praten. 

opgevolgd Casus Loodsgracht 3 is een mooi voorbeeld van 

een incident dat we graag met de raad op 

strategisch niveau willen bespreken. 

6. Zorg dat de uit te voeren activiteiten 

naadloos aansluiten op de operationele 

doelen. 

opgevolgd n.v.t. 

7. Zorg voor een daadwerkelijke 

geïntegreerde aanpak van sociale veiligheid 

door de afdelingen VVH, OWS en de 

wijkmanagers. 

deels 

opgevolgd 

Bij de aanpak is de hele veiligheidsketen 

gewaarborgd. Preventie en repressie gaan in de 

te nemen maatregelen vaak samen, waarbij de 

nadruk op preventie wordt gelegd. 

8. - Stuur uitvoeringsorganisaties niet (alleen) 

aan op inspanningen en prestaties, maar 

(ook) op resultaten en effecten.  

- Maak inzichtelijk hoe de door deze 

organisaties uitgevoerde activiteiten (behoren) 

bij (te)dragen aan de realisatie van de doelen 

op het gebied van sociale veiligheid. 

opgevolgd Met de invoering van de beleidsgestuurde 

contractfinanciering krijgen we meer grip op de 

gesubsidieerde organisaties en de opdrachten 

die zij van de gemeente hebben gekregen. 

9. - Laat het college jaarlijks monitoren of de 

voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en 

hoe de veiligheidssituatie zich heeft 

ontwikkeld.  

- Laat het college jaarlijks rapporteren aan de 

raad over de voortgang van de uitvoering. 

opgevolgd Dit gebeurt nu al. Via de rapportages aan de 

raad, maar ook afzonderlijk in de evaluatie van 

het veiligheidsbeleid besteden we grote 

aandacht aan wat we wel en niet hebben 

gehaald. 

10. Communiceer de uitkomsten van de 

uitgevoerde activiteiten en de ontwikkeling van 

de veiligheidssituatie met de inwoners. 

opgevolgd Iedere activiteit communiceren we naar buiten, 

via media of via bewonersbrieven. 
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3.5. Verbonden partijen 

 
Algemeen 

Als verbonden partijen worden aangemerkt de zogeheten “derde rechtspersonen”, waarmee de gemeente Den 
Helder een bestuurlijke en financiële band is aangegaan. Daarbij gaat het om deelnemingen in 
gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen.  
Met deze partijen kan de gemeente zich verbinden om daarmee een bestuurlijk en publiek belang zo optimaal 
mogelijk te behartigen. De vigerende Beleidsnota verbonden partijen is op 23 maart 2009 door de gemeenteraad 
vastgesteld. In 2014 wordt een geactualiseerde nota ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 
Uitvoering van de in de vigerende nota uiteengezette beleidslijnen houdt in het opgeven van de aan de op dit 
moment aan de gemeentelijke vertegenwoordiging gekoppelde bevoegdheden ten gunste van (a) een sterk 
verminderd dan wel nagenoeg opgeheven risico op belangenverstrengeling, (b) een hogere graad van 
transparantie waar het gemeentelijke belangen en bevoegdheden betreft, (c) een concretisering van “good 
governance” op gemeentelijk niveau.    
 
Specifiek 

In het navolgende komen de resultaten over het jaar 2013 van de deelnemingen van de gemeente Den Helder 
aan de orde. Daarbij wordt zoals gebruikelijk een onderscheid gemaakt tussen actieve gemeenschappelijke 
regelingen (A), vennootschappen (B), stichtingen (C) en verenigingen (D). Per rechtsvorm worden daarbij vermeld: 
de doelstelling, de inhoud (indien van toepassing) van de gemeentelijke deelname, de voor de gemeente aan de 
deelname verbonden actuele risico’s

5
 alsmede de resultaten over 2013. In dit kader kan ook worden verwezen 

naar het Register gemeentelijke deelnemingen, waarin diverse gegevens met betrekking tot de gemeentelijke 
deelnemingen op een gestandaardiseerde wijze worden bijgehouden. Dit Register wordt beheerd door de 
Concernstaf en kan op aanvraag te allen tijde door de raad worden geraadpleegd.  
 

A. Deelname in gemeenschappelijke regelingen 

 
1. Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa). 

 
Doel: Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daaruit voortvloeiende en daarmee 
verband houdende voorschriften en regelingen. 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
Voor de loonkosten van de Wsw-werknemers ontvangen gemeenten een subsidie van het Rijk. Deze subsidie is 
als gevolg van bezuinigingen van het Rijk onvoldoende om de loonkosten te kunnen dekken. In de komende jaren 
neemt de subsidie nog verder af, waardoor het tekort groter zal worden. Op grond van artikel 25 van de 
gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten die deelnemen aan de GrGa verplicht ervoor te zorgen dat de 
GrGa aan haar financiële verplichtingen jegens derden kan voldoen. Dat betekent dat gemeenten eventuele 
tekorten moeten aanvullen. Als gevolg van een tekort in de subsidiëring door het Rijk van de Wsw had de GrGa in 
2013 een tekort van € 1.142.000. De deelnemende gemeenten hebben dit tekort aangevuld middels een suppletie 
in de salariskosten, waarbij Den Helder een bedrag van € 666.000 voor zijn rekening heeft genomen. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de 
GrGa uit te brengen jaarverslag.  
 

2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

    
Doel: Het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan ten 
behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. 
 
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) is bezig met de onderbrenging van de 19 gemeentelijke 
brandweren in de organisatie. Dit moet op één januari 2015 gereed zijn. Daarnaast is het Veiligheidshuis NHN 
per één januari 2014 ondergebracht bij de Veiligheidsregio NHN. Dit heeft consequenties voor de 
meerjarenbegroting. Welke consequenties dit heeft is nu nog onduidelijk, maar in de begroting 2015 moet dit in 
zijn geheel verwerkt zijn. Dit is inclusief een nieuwe berekeningsmethode voor de verdeling van de kosten per 
gemeente.  
 
De jaarrekening 2013 van de VR NHN vermeldt een negatief resultaat van € 178.000 na bijstelling burap 2. De VR 
NHN beschikt over voldoende reserves. De gezamenlijke gemeenten in NHN hebben voor de algemene reserve 
een maximum vastgesteld van 2,5% van het totaal van de lasten. De hoogte van de algemene reserve van de VR 
NHN bedroeg per ultimo december 2013 € 938.000. Het Algemeen Bestuur heeft met de overschrijding van de 

                                                           
5
 Zie hiervoor ook de risico-paragraaf. 
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algemene reserves ingestemd in verband met de regionalisering van de brandweer en de verwachte extra kosten 
die daarbij komen kijken.  

 

Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: Op grond van de Gemeenschappelijke regeling zijn de in 
de regeling deelnemende gemeenten gehouden om te voorzien in een eventueel optredend 
exploitatietekort.  

 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de VR 
NHN uit te brengen jaarverslag.  
 
 

3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). 

 
Doel: het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het 
gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke 
collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar te maken 
voor een breed publiek. 
 
De jaarrekening 2013 van het RHCA vermeldt een negatief resultaat van € 179.000. Dit bedrag is ten laste 
gebracht van de reserves, die het RCHA ter beschikking staan.  
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:  

 De gemeente Den Helder is wettelijk verplicht tot het overdragen van permanent te bewaren 
archiefbescheiden aan een hiertoe verantwoordelijke archiefdienst. De gemeente bezit zelf geen 
goedgekeurde archiefbewaarplaats en heeft evenmin een eigen archivaris in dienst. Op grond van de wet 
loopt de gemeente daarmee een risico een dwangsom opgelegd te krijgen. Dit risico is opgeheven door 
deelname aan de Gemeenschappelijke regeling. Wel loopt de gemeente het risico een dwangsom 
opgelegd te krijgen, wanneer de provinciale archiefinspectie in een voorkomend geval vaststelt dat het 
gemeentelijk archief niet op orde is. 

 Op grond van de Gemeenschappelijke regeling zijn de in de regeling deelnemende gemeenten 
gehouden om te voorzien in de exploitatiekosten op basis van een bedrag per inwoner.  
 

Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door het 
RCHA uit te brengen jaarverslag.  
 

4. GGD Hollands Noorden. 
 

Doel: het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten 
behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.   

Uit de jaarrekening 2013 van de GGD valt af te leiden, dat er in 2013 sprake is van een positief resultaat ten 

bedrage van € 369.446.  
 
 Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 

 Den Helder neemt deel in de gemeenschappelijke regeling, bestaande uit  de gemeenten in Noord 
Holland-Noord. Het aandeel van onze gemeente in financiële zin is om en nabij de 8 % van de omzet. 
Zowel de jaarrekening als de begroting van het openbaar lichaam worden jaarlijks aan de Raad 
aangeboden met als doel de Raad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze te geven. Dit is in 2013 
gebeurd ten aanzien van de jaarrekening 2012 en de begroting 2014. Op grond van de 
Gemeenschappelijke regeling zijn de in de regeling deelnemende gemeenten gehouden om te voorzien 
in een eventueel optredend exploitatietekort.  

 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de 
GGD Hollands Noorden uit te brengen jaarverslag.  
 

5. Milieu & Afval Kop van Noord-Holland 
 
Doel:  

 Op het gebied van Milieu uitvoering te geven aan de door de deelnemers Milieu aan de Milieudienst 
opgedragen milieutaken en –bevoegdheden, met inachtneming van het terzake door de deelnemers 
gevoerde beleid en de vigerende wet- en regelgeving. 

 Op het gebied van Afval uitvoering te geven aan de door de deelnemers Afval aan de Milieudienst 
opgedragen en overgedragen taken en bevoegdheden, met inachtneming van het terzake door de 
deelnemers gevoerde beleid en de vigerende wet- en regelgeving. 

 
Uit de jaarrekening 2013 blijkt, dat deze resulteerde in een positief saldo ten bedrage van € 298.000.  
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Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
Den Helder nam deel in de per 01.07.2012 in het leven geroepen gemeenschappelijke regeling, waaraan werd 
deelgenomen door de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Op grond van de gemeenschappelijke regeling, 
die met ingang van 01.07.2013 is vervangen door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, zijn de in 
de regeling deelnemende gemeenten gehouden om te voorzien in een eventueel optredend exploitatietekort.  
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij 
kortheidshalve naar het door de Milieudienst Kop van Noord-Holland uit te brengen jaarverslag. 
 

6. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 

 
Doel:  

 Op het gebied van Milieu uitvoering te geven aan de door de deelnemers Milieu aan de Milieudienst 
opgedragen milieutaken en –bevoegdheden, met inachtneming van het ter zake door de deelnemers 
gevoerde beleid en de vigerende wet- en regelgeving. 

 Op het gebied van Afval uitvoering te geven aan de door de deelnemers Afval aan de Milieudienst 
opgedragen en overgedragen taken en bevoegdheden, met inachtneming van het ter zake door de 
deelnemers gevoerde beleid en de vigerende wet- en regelgeving. 

 
De (eerste) jaarrekening 2013 van de RUD NHN geeft een neutraal saldo te zien ten bedrage van € 0. 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
Den Helder neemt deel in de per 01.07.2013 in het leven geroepen Gemeenschappelijke regeling, waaraan wordt 
deelgenomen door de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Op grond van de Gemeenschappelijke 
regeling zijn de in de regeling deelnemende gemeenten gehouden om te voorzien in een eventueel optredend 
exploitatietekort.  
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij 
kortheidshalve naar het door de RUD NHN uit te brengen jaarverslag. 
 

B. Vennootschappen met gemeentelijke deelname  

 
7. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV. 

 
Doel: herontwikkelen van de Oude Rijkswerf Willemsoord en in dat kader onder andere deelnemen in besturen 
van en toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen. 
 
De BV levert een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente door de stimulering van het sociaal-
economisch klimaat van Willemsoord. Zij draagt bij aan de ontwikkeling van het cluster Toerisme en Recreatie en 
legt de verbinding als gebied tussen het centrum en de haven. 
 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%). 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:  

 De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een waarde van € 6.1 miljoen. Op termijn 
kan de BV minder waard zijn, waardoor we bij liquidatie van de onderneming minder ontvangen. 

 De exploitatie van de BV blijft negatief als de verhuur niet verbetert. Willemsoord doet er veel aan om de 
verhuur te verhogen. Verliezen komen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder. Op 
basis van een behoudend scenario wordt nog € 0,7 miljoen aan verliezen verwacht in de periode 2014-
2017 voordat zwarte cijfers kunnen worden geschreven.   

 De gemeente staat tot maximaal € 15 miljoen garant voor geldleningen die de BV afsluit bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG), op 31 december 2013 bedraagt de garantstelling € 11,5 miljoen. Als de 
BV niet meer aan haar betalingsverplichtingen naar de BNG kan voldoen wordt de gemeente hiermee 
belast. 

 De gemeente staat voor € 6 miljoen garant voor de geldlening die verband houdt met de investering van 
Willemsoord BV in de komst van de schouwburg. 

 De gemeente heeft de BV een lening verstrekt van € 2 miljoen met een looptijd van 10 jaar, hiervan moet 
per 31 december 2013 nog € 1.400.000 worden afgelost.   

 
Van de BV zijn de jaarcijfers 2013 nog niet bekend. In de tweede halfjaarsrapportage 2013 werd voor 2013 een 
negatief resultaat ten bedrage van € 517.000 geprognosticeerd. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV 
uit te brengen jaarverslag. 
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8. NV Port of Den Helder 
 

Doel: 

 De vennootschap heeft ten doel het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en exploiteren van haven- en 
industrieterreinen. 

 Onderdeel van het doel van de vennootschap is: 
- de ontwikkeling, de aanleg, het beheer en de exploitatie van haven- en industriegebieden, in de 

ruimste zin van het woord; 
- de bevordering van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het 

zorg dragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid in de door de vennootschap beheerde 
havens, alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het havengebied van Den Helder; 

- het bevorderen van de economische ontwikkeling, het imago daaronder begrepen, binnen de door de 
vennootschap beheerde havens en industrieterreinen; 

- het bevorderen van een veilige bedrijfsvoering, het stimuleren van een zo laag mogelijke 
milieubelasting en het betrachten van zorg voor een veilige woonomgeving; 

- het opzetten, coördineren en uitvoeren van parkmanagement en het stimuleren en initiëren van 
samenwerking tussen bedrijven binnen de haven- en industrieterreinen; 

-  het bevorderen en tot stand brengen van civiel medegebruik van de onder het beheer van het 
ministerie van Defensie staande havens en terreinen in Den Helder; 

- het bevorderen van havengebonden werkgelegenheid in de gemeente Den Helder en omliggende 
regio; 

- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede 
het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; 

- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over 
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; 

 De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
- het verwerven, vervreemden, bezwaren, stichten of doen stichten, ontwikkelen, exploiteren, beheren 

en administreren van registergoederen; 
- het aangaan van joint ventures en het overigens deelnemen in het voeren van bestuur over andere 

ondernemingen en vennootschappen; 
- het verlenen van diensten op administratief, (haven)technisch, financieel economisch of bestuurlijk 

gebied; 
- het verwerven en/of exploiteren van vergunningen voor zover dienstbaar aan het in lid 2 (vgl. vorige 

bullet) bepaalde; 
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%). 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:  
De gemeente Den Helder is houder van 46 van de 225 gewone aandelen van de NV. Bij een faillissement van de 
NV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt zijn. De gemeente Den Helder 
heeft zich overeenkomstig garant gesteld voor de rente en aflossing van leningen van de NV.  
 
Bij het opmaken van onderhavige paragraaf waren de jaarcijfers van de NV nog niet bekend. 
  
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij  kortheidshalve naar het door de NV 
uit te brengen jaarverslag. 
 

8 Zeestad CV 

 
Doel:   

 het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren 
van registergoederen; 

 het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 

 het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van registergoederen en/of 
doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken; 

 het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het 
kader van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen. 

 het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen; 

 het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband; 

 het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere 
verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een 
groep zijn verbonden of van derden; 

 het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen van welke aard ook; 

 en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, alles in de 
Plangebieden verband houdend met de Plangebieden.  
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In concreto richt de CV zich op het creëren van een levendig stadshart met een compacte en aantrekkelijke mix 
van stedelijke functies en activiteiten. Het realiseren van een fysieke en sociale structuurverbetering in de wijk 
Nieuw Den Helder. Herstel en ontwikkeling van de Stelling Den Helder. 
Gemeentelijke deelname: als kapitaalverschaffer voor een bedrag van € 6.831.000. De bijdrage van de gemeente 
Den Helder in het vermogen van de CV bedraagt € 25.000.000. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen 
dat de ingebrachte werkkapitalen als ‘fonds stedelijke vernieuwing’ worden aangewend. Het ingebrachte kapitaal 
in de CV is aangewend ter vorming van het fonds stedelijke vernieuwing. 
 
Gemeentelijke deelname: als commanditair vennoot (49,5%). 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:  
 

De CV stuurt op een sluitende exploitatie. Risico’s (kostenoverschrijding, minder inkomsten) komen ten laste 
van de exploitatie van de CV, niet van (een te treffen voorziening door) de gemeente. De solvabiliteit van de 
CV ligt als regel ruim boven de gemeentelijke norm van 70%. 
 
Bij het opmaken van onderhavige paragraaf waren de jaarcijfers van de CV nog niet bekend. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door 
Zeestad CV/BV uit te brengen jaarverslag. 
 

9 Zeestad BV 

 
Doel: 

 het optreden als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap; 

 het oprichten van -, het deelnemen in -, het financieren van -, het samenwerken met -, het voeren van 
directie over – en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of 
ondernemingen;  

 het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren 
van registergoederen; 

 het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 

 het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van 
registergoederen en/of doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken; 

 het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het 
kader van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen. 

 het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen; 

 het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband; 

 het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere 
verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een 
groep zijn verbonden of van derden; 

 het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten; 
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord. 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (50%). 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
Het eigen vermogen van de BV bestaat uit een aandelenkapitaal van € 18.000. De gemeente Den Helder bezit 90 
aandelen met een nominale waarde van € 100, die een totale waarde van € 9.000 vertegenwoordigen. Bij een 
faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt zijn. 
 
Van de BV zijn de jaarcijfers 2013 nog niet bekend. In de tweede halfjaarrapportage 2013 werd voor 2013 een 
neutraal resultaat van € 0 geprognosticeerd.   
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door 
Zeestad CV/BV uit te brengen jaarverslag. 
 

10 Baggerbeheer BV 

 
Doel:  

 deelnemen in V.O.F. ’t Oost, welke als activiteit uitoefent het exploiteren van een tijdelijk 
baggerspeciedepot c.q. gronddepot. Daarnaast bestaan de activiteiten uit het ontvangen en bewerken 
van organische bedrijfsafvalstoffen en het hergebruik van het gecomposteerde product; 

 het met het oog op deze doelstelling als holding op verantwoorde wijze opereren op de kapitaalmarkt;  
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 het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie 
over andere ondernemingen. 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%) en op managementniveau. 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:  

 De gemeente Den Helder bezit alle 40 aandelen van de BV, die een totale waarde van € 18.151,-- 
vertegenwoordigen. Bij een faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen 
geïnvesteerde bedrag kwijt zijn. 

 
Bij het opmaken van onderhavige paragraaf waren de jaarcijfers van de BV nog niet bekend. 

 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV 
uitgebrachte jaarverslag. 
  

11 NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 

  
Doel: het op milieuverantwoorde wijze verwerken van afval uit Noord-Holland en Flevoland. 
 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (4,4%). 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
De gemeente Den Helder is houder van 112 van de 2.786 uitstaande aandelen A van de NV. Bij een faillissement 
van de NV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt zijn. De gemeente Den 
Helder heeft zich overeenkomstig artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant gesteld voor de rente en 
aflossing van leningen van de NV. De gemeente Den Helder ontvangt hiervoor een garantstellingprovisie. Deze is 
afhankelijk van het bedrag aan gegarandeerde geldleningen.  
 
De jaarrekening 2013 van de NV laat zien dat een negatief resultaat over het jaar 2012 ten bedrage van 
€ 19.458.000 in 2013 substantieel werd teruggebracht tot € 4.940.000 negatief. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij  kortheidshalve naar het door de NV 
uit te brengen jaarverslag. 
 
 

12 Luchthaven Den Helder BV  
 

Luchthaven Den Helder BV is beherend vennoot en is voor 50% eigenaar van Den Helder Airport CV (hierna: de 
CV). De hierna genoemde doelen en risico's hebben betrekking op zowel de BV als de CV. 
 
Doel:  

 Het exploiteren van de luchthaven Den Helder door diensten te verlenen aan de offshore helikopter 
vervoersmarkt en de algemene luchtvervoersmarkt; 

 Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie 
over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel alsmede het (doen) financieren -ook 
door middel van het stellen van zekerheden- van andere ondernemingen, met name die waarmee de 
vennootschap in een groep is verbonden. 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder in de BV (100%) en bestuurlijk (bevoegdheid benoeming van leden 
RvC resp. directie van de BV).  
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:  
BV en CV hebben evenals in de voorgaande jaren een positief rendement behaald. De luchthaven bouwt reserves 
op om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De solvabiliteit ligt boven de normen die de gemeente 
hieraan stelt. Op grond hiervan worden de aan deze deelneming verbonden mogelijke risico’s ingeschat als laag. 
 
De jaarrekening 2013 van de BV vermeldt een positief resultaat over het jaar 2013 ten bedrage van € 962.000. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV 
uit te brengen jaarverslag. 
 
 

13 Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) 

 
Doel: de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. 
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Gemeentelijke deelname: aandeelhouder (0,38%).  
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
De BNG wordt gewaardeerd met een triple A (AAA) status. Dit is de hoogst mogelijke beoordeling voor wat betreft 
de financiële positie van een instelling. Het risico dat de gemeente loopt is dat de BNG failliet gaat. In dat geval 
verliest de gemeente het geld dat betaald is voor de aandelen (€ 529.000). De kans dat dit gaat gebeuren is op dit 
moment zeer klein.  
 
Bij het opmaken van onderhavige paragraaf waren de jaarcijfers van de NV nog niet bekend. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV 
uit te brengen jaarverslag. 
 

14 NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland 

 
Doel: het deelnemen in, het voeren van beheer over, het besturen en financieren van andere ondernemingen en 
vennootschappen, het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen, waarmee de 
vennootschap in een groep is verbonden en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen.  
 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (12,00%) en bestuurlijk. 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
De NV beheert aandelen in Alliander. Den Helder bezit 557 van de 4.646 aandelen in de NV.  Alle aandelen van 
de NV zijn in handen van gemeenten die vroeger eigenaar waren van het provinciale gasbedrijf. 
De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Den Helder in het aandelenpakket is € 252.127. Wanneer 
de NV failliet zou gaan, zou de gemeente dit bedrag kwijt zijn. De marktwaarde van het aandelenpakket is 
onbekend. Nederlandse energiebedrijven hebben zich in 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (NWB) en een 
productie- en leveringsbedrijf (PLB). De aandelen van het PLB zijn in 2010 verkocht aan het Zweedse Vattenfall. 
De overheden moeten de aandelen houden van het netwerkbedrijf Alliander. De betreffende aandelen zijn wel 
overdraagbaar maar moeten in bezit blijven van overheden, omdat het netwerk niet mag worden geprivatiseerd. 
Wij verwachten niet dat de dividenduitkering in gevaar komt. Echter, net als bij ieder ander commercieel bedrijf is 
de dividenduitkering afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Op het moment van schrijven van deze jaarrekening is 
het bedrijfsresultaat over 2013 nog niet bekend. In 2013 ontving de gemeente een (interim) dividenduitkering via 
de NV van in totaal € 5.650.000.   
 
Bij het opmaken van onderhavige paragraaf waren de jaarcijfers van de NV nog niet bekend. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV 
uit te brengen jaarverslag. 
 

15 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV 

 
Doel:  

 het behouden en stimuleren van de groei van het bestaande bedrijfsleven in de noordelijke regio van 
Noord-Holland, alsmede het begeleiden van bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken 
van nieuwe bedrijven in deze regio; 

 het afstemmen en desgevraagd begeleiden van de ontwikkeling, uitgifte en/of herstructurering van 
bedrijventerreinen in de noordelijke regio van Noord Holland; 

 het stimuleren van ontwikkeling en innovatie bij bedrijven en de samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs en kennisinstituten in de noordelijke regio van Noord-Holland; 

 het versterken van de economische structuur op het gebied van met name  
(gemeentegrens overstijgend) agribusiness, energie, marien/maritiem en offshore, health en 
vrijetijdseconomie in de noordelijke regio van Noord-Holland,  
en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

  
Gemeentelijke deelname: als mede-oprichter, aandeelhouder (1,85%), verstrekker exploitatie-bijdrage.  
 
Den Helder is één van de aandeelhouders van de NV. Het bedrijf is opgericht in 2007. Aandeelhouders zijn de 21 
gemeenten in Noord-Holland Noord, de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en de provincie Noord-
Holland.  
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s: 
Het hoogste risico dat de gemeente (in theorie) loopt is dat de NV failliet gaat. In dat geval blijft het risico in 
financiële zin naar verwachting beperkt tot het verlies van het kapitaal, dat de gemeente in de aandelen van de NV 
heeft geïnvesteerd, en de in het jaar van het faillissement verstrekte exploitatiebijdrage.  
Bij het opmaken van onderhavige paragraaf waren de jaarcijfers van de NV nog niet bekend. 
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Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV 
uit te brengen jaarverslag. 
 

C. Deelname in stichtingen 

 
16 Stichting Stivas De Noordkop 

 
Doel: De stichting heeft als doel het bevorderen van de verbetering van het landelijk gebied in het bijzonder die 
van de agrarische structuur in het gebied van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Niedorp, Schagen en 
Zijpe zoals dat is vastgelegd bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 10.09.1979 nr. 34 en is 
afgekondigd in het Provinciaal Blad van Noord-Holland nummer 33 d.d. 14.07.1980 alsmede in het gebied van het 
voormalige Hoogheemraadschap Wieringermeer.  
 
Gemeentelijke deelneming: bestuurlijk. 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s worden ingeschat als laag. 
 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de 
stichting uit te brengen jaarverslag. 
 

D. Deelname in verenigingen 

 
17 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

 
Doel: 

 Haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken; 

 Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het 
arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake arbeidsvoorwaarden van 
personeel in de sector gemeenten aangaan met werknemersorganisaties. 

 
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap. 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s worden ingeschat als laag. 
 
In 2013 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. 
 

18 Vereniging van Waddenzeegemeenten 

 
Doel: voornamelijk het tot stand brengen en in stand houden van een overlegstructuur voor het Waddenzeegebied 
om te komen tot een samenhangend beleid voor dit gebied.  
 
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk. 
 
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s worden ingeschat als laag. 
 
In 2013 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. 
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3.6. Grondbeleid 

 

3.6.1. Inleiding 

Het grondbeleid is één van de voornaamste gemeentelijke instrumenten om het ruimtelijk beleid ten uitvoer te 

brengen. De gemeente kan hierbij verschillende rollen aannemen, afhankelijk van wat de specifieke situatie 

vraagt. In de huidige economische situatie is er structureel iets veranderd in de markt van de ruimtelijke 

ontwikkeling. We moeten de middelen die we tot onze beschikking hebben selectief inzetten en bewuste keuzes 

maken. Hierbij hoeven we niet alles zelf uit te voeren. We kunnen gebruik maken van de inzet van de markt. In 

een aantal ontwikkelingen voeren we actief grondbeleid door gronden aan te kopen, te ontwikkelen en te 

verkopen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Doggerswijk West en/of de woonwijk Willem-

Alexander Hof. Maar meer en meer komt de nadruk te liggen op een meer faciliterende rol van de gemeente en op 

productie door samenwerking om ruimtelijke en overige doelstellingen te realiseren. Wanneer het initiatief volledig 

bij de markt ligt, voeren we als gemeente regie op basis van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, 

exploitatieovereenkomsten en/of exploitatieplannen. 

 

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) stelt dat gemeenten verplicht een paragraaf grondbeleid bij de 

jaarrekening (en begroting) moeten opstellen. Met deze paragraaf grondbeleid geeft de gemeente de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad op het gebied van het grondbeleid vorm.  

 

In deze paragraaf Grondbeleid geven we onder andere een actuele prognose van de te verwachten resultaten van 

de grondexploitaties en de ontwikkeling van de boekwaarden voor de niet in exploitatie genomen gronden. Verder 

geven we inzicht in de risico’s die de gemeente loopt en verstrekken we informatie over de opbrengsten uit 

erfpacht, huur en verkoop. 

 

3.6.2. Gronden per 1 januari 2014 in exploitatie genomen 

 

Onderstaand geven we een analyse van het geprognotiseerde planresultaat van de per 1-1-2014 in exploitatie 

genomen gronden. Het betreft de nog lopende projecten Willem-Alexander Hof en Doggerswijk West. De 

exploitatie van het project Pasteurstraat is in 2013 afgesloten. 

 

In de onderstaande tabel geven we voor de locaties van in exploitatie genomen gronden weer hoe de boekwaarde 

zich in 2013 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is. 

 

Complex   Boekwaarde complex                            Resultaat (NCW)                               

(negatieve bedragen is voordelig)   1-1 Mutaties 31-12 Incl. 

voorzieningen 

           

Doggerswijk West Grondexpl. -1.585.000 1.145.000 -440.000 2.189.000 

  Voorziening 0 0 0   

    -1.585.000 1.145.000 -440.000   

           

Willem-Alexander Hof Grondexpl. 26.148.000 -444.000 25.704.000 -5.819.000 

  Voorziening -4.505.000 -1.314.000 -5.819.000   

    21.643.000 -1.758.000 19.885.000   

            

Totaal gronden in exploitatie   20.058.000 -613.000 19.445.000 -3.638.000 

           

Pasteurstraat Grondexpl. 21.000 154.000 175.000   

  Voorziening -246.000 0 -246.000   

    -225.000 154.000 -71.000   

           

Totaal uit exploitatie genomen gronden   -225.000 154.000 -71.000   

           

Totaal   19.833.000 -459.000 19.374.000 -3.638.000 
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de in exploitatie genomen gronden per 1-1-2014 (netto contante waarde, 

NCW) een nadelig resultaat van € 3.638.000 hebben. Dit resultaat is inclusief de getroffen voorzieningen.  

 

Analyse 

Onderstaand geven we een analyse van het planresultaat van de per 1 januari 2014 in exploitatie genomen 

gronden. De grondexploitaties van plangebieden hebben we doorgerekend met parameters voor rente, 

kostenstijging en opbrengstenstijging om het resultaat van kosten en opbrengsten op einddatum te kunnen 

berekenen. Vervolgens hebben we het resultaat contant gemaakt (NCW) naar een gewenste peildatum (meestal 

het begin van het lopend jaar). De parameters stelt het college jaarlijks vast. Op 28 januari 2014 heeft het college 

de parameters vastgesteld (besluitnummer a13.01552) op:  

Willem-Alexander Hof: rente 4,0%, kostenstijging 2,0% en de opbrengstenstijging 0,0%.  

Doggerswijk West en nieuwe projecten: rente 4,0%, kostenstijging 2,0% en de opbrengstenstijging 1,0%. 

 

Doggerswijk West 

Het resultaat van de grondexploitatie was in 2013 € 1.441.000,-. Per 1 januari 2014 is het voordelig planresultaat 

€ 2.189.000 (NCW). De verbetering van het resultaat komt voornamelijk door het werk met werk maken. We zijn 

op een efficiënte manier omgegaan met grondstromen die bij andere projecten vrijkwamen. Daarnaast heeft dit 

project een rentevoordeel, doordat de tot nu toe gemaakte opbrengsten hoger zijn dan de gemaakte kosten. En 

vertraging leidt in dit geval tot hogere renteopbrengsten. In het jaar 2013 hebben we bedrijvenpark De Dogger 

volledig bouwrijp gemaakt en ingericht. Het gebied is klaar voor verkoop van de kavels. Inmiddels is op één kavel 

een optie genomen en er lopen meerdere gesprekken met belangstellenden.  

 

Willem-Alexander Hof 

In 2013 hebben we de koop- realisatieovereenkomsten met de Helderse Bouw Kombinatie (HBK) en 

Woningstichting Den Helder gesloten. Ook de uittredingsovereenkomst van de woningstichting uit de 

grondexploitatie Willem-Alexander Hof is ondertekend. De financiële consequenties hiervan hadden we al 

meegenomen in het exploitatieresultaat van 2012 en ook als zodanig gepresenteerd. In 2013 hebben we dit nu 

ook financieel administratief in de boekhouding verwerkt. Dit is te zien in de mutatie van de boekwaarde. We 

hebben de gemaakte kosten in 2013 verrekend met de bedragen die de woningstichting volgens de gemaakte 

afspraken op zich zou nemen.   

Het financiële resultaat van dit project hadden we in 2013 geraamd op € 4.505.000 nadelig. Per 1-1-2014 is het 

nadelig resultaat € 5.819.000 (NCW). In dit resultaat hebben we de al getroffen voorziening van € 4.505.000 al 

verwerkt, waardoor er dus een verslechtering van het resultaat is van € 1.314.000. We stellen voor hiervoor een 

voorziening te treffen. De verslechtering wordt veroorzaakt doordat fase 1 vertraging opliep. Het zou in 2013 

starten, maar door een noodzakelijke verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan kan pas in 2014 met fase 

1 worden begonnen. Daarmee verschuiven ook de andere fasen met een jaar. Fase 2 gaat van start wanneer ruim 

60% van het commerciële deel van fase 1 is verkocht en uiterlijk na twee jaar. Aangezien de kosten voor de baten 

uitlopen heeft iedere vertraging een negatief rente-effect op het project. De doorlooptijd van het project is tot eind 

2026. Na 2020 moet nog de helft van de opbrengsten worden gerealiseerd.   

Woningstichting Den Helder is verantwoordelijk voor de sociale woningbouw en de HBK neemt de grond voor de 

commerciële woningen in fases van de gemeente af. Het tempo van verkoop van de woningen dicteert daarbij het 

tempo. De HBK zorgt ook voor zowel het bouw- en woonrijp maken in de eerste fase als de woningbouwproductie. 

Eind 2013 is de HBK gestart met de voorverkoop van de 130 woningen (waarvan 28 sociaal) van de eerste fase. 

Hiervan zijn al een aantal woningen in optie genomen. In het eerste kwartaal van 2014 start HBK met het 

bouwrijpmaken van de eerste fase, waarna HBK halverwege het jaar begint met de bouw van de woningen. 

 

Pasteurstraat 

De werkzaamheden voor het project Pasteurstraat zijn in 2013 afgerond. Met raadsbesluit RB13.0146 heeft de 

raad op 16 december 2013 besloten de grondexploitatie af te sluiten. Voor de grondexploitatie Pasteurstraat 

hebben we in voorgaande jaren al een voorziening getroffen van € 246.000 om het te verwachte tekort af te 

dekken. De voorziening dekt de uiteindelijke boekwaarde van € 175.000 volledig af. Het verschil van € 71.000 

komt voor € 46.000 ten goede aan product 851 bouwgrondexploitaties. € 25.0000 komt ten goede aan stichting De 

Draaikolk. De raad heeft dit besluit genomen omdat de stichting te maken heeft met inkomstenderving vanwege 

het wegvallen van het bewegingsonderwijs van de scholen. De scholen zijn hiervoor naar de brede school aan de 

Pasteurstraat zijn gegaan. De werkzaamheden die in 2013 nog aan de Pasteurstraat hebben plaatsgevonden zijn 

de sloop van het gebouw Pasteurstraat 6 A/B en de inrichting van dit gebied. Er is een verbinding ontstaan van de 



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

127 

school met het achterliggende groen en het gebruik daarvan. Daarnaast hebben we de weg, die te smal was voor 

fietsers en automobilisten, verbreed. Door uiteindelijk lagere kosten in de uitvoering van het woonrijpmaken, 

meevallende plankosten en een lager af te dragen bedrag aan niet verrekenbare BTW op de bouwrijpmaak-kosten 

(vanwege de niet BTW-belaste verhuur van de school), zijn de investeringen in dit project lager uitgevallen dan 

was begroot. 

 

 

3.6.3. Gronden per 1 januari 2014 niet in exploitatie genomen 

 

In de onderstaande tabel geven we voor de locaties van niet in exploitatie genomen gronden weer hoe de 

boekwaarde zich in 2013 heeft ontwikkeld.  

 

Complex   Boekwaarde complex 

(negatieve bedragen is voordelig)   1-1 Mutaties 31-12 

 Ankerpark Grondexpl. 677.000 -677.000   

 Voorziening    

  677.000 -677.000  

     

OS&O (Huisduinerkwartier) Grondexpl. 2.822.000 40.000 2.862.000 

  Voorziening -1.604.000  -1.604.000 

    1.218.000 40.000 1.258.000 

      

Verwervingen Stadshart (WVG)  Grondexpl. 9.242.000 -149.000 9.093.000 

  Reserve -11.700.000  -11.700.000 

    -2.458.000 -149.000 -2.607.000 

      

Verwervingen Stadshart (overig) Grondexpl. 2.044.000 47.000 2.091.000 

  Afboeking  -148.000 -148.000 

    2.044.000 -101.000 1.943.000 

      

Vinkenterrein Grondexpl. 42.000 0 42.000 

  Voorziening 0   

    42.000 0 42.000 

      

De Riepel Grondexpl. 0 0 0 

  Voorziening    

    0 0 0 

Totaal   1.523.000 -887.000 636.000 
 

De niet in exploitatie genomen gronden zijn gebieden die ontwikkeld kunnen worden tot woon-/bedrijvengebied, 

maar waarvoor nog geen of helemaal geen grondexploitatie wordt vastgesteld. Voor een aantal gebieden hebben 

financiële verkenningen plaatsgevonden, maar deze resultaten zijn op dit moment nog niet concreet genoeg om in 

dit overzicht op te nemen.  

 

Uit het overzicht blijkt dat, rekening houdend met de getroffen voorzieningen, de boekwaarde per 31 december 

2013 van deze projecten € 636.000 bedraagt.  

 

Analyse 

Onderstaand geven we een analyse van het planresultaat van de per 1 januari 2014 nog niet in exploitatie zijnde 

gronden.  

 

OS&O (Huisduinerkwartier) 

In 2013 hebben we de ontwikkelmogelijkheden van het gebied verkend met de Huisduiner Ontwikkelings 

Maatschappij (HOM), een samenwerking van lokale partijen, die zich bij de gemeente hadden gemeld als 

geïnteresseerde partijen. We hebben de HOM in april 2013 een grondbod gedaan, dat eind juni geaccepteerd is. 

Met dit grondbod dekt de toekomstige ontwikkeling de boekwaarde van het complex. Partijen zijn hierna verder 
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gegaan om het grondbod verder uit te werken in een koop- realisatieovereenkomst. Deze overeenkomst is in 

maart 2014 getekend. Hierna wordt gestart met het bouwrijpmaken. In 2013 hebben we ook gewerkt aan de opzet 

van het stedenbouwkundig plan. Hierbij is zoveel mogelijk binnen de kaders van het vastgestelde 

bestemmingsplan gebleven, maar op een paar kleine punten passen we het bestemmingsplan aan. Hiervoor 

doorlopen we de procedure.  

 

Stadshart (WVG panden) 

Voor de verwervingen in het stadshart 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 WVG aankopen Stadshart waarvoor we indertijd een bedrag van € 14.000.000 hadden 

gereserveerd. Voor sloop en tijdelijk en incidenteel beheer kunnen we een beroep doen op de reserve (jaarlijks 

budget € 84.000). De boekwaarde is in 2013 verminderd door verkoop van de panden Beatrixstraat 94-96 en 

overdracht van de Molenstraat 182-184 aan Zeestad.  

 

In 2012 heeft Zeestad concrete plannen gepresenteerd voor het stadshart, waaruit blijkt welke panden Zeestad 

wel en niet ontwikkelt. De panden die niet tot de plannen van Zeestad behoren, bieden we deels in de huidige 

staat aan de markt aan. Voor een deel onderzoeken we of we deze als strategisch bezit aanhouden, in de huidige 

staat verkopen, of op relatief korte termijn herontwikkelen. 

 

Verwervingen Stadshart (overig) 

De boekwaarde van € 1.943.000 betreft de aankoopprijs inclusief financieringskosten van de strategische 

aankopen van diverse opstallen in het Stadshart. Alleen het voormalige postkantoor blijkt echt nodig te zijn voor 

het stadshart, de overige panden kunnen we in de verkoop zetten (mede als gevolg van het vaststellen van de 

nota Afstoten Gemeentelijke Gebouwen 2011-2014) of we kijken of ze geschikt zijn voor herontwikkeling. In 2013 

hebben we het pand Molenstraat 160 verkocht. Naast het postkantoor zijn er nu nog drie panden over. Bij deze 

drie panden denken we niet langer aan toekomstige herontwikkeling. We brengen ze in 2014 onder bij product 

851 Af te stoten panden. De boekwaarde van deze panden is moeilijk terug te verdienen. Daarom is door het 

college besloten om bij de jaarrekening 2013 de boekwaarden van de gebouwen Diaconiestraat 44 en 46 geheel 

af te waarderen. Voor de Weststraat 60 hadden we in de jaarrekening van 2011 al een voorziening getroffen, 

waardoor deze boekwaarde is verlaagd.  

 

Vinkenterrein 

Voor het Vinkenterrein hebben we gezocht naar een andere invulling van het terrein. In 2012 is besloten af te zien 

van het bouwen van een school en gymzaal op deze locatie. Daarna hebben we besloten verdere planvorming 

voorlopig uit te stellen vanwege de vele andere projecten die spelen en de ongunstige vastgoedmarkt . Aangezien 

het complex vrijwel geen boekwaarde heeft, zijn hieraan geen directe financiële consequenties verbonden.  

 

De Riepel 

Voor het verplaatsen van winkelcentrum De Riepel naar de locatie van het Loopuijtpark (Schoolweg)  was 

vanwege extra kosten in de verplaatsing van het winkelcentrum een gemeentelijke bijdrage nodig. In 2009 zijn de 

restgronden langs de Langevliet aangekocht. De kavel is ca. 3.600 m² groot. Diverse mogelijke invullingen zijn 

inmiddels onderzocht, maar niets heeft nog tot een concreet resultaat geleid. Gezien de gunstige ligging naast het 

grootste winkelcentrum van Julianadorp is de verwachting dat op lange termijn wel een passende invulling wordt 

gevonden. De boekwaarde hebben we in 2012 afgeboekt, waardoor er nu geen sprake is van directe financiële 

consequenties.   

 

 

3.6.5. Risicoanalyse 

 

Gronden per 1-1-2014 in exploitatie genomen 

Aan gebieden die we in ontwikkeling nemen, zijn risico’s verbonden. Zoals tegenvallende grondverkopen, 

waardoor de exploitatieperiode langer wordt, afwaardering van de grondprijzen door de actuele marktsituatie en 

kostenstijgingen die optreden. Andere voorbeelden van risico’s zijn 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, maken we hiervoor een reservering in de algemene reserve.  

 

De gehanteerde risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te maken kosten en een opslag op de nog te 
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realiseren opbrengsten. Hieronder geven we het risico weer van de per 1-1-2014 in exploitatie zijnde gronden. Het 

betreft de gebieden Willem-Alexander Hof en Doggerswijk West. 

 

In de onderstaande tabel hebben we voor de locaties van in exploitatie genomen gronden de risico-opslag en de 

daaruit voortvloeiende ontwikkelrisico’s weergeven voor de periode na 1 januari 2014. 

 

Complex Te realiseren kosten Te realiseren opbrengsten Risico-

opslag 

Ontwikkelrisico 

Doggerswijk West 3.905.000 6.202.000 5,0% 505.000 

Willem-Alexander Hof 18.781.000 43.110.000 5,0% 3.095.000 

Totaal gronden in exploitatie 22.686.000 49.312.000  3.600.000 
 

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. Daarnaast staat de 

woningmarkt onder druk en zijn nieuwbouwwoningen niet snel verkocht. Een groot deel van de investeringen doen 

we vooraf (verwervingen, bouwrijpmaken ed.) 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 31-12-2013 hebben we het ontwikkelrisico ingeschat op een bedrag van € 3.600.000. Het totale risico legt een 

beslag op de algemene reserve en daarmee op de weerstandscapaciteit van de gemeente.  

Op basis van de risicoanalyse voor het complex Doggerswijk West hebben we de conclusie getrokken dat er nu 

geen concreet risico is waarvoor we een (aanvullende) voorziening moeten treffen. Ook is het verwachte resultaat 

behoorlijk positief. Wel hebben we qua ontwikkeling onzekerheid over de toekomstige bestemming van de reeds 

verkochte kavel van het Gemini. Voor Willem-Alexander Hof ligt dit anders, omdat dit een langdurige exploitatie is 

waar een groot aantal woningen worden ontwikkeld. Op basis van de prognose verwachten we naast de getroffen 

voorziening een extra verlies van € 1.314.000. We stellen voor hiervoor een voorziening te treffen en zo het tekort 

al ten laste van het resultaat van de gemeente te brengen. Naast dit begrote tekort hebben we een ontwikkelrisico 

van € 3.095.000 berekend. De risico’s worden voornamelijk ingegeven door de huidige marktsituatie. Ieder jaar 

vertraging heeft een negatief rente effect op het resultaat. De ontwikkeling van Willem-Alexander Hof vindt over 

een lange periode plaats (tot en met 2026) waardoor er ook situaties kunnen ontstaan die een positief effect 

hebben op het plan. In 2014 wordt daadwerkelijk met de verkoop van fase 1 begonnen. Aan het eind van het jaar 

hebben we meer inzicht in de markt van dat moment en de vraag naar woningen in Willem-Alexander Hof. We 

hebben dan ook meer zicht op het verloop van fase 1 en de start van een volgende fase. We kunnen dan kijken of 

we extra verliezen moeten nemen door eventuele bijstelling van het project. 

 

 

Gronden per 1-1-2014 niet in exploitatie genomen 

Voor de ontwikkeling van het OS&O-terrein (Huisduinerkwartier) hebben we al een voorziening getroffen van 

€ 1.604.000. Voor dit project hebben we in maart 2014 een koop- realisatieovereenkomst gesloten en werkt de 

ontwikkelaar het stedenbouwkundig plan verder uit. We verwachten het OS&O terrein in april 2014 te verkopen, 

waarmee we de resterende boekwaarde goedmaken.  

Voor het Vinkenterrein bestaan op dit moment geen concrete plannen om een invulling te geven aan het terrein. 

De boekwaarde is echter ook minimaal, dus hier lopen we op dit moment geen financieel risico. Wel is sprake van 

vervuilde grond. Als hier in de toekomst iets ontwikkeld wordt, zal eerst gesaneerd moeten worden.  

De boekwaarde van de kavel De Riepel is in 2012 afgewaardeerd, dus hier is ook geen sprake van een financieel 

risico.   

Met betrekking tot de panden Stadshart WVG geldt dat we de boekwaarde al ten laste van de reserve hebben 

gebracht. We verwachten dus enkel opbrengsten, die ten gunste van de reserve komen. Voor de verwervingen 

Stadshart overig hebben we voor alle panden beoordeeld hoe we deze af kunnen stoten. Het postkantoor 

betrekken we bij de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis. De overige drie panden die nog over zijn, waarderen we 

af of we hebben de boekwaarde al verlaagd. Deze panden brengen we in 2014 onder bij product 851 Af te stoten 

panden.  

 

 

Overige gronden 

De gemeente bezit naast de gronden die bedoeld zijn voor ontwikkelingen ook nog percelen grond die we 
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gebruiken voor privaatrechtelijke doeleinden, zoals verhuur. De totale opbrengsten hiervan bedroegen in 2013  

€ 99.000.  

In 2013 hebben we buiten de grondexploitaties om 8 percelen grond verkocht met een totale omvang van 

2.069 m
2
. De opbrengst hiervan bedroeg € 139.000. Daarnaast hebben we een woonwagen verkocht voor een 

totaal bedrag van € 5.000. 

 

 

Erfpachten 

De gemeente administreert de erfpachten van de recreatiewoningen (ca. 200 contracten) en de overige erfpachten 

(ca. 650 contracten).  

Een belangrijke ontwikkeling in het erfpacht is het overdragen van enkele grote erfpachtcontracten van de 

gemeente Den Helder aan het verzelfstandigde havenbedrijf Port of Den Helder. Dit heeft per 1-1-2013 

plaatsgevonden. De boekwaarde van de gronden van deze overdracht  van de erfpachtgronden Havenbedrijf 

betreft € 1.919.000. 

 

Gebouwen 

De gemeente Den Helder heeft circa 228 gebouwen in eigendom (woningen, scholen, verenigingsgebouwen en 

dergelijke) die zij in verhuur/gebruik heeft gegeven door huurovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten en anti-

kraak. Het verhuren of in gebruik geven van gemeentepanden hebben we grotendeels uitbesteed aan Grontmij.  

 

In 2011 hebben we een belangrijke stap gezet door het vaststellen van de nota Afstoten Gemeentelijke Gebouwen 

2011 – 2014, waarin staat welke panden behouden moeten blijven voor de gemeente en welke we kunnen 

afstoten. Sinds 2011 geven we uitvoering aan deze nota.  
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3.7. Lokale heffingen 

 

3.8.1. Inleiding 

In 2013 zijn in de gemeente Den Helder de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen opgelegd: 
1. Onroerende zaakbelasting 
2. Hondenbelasting 
3. Toeristenbelasting 
4. Forensenbelasting 
5. Precariobelasting 
6. Afvalstoffenheffing 
7. Rioolheffing 
8. Markgelden 
9. Leges 
10. Parkeerbelasting 
11. Graf- en begraafrechten (lijkbezorgingsrechten) 

 

De eerste vijf zijn ongebonden heffingen. Dat houdt in dat de besteding van de inkomsten vrij is: ze zijn 

opgenomen in de algemene middelen. De overige belastingen en heffingen zijn gebonden. De opbrengsten 

hiervan worden gebruikt voor de aan de heffing gerelateerde kosten. 

  

Beleid lokale heffingen 

In de kadernota is over de gemeentelijke heffingen opgenomen dat de belastingtarieven trendmatig moeten stijgen 

(1,625%) om de loon- en prijsstijgingen te dekken. In 2012 is een nieuw gemeentelijk rioolbeheersplan vastgesteld 

waarbij net als bij de afvalstoffenheffing  volledige kostendekking het uitgangspunt blijft. Dit heeft in 2013 tot een 

verlaging van het tarief geleid. 

 

Geraamde en werkelijke inkomsten van de diverse heffingen 

Onderstaand overzicht toont de opbrengsten van de belastingsaanslagen die over het jaar 2013 zijn opgelegd. 

Een eventueel verschil met de begroting is dus nog niet definitief, omdat de gemeente nog aanslagen over 2013 

kan opleggen. 

 

Belastingen/heffingen  (bedragen x € 1.000) 

  

Actuele begroting Realisatie 2013 Verschil 

       

1 OZB 11.377 11.734 356 

2 Hondenbelasting 346 349 3 

3 Toeristenbelasting 615 582 -33 

4 Forensenbelasting 641 608 -32 

5 Precariobelasting 34 28 -6 

  Subtotaal 13.014 13.301 378 

     

6 Afvalstoffenheffing 7.524 7.509 -15 

7 Rioolheffing 5.124 5.105 -20 

8 Marktgelden 72 55 -18 

9 Leges 2.016 1.711 -304 

10 Parkeergelden 1.052 914 -139 

11 Graf- en begraafrechten 318 333 15 

  Subtotaal 16.107 15.627 -480 

       

  Totaal 29.121 28.928 -193 

 

Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 of een significante 

procentuele afwijking). 

 

Onroerende zaak belasting 

Het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door de  

meeropbrengst van de defensieobjecten. De gemeente had een overeenkomst met Defensie die liep t/m 31 
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december 2012 waarin de waarden van de objecten en de opbrengsten voor drie jaar waren vastgezet op basis 

van een compromis. Voor 2013 is er geen nieuwe overeenkomst vastgesteld. De partijen kwamen er niet uit. 

Hierdoor is voor 2013 uitgegaan van de taxaties en de waarden zoals die door het taxatiebureau van de gemeente 

Den Helder zijn vastgesteld waardoor de aanslag hoger is geworden. Tegen de aanslag loopt nog een 

bezwaarprocedure en de partijen zijn in onderhandeling.  

 

Marktgelden 

In onderstaand staatje is het verloop van de marktgelden over de laatste 10 jaren te zien. 

Ook in 2013  heeft deze dalende trend zich voortgezet als gevolg van de slechte economische ontwikkelingen. 

Gevolg voor 2013 is wederom een verminderde marktopbrengst.  

 

Jaar Zaterdag Dinsdag Woensdag Donderdag Totaal 

2003 57.348 3.138 16.458 4.425 81.369 

2004 52.468 2.443 7.829 2.563 65.303 

2005 53.984 3.176 17.030 5.402 79.592 

2006 52.410 2.877 17.410 5.570 78.267 

2007 54.692 2.830 16.301 4.722 78.545 

2008 49.501 2.087 13.345 4.516 69.449 

2009 47.492 1.804 10.158 5.235 64.689 

2010 43.211 2.048 4.545 4.552 54.356 

2011 39.051 2.258 9.132 2.646 53.087 

2012 36.537 1.725 7.539 663 46.464 

2013 28.654 1.671 5.358 0 35.683 

 

Leges 

Secretarieleges 

In 2013 zijn er een stuk minder paspoorten en identiteitskaarten afgegeven dan geraamd. Dit heeft vermoedelijk te 

maken met het feit dat in 2011 veel mensen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een gratis 

identiteitskaart aan te vragen, terugloop van het aantal vakanties als gevolg van de crisis en de geplande 

invoering van het 10 jaar geldende paspoort in maart  2014. Hierdoor hebben inwoners hun aanvraag om een 

nieuw reisdocument uitgesteld. Ook de afgifte van uittreksels GBA en burgerlijke stand loopt  nog steeds terug 

omdat  steeds meer (semi)overheidsinstanties de persoonsgegevens on-line  kunnen raadplegen als gevolg van 

de invoering van de basisregistratie . Daarnaast mogen gemeenten hun inwoners in het kader van de 

administratieve lastenverlichting geen uittreksels laten vragen voor gegevens die al staan geregistreerd in de 

basisadministratie. Deze tendens zal de komende jaren doorgaan.  

 

Bouwleges 

In de begroting is rekening gehouden met 425 wabovergunningen met een gemiddelde opbrengst van € 2.000 aan 

leges. Dat resulteert in een begroot bedrag van € 850.000. 

  

In 2013 zijn er 435 aanvragen omgevingsvergunning afgehandeld. 399 hiervan hebben geleid tot een vergunning 

wat betekent dat de gemiddelde bouwkosten € 2.070 bedraagt. 

Bruto opbrengst aan bouwleges is ca € 825.000 in 2013. In 2013 zijn echter verhoudingsgewijs veel bezwaren 

tegen de bouwleges afgehandeld. Dit heeft erin geresulteerd dat voor een bedrag van ruim € 46.000 restitutie aan 

bouwleges is verleend. 

Dit komt omdat de leges worden berekend over de bouwkosten en door de crisis zijn deze bouwkosten veel lager 

dan eerder. Tenslotte is er 1 vergunning verleend op een gebied met een te oud bestemmingsplan waardoor de 

leges van ca. € 8.100 niet kon worden geïnd. 

 

Parkeergelden 

Baten: 

De opbrengst voor het parkeren is € 139.000 lager dan verwacht. Dit is onder andere te verklaren door minder 

bezoekers aan de binnenstad, door de economische terugloop en het veranderende koopgedrag van het publiek. 

Tevens zijn tijdens de verbouw van de garage sluisdijk geen abonnementsgelden ontvangen. 
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Graf- en begraafrechten (lijkbezorgingsrechten) 

Ook het aantal begrafenissen is in 2013 wederom gedaald. Er wordt steeds meer gekozen voor cremeren. Deze 

dalende trend zet zich al een aantal jaren voort. Dat leidt tot lagere inkomsten.  

Bovendien zorgt een structurele afname in het aantal verlengingen van grafhuur ten gevolge van hogere 

graftarieven ook voor verminderde inkomsten graf- en begraafrechten. 

 

Jaar Aantal begrafenissen 

2008 109 

2009 116 

2010 103 

2011 91 

2012 84 

2013 76 

 

Tarieven 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor 2013 ten opzichte met de voorgaande jaren: 

 

Belastingen/heffingen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

           

Onroerende zaakbelastingen %  % %  % % % 

OZB eigenaar woningen * 2,72 0,1112 0,1134 0,1160 0,1200 0,1339 

OZB eigenaar niet woningen * 6,44 0,2634 0,2685 0.2742 0,2963 0,3222 

OZB gebruiker niet woningen * 5,19 0,2123 0,2165 0,2210 0,2388 0,2597 

           

Hondenbelasting          

1e hond 81,00 83,65 84,50 86.20 87.80 89,20 

2e hond en meer 109,50 113,45 114,60 116,90 119,10 121,00 

           

Toeristenbelasting          

Per overnachting per persoon 1,05 1,08 1,10 1,12 1,20 

1,20 met 

maximum 

van € 10,- 

p.p.p. 

overnachting 

           

Forensenbelasting          

Belasting afhankelijk van WOZ-waarde gemeubileerde woning:          

Minder dan € 30.000 241,00 248,95 251,45 256,60 261,50 338,05 

€ 30.000 doch minder dan € 50.000 457,00 472,05 476,75 486,50 495,75 640,85 

€ 50.000 doch minder dan € 75.000 516,00 533,00 538,30 549,30 559,75 723,60 

€ 75.000 doch minder dan € 100.000 540,00 557,80 563,55 575,10 586,00 757,55 

€ 100.000 doch minder dan € 125.000 567,00 585,70 591,55 603,55 615,00 795,15 

€ 125.000 doch minder dan € 160.000 595,00 614,65 620,80 633,50 645,50 834,45 

€ 160.000 en meer 618,00 638,40 644,80 658,-- 670,50 866,10 

           

Afvalstoffenheffing          

Eenpersoonshuishouden 224,28 224,28 205,20 205,20 209,16 212,55 

Meerpersoonshuishouden 324,60 324,60 297,60 297,60 303,00 307,90 

           

Rioolheffing          

Per aansluiting eigenaar 147,60 158,65 164,20 171,65 179,20 170,25 

De marktgelden, leges (secretarie- en bouwleges), parkeerbelasting en graf- en begraafrechten (lijkbezorgingsrechten) kennen 

een diversiteit aan tarieven; deze zijn opgenomen in de tarieventabellen die bij de betreffende verordening horen.  

* Vanaf 2009 worden de tarieven bepaald als percentage van de WOZ-waarde.  
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Lastendruk 

 

Kwijtschelding  

Binnen de gemeente wordt kwijtschelding verleend voor een beperkt aantal heffingen, namelijk afvalstoffenheffing 

en hondenbelasting. In 2013 zijn er 2.266 verzoeken om kwijtschelding binnengekomen en volledig afgehandeld, 

waarvan er 2.006 geheel of gedeeltelijk zijn ingewilligd en de resterende 260 zijn afgewezen. Met de 

kwijtscheldingen was in totaal € 522.000  gemoeid. Dat is € 75.000 meer dan in 2012.  

 2011 2012 2013 

   Omschrijving Aantal Aantal Aantal 

     

Afvalstoffenheffing/hondenbelasting    

Geheel/gedeeltelijk ingewilligd 1.725 1.678 2.006 

Afgewezen 274 314 260 

Totaal 1.999 1.992 2.266 

     

Bedrag  €        420.000        447.000      522.000 

 

Bezwaar- en beroepschriften 

Burgers en bedrijven kunnen bezwaar maken tegen de opgelegde gemeentelijke belastingen en  

tegen de opgelegde WOZ-beschikkingen. 

• Aantal ingekomen waardebezwaren over 2011:  802 objecten + 1.098 objecten van Woningstichting 

• Aantal ingekomen waardebezwaren over 2012:  642 objecten + 1.296 objecten van Woningstichting 

• Aantal ingekomen waardebezwaren over 2013:  647 objecten + 1.273 objecten van Woningstichting  

 

In de bezwaar- en beroepsfase is over 2013 voor een bedrag van € 75.000 aan verminderingen binnen de OZB 

toegekend. In 2012 was dit € 96.000 In 2011 € 371.000. 

In 2010: 21 procedures met meerdere objecten bij de Rechtbank ingediend. 

In 2011: 16 procedures. 

In 2012: 17 procedures (met paar extra objecten) 

In 2013: 16 procedures en een collectief beroep voor 72 objecten.  

 

Woonlasten 

Een indicator voor de hoogte van de woonlasten is de OZB-eigenarenbelasting voor een woning met een 

gemiddelde waarde, vermeerderd met afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze cijfers worden verzameld door het 

Coelo te Groningen. Coelo is het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lokale Overheden en is een 

onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

In de COELO-atlas van de lokale lasten van gemeenten, provincies en waterschappen worden de lokale lasten 

van de belastingen in kaart gebracht. De nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Voor de gemeentelijke 

lasten worden onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing berekend. 

In onderstaande tabel zijn deze woonlasten verduidelijkt in vergelijking met de gemeenten Hoorn en Alkmaar. 

 

 

 

Gemiddeld  2013 

bron COELO 

Den Helder 2013 Den Helder 2012 Hollands 

Kroon 

Schagen 

woningwaarde 236.000 153.000 159.000 217.000 234.000 

Tarief OZB-1 0,1091 0,1252 0,1200 0,1092 0,1187 

Aanslag OZB-1 251,00 187,80 180,00 236,00 194,60 

Rioolheffing 167 170 179 217 150 

Afvalstoffenheffing 264 308 298 310 215 

Gem. Woonlasten 697 672 662 764 646 

Hondenbelasting 62 89 88 -- -- 

Totale plek 2013 

Nr.1 heeft laagste 

lasten 

 140 155 317 88 
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3.8. Subsidies gemeente Den Helder 

 

Conform artikel 9h van de financiële verordening van de gemeente Den Helder dient er in de begroting en 

jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de verstrekte subsidies. Het onderstaande overzicht is op 

basis van het subsidievolgsysteem opgesteld en geeft de belangrijkste subsidieverstrekkingen weer in 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 

De substantiële afwijkingen met een * worden in de programmateksten toegelicht

Omschrijving gesubsidieerde instelling Omschrijving subsidiedoel Prognose voor 2013 Werkelijk 2013

Programma 3 Beheer openbare ruimte
Subsidie Wijkbeheer Wijkgericht werken 40.000                         46.235          

Programma 4 Stedelijke vernieuwing
Stelling Den Helder Beheer Fort Dirksz Admiraal 25.607                         25.179          

Programma 7 Milieu
Helderse Vallei Bezoekerscentrum 710.918                       710.918        

Programma 8 Onderwijs en Jeugd
Kinderopvang Den Helder-Texel     VVE Kinderopvang en Peuterspeelzalen 162.285                       124.996        

Onderwijsgroep Noordwest- Holland Onderwijsgroep NW-Holland 35.990                         36.724          

Peuterplezier Den Helder      VVE peuteropvang 110.001                       54.910          *

Peuterplezier Den Helder      Expl. Subsidie + ouderbijdrage peuteropvang 159.411                       161.050        

Kinderopvang Den Helder-Texel     Expl. Subsidie+ ouderbijdrage peuteropvang 264.614                       325.324        *

Scholen aan Zee     Stagebureau maatsch. Stage 68.979                         68.979             

GGD Hollands Noorden OAB toeleiding voorschoolse act. 11.000                         10.999          

Kopgroep Bibliotheken OAB Versterkende activiteiten 17.323                         17.323          

Kopwerk OAB schakelklas 70.000                         70.000          

Meerwerf Basisscholen OAB Centrale opvangklas 12.500                         12.500          

Parlan Jeugd en Opvoedhulp Jeugdhulp in de wijk 337.509                       337.509        

Parlan Jeugd en Opvoedhulp Helpende hand in de wijk 60.060                         60.060          

GGD Hollands Noorden Opvoedspreekuur 56.693                         56.694          

De Wering Tiener en Jongerenwerk 762.890                       753.100        

Humanitas Home-start 52.093                         52.093          

Jat/Vat Regionale subsidie JAT/VAT- SMWn incl DH 200.612                       195.540        

Programma 9 Cultuur
Museumhaven Exploitatie Museumhaven Willemsoord 131.718                       130.464        

Kopgroep Bibliotheken         Exploitatie bibliotheek 13.721                   12.500          

Kopgroep Bibliotheken         Exploitatie bibliotheek 1.631.131                    1.583.036     *

Kopgroep Bibliotheken A la carte 3.610                            3.550            

Lokale Omroep Stichting       Radio-uitzendingen 37.116                         37.747          

MFC 'T Wijkhuis  Coordinatie MFC 66.964                         66.964          

Reddingsmuseum Exploitatie Dorus Rijkers museum 164.618                       161.366        

Schouwburg de Kampanje     Cultuurmakelaar 25.425                         -                   *

Schouwburg de Kampanje     Cult. Activiteiten Kampanje 1.493.093                    1.493.093     

De Nollen           Exploitatie 5.969                            5.970            

Present             Uitvoerings groepsprojecten vrijwilligers 21.032                         10.826          

Triade          Aanbod kunst-educatieve en culturele activiteiten 1.025.907                    1.026.137     

Zwembad de Schots             Aanbod les- en recreatief zwemmen 791.024                       562.942        *

Nieuw en Diep Afbouwregeling culturele stelposten 3.000                            3.000            

Kunstzin Afbouwregeling culturele stelposten 7.500                            7.500            

Programma 10 Sport en Vrije Tijd
Evenementenbudget Evenementen diverse organisaties incl. Sail 50.000 150.189                       142.394        

Reddingbrigade Den Helder     Toezicht/optreden in noodgevallen op Helderse stranden 3.575                            -                   

Sportservice Nrd-Holland      Via o.a. sportloket stimuleren van bewegen en sport 7.627                            7.627            

Sportservice Nrd-Holland      Via o.a. sportloket stimuleren van bewegen en sport 13.443                         13.491          

Sportservice Nrd-Holland      Via o.a. sportloket stimuleren van bewegen en sport 132.770                       193.296        *

Sportservice Nrd-Holland      Via o.a. sportloket stimuleren van bewegen en sport 20.795                         20.836          

Deelsubsidie Sportverenigingen Bevorderen toetreden leden in bepaalde leeft.groepen 255.167                       275.898        
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Programa 11 Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
15 augustus herdenking Stichting HERDENKING 15 AUGUSTUS 2012 2.000                            1.875            

Alzheimer Ver. N-H Noord      Subsidie Alzheimercafé 2.629                            2.629            

Art.1 BureauDiscriminatie zaken Bijdrage exploitatie 40.894                         21.228          

Blijf van m'n Lijf Budget voor gebruik tolken 3.051                            6.000            

Brijder Verslavingszorg       Totaalpakket verslavingszorg 550.228                       552.020        

de Wering                     Ouderenwerk (en Wonen plus) 326.953                       326.953        

de Wering                     Opbouwwerk 145.656                       190.167        *

de Wering                     Preventie schuldhulpverlening AMW 26.827                         26.827          

de Wering                     AMW (en Sociaal raadsliedenwerk) 500.942                       500.942        

de Wering                     Vrijwilligerscentrale 104.852                       104.852        

de Wering                     Straathoekwerk Antillianen 66.105                         -                   *

Deelsubsidie Vrijwilligerswerk Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 35.790                   35.791          

Dierentehuis Den Helder Schuthok    Wettelijke zorgplichttaken en explpoitatiesubsidie 78.759                         88.759          

GGD HN                        Bijdrage t.b.v. voorbereiding Wet Meldcode (HG0024) 22.840                         -                   *

GGD HN                        Steunpunt huiselijk geweld Kop van NH 274.481                       274.481        

GGD HN                        MAATWERK EN AANVULLENDE PRODUCTEN 100.572                       99.252          

GGZ Kop van Noord-Holland     Collectieve preventie GGZ 6.173                            6.173            

GGZ Kop van Noord-Holland     Outreachende aanpak vanuit de GGZ-wijkteams 85.932                         85.932          

Het Buurtcollectief           Aanbod/beheer accommodaties tbv wijkactiviteiten 63.755                         66.830          

Humanitas afd. Kop van NH     Vrijwillige thuiszorg 34.266                         34.266          

Humanitas afd. Kop van NH     Maatjesproject ggz-cliënten 26.071                         26.071          

Internat. Vrouwen Centrum     Bevordering redzaamheid en participatie 126.867                       126.867        

Mantelzorgcentrum Stichting   Mantelzorgondersteuning 59.481                         59.481          

RCO de hoofdzaak              Cliëntondersteuning patiënten ggz 9.055                            9.055            

Reclassering Nederland        Begeleiding risico-doelgroep 33.351                         *

Reclassering Nederland        Nazorg ex-gedetineerden Kop van NH 78.140                         78.140          

Blijf van mijn Lijf       Opvang en zorg slachtoffers huiselijk geweld 574.373                       580.373        

DNO Den Helder      Tijdelijke huisvesting bijzondere doelgroepen 48.628                         48.628          

DNO Den Helder      Maatschappelijke opvang 703.927                       703.927        

Vrijwaard           Activiteiten welzijnscentrum 70.173                         70.173          

Voedselbank Verstrekken voedselpakketten 5.301                            5.301            

Programma 12 Economische ontwikkeling
SSN Strandexploitatie 257.555                       257.555        

Stichting Top van Holland (vml. VVV) Bevordering toerisme en recreatie Kop van NH 134.287                       134.287        
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3.9. Demografische ontwikkelingen 

 

 

3.5.1. Inleiding  

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt gemeenten om op vrijwillige basis de 

paragraaf demografische ontwikkeling in zowel begroting als jaarverslag op te nemen in de periode van 2011 tot 

2015. Begrotingsparagrafen dwingen een gemeente tot het formuleren van een integrale visie op een bepaald 

beleidsterrein. Door de beleidsvoornemens in de verschillende begrotingsprogramma’s in hun samenhang te zien, 

ontstaat een dwarsdoorsnede van het beleidsterrein. Dat ondersteunt een gemeente bij consistentie in haar 

beleid. De paragraaf demografische ontwikkeling is een goed instrument voor gemeenten die worden 

geconfronteerd met bevolkingsdaling. In deze paragraaf blikken we terug- en vooruit op de demografische 

ontwikkelingen in Den Helder. Vervolgens geven we aan in hoeverre deze ontwikkelingen van invloed zijn 

(geweest) op het gemeentelijk beleid. In volgende jaren werken we deze paragraaf geleidelijk verder uit op de 

verschillende beleidsterreinen. 

 

3.5.2. 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 Nederland daadwerkelijk 

dalen. Binnen Nederland verloopt de bevolkingsontwikkeling ruimtelijk zeer verschillend. Den Helder behoort tot 

de groep gemeenten waar al sprake is van een bevolkingsdaling, we zijn een zogenaamde anticipeergemeente. 

 

Bevolkingsontwikkeling Den Helder vanaf 1960 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

 

In bovenstaande grafiek is te zien dat vanaf de jaren tachtig en zeker sinds 2002 er sprake is van een structurele 

bevolkingsdaling. Ook de samenstelling van de bevolking verandert: de gemiddelde huishoudensgrootte 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 

ergens anders 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 wordt de natuurlijke 

aanwas negatief (meer sterfgevallen dan geboorten), terwijl het migratiesaldo al jarenlang negatief is. Dit laatste 

komt overigens doordat in de loop der jaren minder mensen zich in Den Helder hebben gevestigd, en niet omdat 

er steeds meer mensen de stad hebben verlaten, zoals wel eens wordt beweerd. 
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 Bevolkingsontwikkeling 2013 

 

De bevolkingsontwikkeling per maand zag er in 2013 als volgt uit: 

 

 
Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Publiekszaken 

 

In 2013 is de bevolking van Den Helder dus precies met 400 inwoners afgenomen (voorlopige cijfers van 

Publiekszaken, niet vastgesteld door het CBS). 

 

Prognoses bevolkingsaantal 

Verschillende instanties/bureaus hebben prognoses opgesteld voor Den Helder: 

 prognose van Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving (CBS/PBL) (2011-
2040); 

 Primosprognose van het ministerie van BZK/Bureau ABF (2011); 

 bevolkingsprognose van de provincie Noord-Holland (2010); 

 prognose opgesteld door Pronexus in opdracht van de gemeente Den Helder (2012). 

 

In onderstaande grafiek zijn de uitkomsten van de verschillende prognoses weergegeven. 

Resultaten bevolkingsprognoses 2011-2030 

 

5
7

.0
1

2
 

5
6

.9
6

0
 

5
6

.9
0

1
 

5
6

.8
5

5
 

5
6

.8
5

9
 

5
6

.8
3

6
 

5
6

.8
4

9
 

5
6

.8
2

9
 

5
6

.7
5

8
 

5
6

.7
3

9
 

5
6

.6
9

1 

5
6

.6
4

6
 

5
6

.6
1

2
 

55.000

55.200

55.400

55.600

55.800

56.000

56.200

56.400

56.600

56.800

57.000

1-1-
2013

1-2-
2013

1-3-
2013

1-4-
2013

1-5-
2013

1-6-
2013

1-7-
2013

1-8-
2013

1-9-
2013

1-10-
2013

1-11-
2013

1-12-
2013

1-1-
2014

 5
7

.4
0

0
  

 5
7

.2
3

8
  

 5
7

.4
0

3
  

 5
7

.4
0

0
  

 5
7

.4
0

0
  

 5
5

.2
5

0
  

 5
5

.7
7

9
  

 5
7

.8
0

2
  

 5
7

.7
0

0
  

 5
3

.2
0

0
  

 5
4

.0
1

7
  

 5
7

.2
5

1
  

 50.000

 51.000

 52.000

 53.000

 54.000

 55.000

 56.000

 57.000

 58.000

CBS/PBL Provincie NH Primos Pronexus

2011

2020

2030



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

139 

 

Het geprognosticeerde bevolkingsaantal in 2030 loopt uiteen van 53.188 (Provincie N-H) tot 57.700 (CBS/PBL). 

De verschillen tussen de uitkomsten worden veroorzaakt door andere aannames over verschillende aspecten van 

het prognosemodel, maar vooral door verschillen op het gebied van migratie. Ontwikkelingen hierin zijn het lastigst 

te voorspellen, terwijl vooral de binnenlandse migratie wel het grootste effect heeft op het bevolkingsaantal.  

Gezien de recente bevolkingsontwikkeling is de prognose van de provincie (helaas) het meest aannemelijk. Deze 

prognose heeft de provincie gebaseerd op vraaggestuurd bouwen. Dit is in tegenstelling tot alle andere 

prognoses, die gebaseerd zijn op aanbodgestuurd bouwen, waarbij locatie en type woningen niet (meer) 

aansluiten bij de voorkeur van de bewoners.  

De basis voor het vraaggestuurd bouwen is tweeledig. Er is in de verwachte verhuisbewegingen aansluiting 

gezocht op het patroon van de afgelopen jaren en er is een uitwerking gemaakt van het gegeven dat verhuizingen 

tussen gemeenten en regio’s niet beïnvloed mogen worden door gedwongen keuzes, bijvoorbeeld vanwege grote 

woningtekorten. In de Primosprognose speelt de beperkte beschikbaarheid van woningen een grote rol in de 

verwachte demografische ontwikkeling. Op grond hiervan worden in deze aanbodgerichte prognose 

verhuisstromen verwacht die soms contrair zijn aan de ontwikkeling van de laatste jaren, en duidelijk 

aanbodgestuurd zijn. Gemeenten in de regio's werken nu samen aan regionale afspraken over de 

woningbouwprogrammering op basis van vraaggestuurd bouwen.  

 

Huishoudensprognoses 

De komende decennia neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe terwijl het aantal paren afneemt. Door de 

vergrijzing neemt het aantal alleenstaande ouderen toe. Hierdoor neemt het aantal huishoudens in Den Helder, in 

tegenstelling tot het aantal inwoners, de komende jaren waarschijnlijk niet af.  

De prognoses over het aantal huishoudens lopen wel uiteen van een lichte daling tot een stijging van 6% in 2030 

ten opzichte van 2010. 

 

Vergelijking huishoudensprognoses Den Helder 2010-2030 

Prognose 2010 2020 2030 
Groei 2010-2030 

aantal percentage 

CBS/PBL 26.700 27.700 28.300 1.600 6,0 

Provincie NH 26.690 27.053 26.440 -250 -0,9 

Primosprognose 26.690 27.244 26.864 170 0,6 

 

 

Gevolgen 

De daling van het bevolkingsaantal en de verandering van de bevolkingssamenstelling, veranderingen in het 

aantal en de grootte van huishoudens hebben onder andere gevolgen voor de woningbouw en de kwaliteit van de 

leefomgeving, de leefbaarheid, de zorgvoorzieningen, het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Als we de ontwikkeling van de totale bevolking afzetten tegen de afname van de beroepsbevolking, dan dringt zich 

de vraag op hoe de werkenden straks de niet-werkenden nog kunnen bedienen/verzorgen. 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). 

Het aantal ouderen (65 jaar en ouder) neemt in Den Helder tussen 2010 en 2030 met 60% toe, de potentiële 

beroepsbevolking (15-65-jarigen) neemt in deze periode met 21% af. 

Daar komt bij dat in dezelfde periode ook het aantal kinderen in de leeftijd van basis- en voortgezet onderwijs 

afneemt, zodat er later geen nieuwe aanwas is voor de beroepsbevolking uit Den Helder zelf. 

 

Het uiteenlopen van de omvang van de groepen werkenden en niet-werkenden speelt ook op andere terreinen 

(voorzieningenniveau, beheer openbare ruimte en dergelijke). Deze ontwikkelingen zijn grotendeels autonoom en 

kunnen we met lokaal beleid slechts in beperkte mate beïnvloeden. Dat betekent dat we alle zeilen bij moeten 

zetten om ook de jongere bevolking aan de gemeente/regio te binden. Jonge mensen moeten meer kansen 

krijgen om te studeren, te werken en te wonen in Den Helder. We moeten hen wijzen op de toekomstige 

werkgelegenheid die Den Helder en de regio bieden. Het vraagt om: 

 een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor jongeren en gezinnen, met aandacht voor nieuwe behoeften 
op het gebied van wonen, recreëren, winkelen, cultuur et cetera. Den Helder moet aantrekkelijk genoeg zijn 
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voor mensen van buiten om hier te komen wonen, met een interessant aanbod aan voorzieningen. 
Gemakkelijker toegang tot de woningmarkt (toewijzing goedkope huurwoningen, starterswoningen) is nodig, 
evenals de (kwalitatieve) programmering van woningtypen waar behoefte aan is; 

 aanbod van goed onderwijs met doorgaande leerlijnen (voortgezet onderwijs - MBO-HBO) en opleiden naar 
behoefte; 

 het bevorderen van goede economische omstandigheden in Den Helder en de regio, zodat we een 
aantrekkelijk perspectief kunnen bieden aan bedrijven en werkenden. Daar zijn onder meer een 
onderscheidende infrastructuur voor de maritieme en toeristische sector voor nodig en goede, moderne 
vestigingslocaties voor bedrijven. 

 

Naast aandacht voor jongeren moeten we tijdig inspelen op de behoeften van de oudere bevolking. We moeten 

een vernieuwd aanbod bieden op de terreinen van wonen en zorg en de bereikbaarheid daarvan. In regionaal 

verband hebben we de opgave te zorgen voor voldoende aanbod van nultredenwoningen. Den Helder moet haar 

aandeel hierin leveren. Naast het aanbieden van passende huisvesting en zorg is het, juist bij een ouder 

wordende bevolking, van belang om de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten als het gaat om wonen, 

woonomgeving en vervoer. 

Het teruglopende bevolkingsaantal betekent voor Den Helder dat woningbouwplannen meer dan ooit gefaseerd en 

gedoseerd worden. Grootschalige uitbreidingen ineens zijn gelet op de demografische en economische 

ontwikkelingen niet haalbaar. Waar, wat en wanneer er gebouwd wordt, is meer en meer afhankelijk van de 

marktsituatie. 

 

Regionale aanpak 

De Kop van Noord-Holland krijgt te maken met demografische en economische transitie. Het is een van de zestien 

Nederlandse regio’s die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangewezen als 

anticipeerregio. De vier kopgemeenten en de provincie hebben samen een regionale uitvoeringsagenda opgesteld 

om ruimtelijk-economisch de regio te versterken (De Kop Werkt). Ter ondersteuning van deze uitvoeringsagenda 

is behoefte aan een overkoepelend beeld van de gevoeligheid van de sectoren voor de demografische transitie, 

de ambities van de sectoren en eventuele witte vlekken. Ook is een beeld van de mogelijke hiaten in de regio 

(voorzieningen, onderwijs etc.) en de samenhang tussen de sectoren nodig.  

Daarom heeft bureau Public Result mede in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties een zogenaamde ‘foto van de regio’ opgesteld. Bij deze foto worden de thema’s economie, 

wonen en onderwijs en voorzieningen en zorg in demografisch perspectief geplaatst. De foto is in december 

gepresenteerd aan de stuurgroep van De Kop werkt! en wordt in 2014 aan de gemeenteraden in de regio 

gepresenteerd. 

Vanaf januari 2014  wordt er gewerkt aan het opstellen van een zogenaamde transitieatlas en  vervolgens aan 

een transitiemonitor. Deze producten kunnen onder andere ondersteunen bij het maken van keuzes en het 

opstellen van waarden, normen en criteria bij een krimpend voorzieningenniveau. 
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3.10. Toezichtinformatie 

 

3.7.1. Inleiding 

 

De Wet revitalisering generiek toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. Deze wet brengt veranderingen 

aan in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht. Doel is het toezicht te vereenvoudigen, transparanter te maken 

en bestuurlijke drukte te verminderen. De wet herbevestigt de positie van de gemeenteraad als eerste orgaan dat 

toezicht houdt op het college. Als de horizontale verantwoording van het college naar de raad adequaat is en de 

raad zijn controlerende rol goed vervult, blijft de toezichthouder (rijk of provincie) op afstand. 

In deze paragraaf bieden we toezichtinformatie aan, waarmee beoordeeld kan worden hoe we de taken in 

medebewind van een aantal wetten uitvoeren. We beschrijven de situatie eind 2013. De basisgegevens zijn voor 

een groot deel verzameld met het instrument Toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl. Op deze website 

kunnen belangstellenden online de prestaties van Den Helder inzien en vergelijken met andere gemeenten. Deze 

paragraaf bevat ook zoveel mogelijk de informatie die de provincie Noord-Holland, in haar rol als verticale 

toezichthouder, vraagt in haar Verordening systematische toezichtinformatie. 

 

 

3.7.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)   

 

Algemeen 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning 

is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 

 

Toezichtinformatie 

We noemen steeds cursief de indicator van Waarstaatjegemeente.nl, gevolgd door een korte toelichting en de 

cijfers over het jaar 2013. De indicatoren zijn afgeleid van eisen in de wet. 

 
Vergunningverlening 

 
Omvang actuele vergunningen  
De uitvoering van de VTH

6
 Wabo-taken in een gemeente is op mede op orde als het vergunningenbestand actueel 

is. Is dit niet het geval, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ruimtelijk beleid. De 
gemeente loopt dan ook bestuurlijk-juridische risico's. Hoewel de vragen de bandbreedte van de Wabo betreffen is 
de vraagstelling over de hoeveelheid actuele vergunningen gericht op de vergunningen voor inrichtingen in het 
kader van de Wet milieubeheer. Daarbij is actualiteit relevant.  
Eind 2013 waren er 48 vergunningen, die allemaal (100%) actueel waren. 
 
Omvang Lex Silencio Positivo (LSP) bij projectbesluiten/omgevingsvergunningen  
Als de gemeente te laat of niet reageert, wordt een vergunning van rechtswege verleend (Lex Silencio Positivo). 
Hoe meer vergunningen een gemeente via LSP verleend, hoe waarschijnlijker het is dat de gemeentelijke 
processen niet op orde zijn. De indicator zegt dus iets over de kwaliteit van het vergunningenproces. 
 In 2013 hebben we geen vergunningen verleend via  LSP.  
 
Omvang beroepsprocedures bij projectbesluiten/omgevingsvergunningen met een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 

Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin gebruik is gemaakt van een beroepsprocedure bij de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure, de procedure voor de complexere gevallen. Dit zijn de vergunningen die met een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand zijn gekomen. We hebben dan eerst een conceptvergunning 
gepubliceerd. De vergunningverlening staat vervolgens direct voor beroep open. Is de omvang van beroep hoog, 
dan is dat mogelijk een indicator voor het feit dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn.  
In 2013 hebben we 16 omgevingsvergunningen verstrekt, waarop de uitgebreide procedure van toepassing was. 
Dat heeft in geen (0%) geval tot een beroepsprocedure geleid. 

 
Handhaving 

 
Mate van uitvoering takenpakket Wabo VTH-taken conform kwaliteitscriteria 2.1  
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor de VTH-taken zijn bedoeld om de uitvoering transparanter, voorspelbaarder en 
gelijkvormiger te maken. Het rijk wil dat op 1 januari 2015 alle taken conform de kwaliteitscriteria worden 
uitgevoerd. Deze indicator geeft inzicht of de uitvoering van de VTH Wabo-taken in zijn algemeenheid voldoet aan 
de benodigde kwaliteit.  

                                                           
6
 Vergunningverlening, toezicht, handhaving 
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Onze professionele schatting is dat de uitvoering voor 76-100% voldoet aan de kwaliteitscriteria. Dit hebben we 
gebaseerd op een door de afdeling VVH gemaakte quickscan op de handreiking Zelfevaluatietool VTH- 
kwaliteitscriteria 2.1.  Hieruit is gebleken dat de gemeente voor de criteria voor de kritieke massa voldoet aan de 
gestelde inzetbare menskracht, maar dat bijvoorbeeld de toezichthouders bouwen en ruimtelijke ordening nog 
aanvullende opleidingen moeten volgen. 
 
Gebruik van een probleem- of risico analyse bij handhavingsbeleid  

Een goede probleem- of risicoanalyse is één van de belangrijkste factoren om een kwalitatief goede beleidscyclus 
te realiseren.  
Het handhavingsbeleid van Den Helder is gebaseerd op een risicoanalyse. Het handhavingsbeleid bestaat uit 
twee delen: 

 Handhaving Gemeente Den Helder, Deel I, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 Deel II, Handhaving bouwen, ruimtelijke ordening en brandveiligheid  
 
Uitvoeringsprogramma VTH-taken is voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor Gedeputeerde 
Staten (GS).  

De gemeente moet het handhavingsbeleid jaarlijks uitwerken in een uitvoeringsprogramma.   

We hebben het uitvoeringsprogramma 2013 op 29 januari 2013 vastgesteld. Het is ná 1 januari 2013 aan de raad 

aangeboden en niet beschikbaar gesteld voor GS. Ook een uitvoeringsprogramma 2014 hebben we niet voor 1 

januari 2014 aan de raad en GS aangeboden. 
 
Jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma  
We moeten het uitvoeringsprogramma jaarlijks evalueren. Als dit niet gebeurt, kunnen we niet tijdig bijsturen. 
Daardoor kan op termijn de kwaliteit van het ruimtelijk beleid onder druk komen te staan.  
Het uitvoeringsprogramma was eind 2013 niet geëvalueerd. We zijn wel voornemens evaluaties uit te voeren. 
 
Vijf risicothema’s 

De provincie Noord-Holland heeft in haar Verordening systematische toezichtinformatie vijf risicothema’s 
benoemd: 1. asbestregelgeving, 2. brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, 3. constructieve veiligheid 
en brandveiligheid, 4. verontreinigde grond en 5. risicovolle inrichtingen.  
De volgende vier indicatoren gaan specifiek over deze thema’s. Na de toelichting staan de resultaten in de tabel 
bij elkaar. 
 
a. De mate waarin risicothema's binnen probleem - of risicoanalyse van het handhavingsbeleid zijn verwerkt; 
b. Vastgesteld handhavingsbeleid inclusief benoemde risicogebieden regionaal afgestemd;   
c. De mate waarin beleidsdoelen zijn geformuleerd met betrekking tot risicothema's ;  
d. De mate waarin risicothema's zijn ondergebracht in de toezicht- en sanctiestrategie.  
 
De gemeente stelt het handhavingsbeleid vast. Idealiter geeft de gemeente aan welke doelen zij zichzelf stelt bij 
de handhaving en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. Als het beleid niet aansluit bij de belangrijkste 
aandachtspunten binnen het veld, stelt de gemeente aantoonbaar verkeerde prioriteiten. Daardoor kan de kwaliteit 
van het ruimtelijke beleid onder druk komen te staan. De wet stelt ook dat de gemeente er zorg voor moet dragen 
dat het handhavingsbeleid met andere betrokken (bestuurs)organen wordt afgestemd.  
 

 

Resultaten 

Den Helder 

Asbest- 

regelgeving 

Brandveiligheid 

opslag 

gevaarlijke 

stoffen 

Constructieve 

veiligheid en 

brandveiligheid 

Verontreinigde 

grond 

Risicovolle 

inrichtingen 

Probleem- of 

risicoanalyse (a) 

ja ja  ja ja  nee 

Regionale 

afstemming (b) 

nee nee nee ja  nee 

Beleidsdoelen 

geformuleerd (c) 

nee ja  nee ja  nee 

Toezicht -en 

sanctiestrategie (d) 

ja ja  ja ja  nee 

 

 

Conclusie 

Onze conclusie is dat we op dit moment ten aanzien van vergunningverlening in voldoende mate aan de wettelijke 

verplichtingen uit de Wabo voldoen. Voor handhaving kunnen we stellen dat we op de risicothema’s 

asbestregelgeving en constructieve veiligheid nog nadere beleidsdoelen kunnen formuleren. Het risicothema 

brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen is deels in het Helderse handhavingsbeleid verwerkt. De handhaving op 
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de risicogebieden brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen en verontreinigde grond hebben we in het jaar 2013 

uitbesteed aan de Milieudienst Kop van Noord-Holland-Noord. Deze dienst is per 1 januari 2014 opgegaan in de 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD-NHN),  

 

Verbeteracties 

In 2014 volgen de toezichthouders bouwen en ruimtelijke ordening de benodigde cursussen om te voldoen aan de 

opleidingseisen die in Kwaliteitscriteria 2.1 worden gesteld. Daarnaast blijkt dat we de cyclus van beleid tot en met 

evalueren nog niet rond hebben. De plannen zijn er wel, maar het evalueren ontbreekt. Dit is een punt waaraan 

we dit jaar meer aandacht besteden.  

 

3.7.3. Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

 

Algemeen 

Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit gaat 

zien. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is onder meer vastgelegd hoe de lokale overheden met 

bestemmingsplannen moeten omgaan en hoe deze zo nodig moeten worden aangepast. Ook biedt de Wro de 

regels voor coördinatie, schadevergoeding en grondexploitatie. 

 

Toezichtinformatie 

We noemen steeds cursief de indicator van waarstaatjegemeente.nl gevolgd door een korte toelichting en de 

cijfers over het jaar 2013. De indicatoren zijn afgeleid van eisen in de wet. 

 

Aanwezigheid gemeentelijke structuurvisie en uitvoeringsparagraaf 

De Wro schrijft voor dat de raad een structuurvisie vaststelt en aangeeft hoe deze wordt uitgevoerd. Beide zijn 

aanwezig: 

 Structuurvisie Den Helder 2025 is op 17 september 2012 vastgesteld (RB12.0106);  

 de eerste Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Den Helder 2025 is vastgesteld op 18 november 2013 

(RB13.0127).  

 

Dekking van het gemeentelijke grondgebied door bestemmingsplannen  

Een bestemmingsplan geeft aan hoe gronden mogen worden gebruikt en welke vormen van bebouwing zijn 

toegestaan. Deze indicator geeft inzicht in de dekking met bestemmingsplannen. Idealiter is het hele 

gemeentelijke grondgebied gedekt.  

In Den Helder is de dekking 99,5%. Eind 2013 waren er in totaal 46 bestemmingsplannen. 

 

Omvang bestemmingsplannen ouder dan tien jaar 

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Als de gemeente na 1 juli 2013 nog 

bestemmingsplannen heeft die ouder zijn, mogen er geen leges meer geheven worden. Dit kan financiële 

consequenties hebben. Deze indicator biedt inzicht in de voortgang van de actualisering van de 

bestemmingsplannen.  

Van de 46 plannen waren er eind 2013 8 ouder (17%) dan tien jaar. Deze liggen onder locaties van de 

bestemmingsplannen voor de stationslocatie en Van Galenbuurt Zuid-Oost 2013. Begin 2014 stellen we deze 

laatste bestemmingsplannen vast, waardoor alle bestemmingsplannen binnen de gemeentegrenzen jonger zullen 

zijn dan tien jaar. 

 

Omvang digitale bestemmingsplannen  

Nieuwe bestemmingsplannen moeten vanaf 1 juli 2009 digitaal ontsloten zijn (op ruimtelijkeplannen.nl). Deze 

indicator geeft inzicht in de voortgang van digitalisering.  

Van de 46 plannen staan er 22 digitaal op Ruimtelijkeplannen.nl (47%). Dit zijn echter kwantitatieve aantallen. Als 

we kijken naar de oppervlakte van de gemeente is 85% van de gemeente voorzien van een digitaal 

bestemmingsplan.   

 

Mate waarin bevoegdheden rond bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke 

procedures zijn uitgeoefend 

Deze indicator maakt transparant in hoeverre het college gebruik maakt van de bevoegdheid om 

bestemmingsplannen te wijzigingen, ervan af te wijken, verder uit te werken of nadere eisen te stellen. Ook maakt 

het inzichtelijk of dat binnen de wettelijke termijnen en volgens de wettelijke procedures gebeurt. Als wijzigingen 
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(en dergelijke) vaker voorkomen, kan dat een indicatie zijn dat er onduidelijkheden zijn over de vorm en inhoud 

van het ruimtelijk beleid.  

In 0-25% van de bestemmingsplannen hebben we van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. In 100% van deze 

gevallen is de besluitvorming ten aanzien van deze bevoegdheid juist doorlopen.  

  

Aandeel bestemmingsplannen dat voldoet aan de provinciale ruimtelijke verordening 

De plannen moeten voldoen aan de provinciale ruimtelijke verordening met voorschriften waaraan een 

bestemmingsplan moet voldoen. Als de bestemmingsplannen daar niet aan voldoen, dan is het ruimtelijk beleid 

niet goed op elkaar afgestemd. De kwaliteit kan hierdoor onder druk komen te staan.  

Alle 46 bestemmingsplannen (100%) voldoen aan de provinciale verordening. 

 

Omvang vaststellingsbesluiten dat binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke procedure is afgehandeld 

Deze indicator geeft de raad inzicht in de kwaliteit van het ruimtelijke proces en met name de communicatie 

daarover. Gemeenten moeten het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan binnen twee weken na 

vaststelling bekend maken. Op die manier weten burgers en bedrijven waar ze aan toe zijn.  

In 2013 hebben we 11 vaststellingbesluiten genomen. Alle 11 zijn volgens de wettelijke termijn en procedure 

afgehandeld. 

 

Aandeel gehonoreerde aanvragen en bedrag tegemoetkoming planschade  

De mate waarin planschade wordt toegewezen is een indicatie voor de omvang hiervan in een gemeente. Deze 

indicator geeft inzicht in de mate waarin tegemoetkomingen in planschade zich voordoen.  

Er zijn in 2013 twee aanvragen voor tegemoetkoming in planschade ingediend voor een totaalbedrag van 48.900 

euro. We hebben in 2013 geen aanvragen afgehandeld, omdat de twee ingediende aanvragen aan het eind van 

het jaar nog liepen. 

 

Aandeel grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen 

Deze indicator geeft inzicht in hoeveel grondexploitatieovereenkomsten er zijn gesloten, met welk bedrag en of is 

voldaan aan de wettelijke verplichtingen.  

We hebben in 2013 geen grondexploitatieoverkomsten gesloten, alleen anterieure overeenkomsten
7
. In deze 

overeenkomsten wordt veelal een afspraak gemaakt over de verdeling van kosten en niet over de hoogte van 

kosten. 

 

Aandeel projectbesluiten/omgevingsvergunningen die voldoen aan bestemmingsplan 

Deze indicator geeft inzicht in welke mate projectbesluiten/omgevingsvergunningen voldoen aan het 

bestemmingsplan. Als dit percentage laag is, verliest het bestemmingsplan aan kracht. Daardoor kan de kwaliteit 

van het ruimtelijke beleid onder druk komen te staan.  

In 2013 hebben we 366 projectbesluiten/omgevingsvergunningen uitgegeven. 281, bijna 80%, voldoen aan het 

bestemmingsplan.  

 

Mate waarin handhavingsbeleid is uitgevoerd 

De gemeente is wettelijk verplicht te handhaven. Deze indicator geeft aan in hoeverre het handhavingsbeleid is 

uitgevoerd.  

De handhaving is in 2013 uitgevoerd op basis van het uitvoeringsprogramma Bouwen, ruimtelijke ordening en 

brandveiligheid 2013. Van het uitvoeringsprogramma is 76-100% uitgevoerd. 

 

Conclusie 

Onze conclusie is dat we op dit moment voldoende voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Wro. De digitale 

verplichting geldt pas vanaf 2019. Dit houdt in dat pas in 2019 álle bestemmingsplannen digitaal ontsloten dienen 

te zijn. Op dit moment is de eis dat we nieuw op te stellen plannen digitaal ontsluiten. Daar voldoen we aan. Eind 

2013 is al 85-90%van ons grondgebied digitaal ontsloten. Volgens de tien jaarplanning is de dekking eind 2017 

100%.  

 

 

 

                                                           
7
 In een anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt over financiële bijdragen aan concrete ruimtelijke 

gebiedsontwikkelingen (bovenplanse kosten). Bijvoorbeeld over bijdragen aan infrastructurele voorzieningen, groenaanleg en 
recreatie. Wanneer de gemeente met één van de grondeigenaren geen anterieure overeenkomst heeft afgesloten, moet de 
gemeente een exploitatieplan opstellen. 



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

145 

Verbeteracties 

We gaan door op de ingeslagen weg. Voor 2014 hebben we geen specifiek aandachtspunt anders dan het doel 

om alle bestemmingsplannen jonger te laten zijn dan tien jaar. Daarbij maken we de plangebieden grote, waardoor 

er op termijn  minder bestemmingsplannen zullen zijn. 

 

3.7.4. Archiefwet 

 

Algemeen 

In de Archiefverordening 2013 is opgenomen dat we ten minste eenmaal per jaar verslag doen over de uitvoering 
van artikel 30 van de Archiefwet. Dat jaarverslag wordt gebaseerd op de ‘Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
Archief’. Het gaat over de niet-overgebrachte en de naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
overgebrachte archieven. Voor de overgebrachte archieven worden de KPI’s ingevuld door het RHCA. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de KPI’s Archief ontwikkeld om de horizontale verantwoording over 
de Archiefwet te versterken. Het jaarverslag bieden we voor 15 juli aan de raad aan en sturen we de provincie toe 
voor het interbestuurlijk toezicht. We informeren daarom in deze paragraaf enkel op hoofdlijnen 
 
De provincie geeft in de toelichting bij haar Verordening systematische toezichtinformatie aan dat we voldoen aan 
haar informatiebehoefte als we de KPI’s Archief jaarlijks voldoende invullen en aan raad en provincie toesturen.  
 

Toezichtinformatie 
De Rekenkamercommissie heeft met haar rapport Informeren en beheren van 4 juni 2013 inzicht gegeven in de 
betrouwbaarheid en duurzaamheid van het archief- en informatiebeheer van de gemeente Den Helder. De 
conclusies van het rapport onderschrijven wat we al eerder hebben geconstateerd. De noodzaak om in het 
gemeentelijk archief- en informatiebeheer een verbeteringsslag te maken is zonneklaar. We verwijzen naar de 
paragraaf Bedrijfsvoering, waarin we de stand van zaken hebben opgenomen van de uitvoering van de 
aanbevelingen in het RKC-rapport. 
 
Ook de Provinciale Archiefinspectie heeft in het verleden aanbevelingen gedaan tot het verbeteren van de 
informatiehuishouding. In april 2013 hebben we de door ons ingezette lijn om tot verbetering te komen besproken 
met de provinciale archiefinspecteur. We hebben afspraken gemaakt over acties en termijnen. Zo hebben we in 
2013 een zelfanalyse

8
 opgesteld op basis van de KPI’s Archief. Deze hebben we naar de provincie gestuurd. Ook 

hebben we de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer geactualiseerd (vastgesteld 16 december 
2013). De provincie heeft inmiddels schriftelijke goedkeuring verstrekt. 
 
Voor de toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl worden tien kernindicatoren gefilterd uit de eerder 
genoemde KPI’s Archief. Deze kernindicatoren zijn onderdelen uit wetgeving die in ieder geval op orde moeten 
zijn, omdat er veel aspecten mee samenhangen. Medio 2014 is de rapportage op Waarstaatjegemeente.nl online 
in te zien. 

 
De eerder genoemde zelfanalyse geeft het volgende beeld over de tien kernindicatoren: 

Kernindicator Voldaan? 

Toepassing kwaliteitssysteem voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden deels 

Aanwezigheid geordend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden  deels 

Gebruik metagegevensschema deels 

Aanwezigheid bewaarstrategie papier en digitaal voor duurzaamheid deels 

Selectie van archiefbescheiden ja 

Toepassing vervanging (papier-digitaal) nee 

Tijdige overbrenging van archiefbescheiden naar archiefbewaarplaats deels 

Aanwijzing archiefbewaarplaats die aan de eisen voldoet ja 

Aanwezigheid archiefruimte die aan de eisen voldoet deels 

Correcte toepassing van openbaarheidsbeperkingen (alleen overgebrachte archieven) n.v.t. 

 

Conclusie 

Onze conclusie is dat we nog onvoldoende voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Archiefwet.  
We staan onder actief toezicht van de provinciale archiefinspectie, de derde trede op de bestuurlijke 
interventieladder indeplaatsstelling

9
. Met de provinciale archiefinspecteur en het management van de afdeling 

facilitair Bedrijf is afgesproken samen op te trekken in de voortgang van het verbeterproces. De daarbij bereikte 
resultaten stemmen we onderling af. 

                                                           
8
 Alleen over de niet-overgebrachte archieven 

9
 Dit is een van de twee generieke instrumenten (opgenomen in de Gemeentewet) die de interbestuurlijke toezichthouder met de 

inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht ter beschikking heeft om op te treden als de gemeente in gebreke 
blijft.  
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Verbeteracties 

We hebben inmiddels een verbeterplan Informatievoorziening opgesteld. Dit hebben we naar de provinciaal en 

gemeentelijk archiefinspecteur gestuurd. Beiden zijn positief over de opzet van dit plan. In de afgelopen periode 

hebben we hard gewerkt aan het op orde brengen van de basis van het team. Een duidelijke taak- en 

werkverdeling is overeengekomen en we sturen hier ook op. Daarnaast zijn we met twee grote 

bewerkingsprojecten begonnen (WIZ en Omgevingsvergunningen), gericht op het wegwerken van 

archiefachterstanden en het voorbereiden van digitalisering van documentstromen. Ook hebben we divers beleid 

opgestart, bijvoorbeeld de archiefverordening en het besluit informatiebeheer en zijn we begonnen met het 

opstellen van een informatiebeheerplan. In het informatiebeheerplan beschrijven we hoe we de gestelde 

verantwoordelijkheden uit de archiefverordening en het besluit informatiebeheer in de praktijk realiseren. We laten 

het beheerplan in overeenstemming met geldende regels en normen vaststellen en integreren het in het 

kwaliteitssysteem. 

 

3.7.5. Externe veiligheid 

 

Algemeen 

Externe veiligheid gaat over het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Het Brzo 1999 stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Het 

Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het 

gaat onder meer om LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, spoorwegemplacementen en bedrijven die 

onder het Brzo vallen.  

 

De provincie Noord-Holland was tot 1 juli 2013 namens de gemeente Den Helder belast met de uitvoering van de 

taken voor de Brzo -inspecties. Jaarlijks stelde de provincie een inspectieprogramma op. Sinds 1 juli 2013 zijn 

deze taken overgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Dit is een speciale dienst 

om de Brzo -taken voor gemeenten uit te voeren. De gemeente Den Helder heeft hiervoor een 

dienstverleningsovereenkomst opgesteld (vastgesteld door het college in september 2013). Jaarlijks stelt de OD 

NZKG een handhavingsprogramma op in het kader van Brzo - en Wabo- taken. De dienst stuurt dit programma 

aan de gemeente toe.  

 

Toezichtinformatie  

Het instrument toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl biedt geen aparte vragenlijst voor het Brzo en Bevi. 

Voor een deel wordt het meegenomen bij de Wabo. We nemen hier de informatie op die we moeten leveren aan 

de provincie Noord-Holland op basis van haar Verordening systematische toezichtinformatie. 

 In de gemeente Den Helder is in 2013 één aanwijzing van inrichtingen of groepen inrichtingen (Brzo artikel 7, 
eerste lid), te weten Gulf Oil Nederland B.V. Bij zo’n bedrijf is sprake van cumulatie van risico’s. 

 Het Brzo verplicht bedrijven een veiligheidsrapport op te stellen en dat actueel te houden (Brzo artikel 15 en 
16). In dit boekwerk wordt onder andere de veiligheidssituatie bij een bedrijf beschreven. Deze 
veiligheidsrapporten moeten we na ontvangst beoordelen. In 2013 zijn er geen veiligheidsrapporten 
ontvangen en beoordeeld. 

 Er moet een bestuurlijk inspectieprogramma zijn vastgesteld (Brzo artikel 24). Het bestuurlijk 
inspectieprogramma 2007-2011 is met B&W-besluit van 17 september 2013 verlengd totdat er een nieuw 
programma is.  

 In het Besluit externe veiligheid Inrichtingen is bepaald dat er een zogenaamde Bevi-sanering moet 
plaatsvinden als niet aan bepaalde wettelijke normen voor afstanden tussen burgers en gevaarlijke stoffen is 
voldaan. In 2013 was dit niet aan de orde. 

 

Conclusie 

Onze conclusie is dat we op dit moment voldoende voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor externe 

veiligheid. De Brzo -taak ligt nu bij een van de vijf landelijke Brzo -RUD’s. Het bestuurlijk inspectieprogramma zal 

op voorstel van de Brzo -RUD worden vastgesteld, waardoor integraliteit in de regio is gegarandeerd. 

 

Verbeteracties 

In samenwerking met de Milieudienst (nu RUD) hebben we in 2013 een concept opgesteld van de Beleidsvisie 

Externe Veiligheid Gemeente Den Helder. In deze beleidsvisie schetsen we een beeld hoe de gemeente Den 

Helder wil omgaan met externe veiligheid. Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's die voor de 

burgers ontstaan bij het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en chemicaliën. Ook 

het vervoer daarvan over de weg, het water, het spoor en door buisleidingen komt aan de orde. De beleidsvisie 

leggen we in 2014 aan de raad voor.  
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4. JAARREKENING 
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4.1. Grondslagen voor waardering 
 
 Inleiding 

 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften volgens het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

Op 3 december 2012 heeft de raad het besluit genomen om de havenactiviteiten per 1 januari 2013 te 

verzelfstandigen. Hiervoor is de N.V. Port of Den Helder opgericht. De Gemeente Den Helder blijft wel voor 100% 

eigenaar van de N.V. Port of Den Helder. Als gevolg van deze verzelfstandiging maken de financiële activiteiten 

van de haven geen deel uit van de gemeentelijke programmarekening. De N.V. Port of Den Helder stelt een eigen 

jaarverslag en rekening op.  

De belangrijkste mutaties ten opzichte van de balans 2012 betreffen een vermindering van de post vaste activa 

met € 14,9 mln. en de voorraden; in exploitatie genomen gronden met € 7,5 mln. De liquide middelen zijn met € 

10,9 mln. gestegen. De bestemmingsreserves; Haven ad € 4,0 mln.; Regionale binnenhaven ad € 2,6 mln. en 

Herinrichting haven DH ad € 4,2 mln. zijn komen te vervallen. De post crediteuren is met € 0,5 mln. afgenomen 

alsmede de post overige schulden ( € 0,8 mln.). 

 

Door de Rijksoverheid is bepaald dat de brandweertaken van de gemeente overgaan naar de veiligheidsregio’s. 

Voor de gemeente Den Helder houdt dit in dat de alle activa met betrekking tot de brandweer, zoals de kazerne, 

voertuigen en dergelijke overgaan naar de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. De overdracht van deze activa 

heeft eind 2013 plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor waardering 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 

tegen nominale waarden. 

 

Vaste activa 

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt een onderscheid gemaakt tussen 

investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) 

economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van 

inkomsten zijn investeringen met economisch nut.  

 

Immateriële vaste activa 

 

De immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de 

afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en 

ontwikkeling werden in vijf jaar afgeschreven. Alleen kosten van onderzoek en ontwikkeling die leiden tot een 

materieel vast actief mogen als immaterieel vast actief worden geactiveerd.  

Met ingang van 1 januari 2012 is besloten dat wanneer de gemaakte kosten in de praktijk niet leiden tot een 

daadwerkelijke investering, de lasten niet mogen worden geactiveerd. Om eenduidigheid te creëren en bij het niet 

doorgaan van een investering, wordt om deze reden binnen onze gemeente niet gewerkt met een immaterieel 

actief.  

 

Materiële vaste activa met economisch nut 

 

In erfpacht uitgegeven gronden 

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde die bij eerste 

uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).  

Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.  
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Overige investeringen met economisch nut 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 

investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen 

wordt op het saldo afgeschreven. Bijdragen uit reserves worden via de afzonderlijke programmarekeningen 

aangewend ter dekking van de afschrijving. 

 

Afschrijvingsmethode 

Met ingang van 2012 is de nieuwe Nota afschrijvings- en rentebeleid van toepassing (door de Raad vastgesteld op 

12 september 2011). De tot nu toe gehanteerde afschrijvingsregels van de gemeente Den Helder blijven in grote 

lijnen gehanteerd. Er vindt wel een drietal wijzigingen plaats: 
1. Het vanaf te activeren bedrag is verhoogd van € 10.000 naar € 25.000; 
2. Het niet activeren van investeringen met een maatschappelijk nut onder de € 1 miljoen; 
3. Het niet meer activeren van immaterieel actief. 

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:  

 

 

Investeringen 

tot en met 

2004 

Investeringen 

vanaf 2005 

tot en met 

2011 

Investering 

vanaf 2012 

Gronden en terreinen div. 0 jaar  

Woonruimten (inclusief uitbreiding) 20 à 40 jaar   

Bedrijfsgebouwen (inclusief uitbreiding) 20 à 40 jaar   

Stichtingskosten onderwijsgebouwen, woningen en gebouwen 

(excl. grond) 
 40 jaar 40 jaar 

Uitbreiding, verbouwing van woningen en gebouwen  20 jaar 20 jaar 

Noodlokalen 15 jaar  15 jaar 15 jaar 

Riolering (aanleg en vervanging) 15 à 40 jaar 40 jaar 15 à 70 jaar 

Parkeergarages 25 à 32 jaar 40 jaar 40 jaar 

Woonwagenlocaties  40 jaar 40 jaar 

Aanschaf woonwagens  20 jaar 20 jaar 

Technische installaties 10 à 20 jaar 10 à 20 jaar 10 à 20 jaar  

Inventarissen, meubilair, diverse kleine voorzieningen 5 à 10 jaar 10 à 20 jaar 10 jaar 

Stemmachines  10 jaar  

Parkeermeters en –automaten  10 jaar 10 jaar 

Transportmiddelen, auto’s, aanhangwagens en motorvoertuigen 5 à 10 jaar 5 à 15 jaar 5 à 15 jaar 

Begraafplaats   15 à 50 jaar 

Automatiseringsapparatuur en kantoormachines 5 jaar 3 à 5 jaar 3 à 5 jaar 

Software  5 jaar 5 jaar 

Gereedschappen, verbindingsmiddelen  6 jaar 6 jaar 

 

 

Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 

Investeringen in de infrastructurele werken werden tot en met 2004 afgeschreven over een periode van 10 tot 50 

jaar. 

Infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden met 

ingang van 1 januari 2005 geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij 

als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).  

Voor zover in voorkomende gevallen een dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa resultaatafhankelijk extra 

afgeschreven. Met ingang 1 januari 2013 geldt een minimale investeringseis van € 1 miljoen. 
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Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte leningen verminderd met de ontvangen 

aflossingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in 

mindering gebracht. 

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van 

het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen 

onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een 

dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 

 

Onder overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer zijn de vorderingen op bijstandscliënten 

opgenomen verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Het gehele debiteurenbestand is 

doorgelicht en individueel beoordeeld op inbaarheid. Deze oninbaarheid is bepaald op 100% voor huidige en oud-

cliënten zonder incassoactiviteiten en een normbedrag voor inbaarheid van € 1.320 (was € 1.200) per 

openstaande debiteur met een betalingsregeling. Voor openstaande vorderingen in behandeling bij een 

deurwaarder, schuldsanering et cetera is op basis van inschatting/ervaring een percentage voor mogelijke 

oninbaarheid opgenomen.  

 

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met 

afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde 

op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.  

 

Vlottende activa 

 

Voorraden 

 

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden 

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen de 

lagere marktwaarde.  

 

In exploitatie genomen gronden 

De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

vervaardigingsprijs. dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks 

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp 

maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.  

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van 

betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de 

verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor  een  

geprognosticeerd  verlies  van  een  complex  wordt een voorziening ter grootte van het verwachte negatieve 

resultaat op contante  waarde  in  het  betreffende boekjaar genomen. Het verwachte resultaat op contante 

waarde wordt bepaald op basis van een actualisatie van de grondexploitaties. Deze actualisatie is gebaseerd 

op inzichten, aannames en veronderstellingen van begin 2014.  Dit betreft een inschatting die omgeven is 

door de nodige risico’s en onzekerheden die periodiek wordt herzien. 

 

Overige voorraden 

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die 

zijn gebaseerd op de gemiddelde (betaalde) inkoopprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar 

marktwaarde.  

 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in 

mindering gebracht. De voorziening wordt op twee manieren bepaald, namelijk voor de belastingdebiteuren via 

de dynamische methode en voor de overige debiteuren via de statische methode. De gezamenlijke uitkomst 

vormt de voorziening dubieuze debiteuren. 
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Liquide middelen en overlopende activa 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

 

Vaste passiva 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting dan wel het 

voorzienbare verlies.  

 

Langlopende schulden 

De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De 

vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer. 

 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Borg- en Garantstellingen 

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde 

schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de paragraaf met betrekking tot de financiering is nadere 

informatie opgenomen. 

 

  



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

152 

4.2. Grondslagen voor de resultaatbepaling 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 

slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden 

voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden. 

 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als een baat genomen op het moment waarop het dividend 

betaalbaar gesteld wordt. 

Onder de baten is in 2013 een post verantwoord van € 1.512.000 wegens ontvangen bijdragen van het 

Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het betreft hier eigen bijdragen in het kader van de WMO (verstrekte 

huishoudelijke hulp). Het CAK berekent, factureert en int deze bijdragen van haar cliënten en betaalt de 

ontvangen eigen bijdragen door aan de gemeente. De gemeente Den Helder kan, door het ontbreken van 

(inkomens-) gegevens, niet vaststellen of het CAK de eigen bijdragen: 

 Juist en volledig in rekening heeft gebracht; 

 Volledig heeft geïnd; 

 Volledig en juist heeft doorbetaald aan de gemeente. 

 

Daarom bestaat er onzekerheid over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verantwoorde eigen 

bijdragen ad € 1.512.000. Deze onzekerheid wordt op grond van een uitspraak van de commissie BBV niet 

meegewogen in het oordeel van de accountant over de jaarrekening. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 

het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter 

toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 

ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en 

dergelijke. 

 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening 

getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de 

meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel 

een verplichting gevormd te worden. 
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4.3. Balans 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (bedragen x € 1.000) 

 

 

ACTIVA 2013 2012

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 27 1.405

Kosten onderzoek en ontwikkeling 27 1405

Materiële vaste activa 83.385 99.908

Gronden en terreinen 5.217 7.468

Woonruimten 126 211

Bedrijfsgebouwen 31.039 34.169

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 36.331 48.224

Vervoersmiddelen 561 1.188

Machines, apparaten en installaties 5.147 2.311

Overige materiële vaste activa 4.964 6.337

Financiële vaste activa 97.627 104.316

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 7.014 7.013

Leningen aan woningcorporaties 75.082 78.591

Overige langlopende leningen 7.349 9.540

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar 1.729 1.833

Bijdrage aan activa van derden 6.453 7.339

Totaal vaste activa 181.039 205.629

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 22.761 21.598

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 3.242 3.981

In exploitatie genomen bouwgronden 19.445 17.511

Overige voorraden 74 106

Vorderingen 28.664 18.827

Vorderingen op openbare lichamen 11.427 10.980

Rekening-courant met niet financiële instellingen 15 11

Overige vorderingen 17.222 7.836

Liquide middelen 16.916 28.566

Kas en bank 16.916 28.566

Overlopende activa 996 871

Vooruitbetaalde bedragen 0 47

Overige overlopende activa 996 824

Totaal vlottende activa 69.337 69.862

TOTAAL 250.376 275.491
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PASSIVA 2013 2012

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen 59.955 64.928

Algemene reserve 24.709 23.906

Bestemmingsreserves 28.491 42.048

Saldo van rekening 6.755 -1.026

Voorzieningen 15.029 19.959

Voorzieningen 15.029 19.959

Langlopende schulden 147.080 154.818

Onderhandse leningen 146.828 154.483

Door derden belegd geld 252 305

Waarborgsommen 0 30

Totaal vaste passiva 222.064 239.705

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden 22.836 28.130

Overige vlottende schulden 10.479 15.135

Kas en Bank 12.357 12.995

Overlopende passiva 5.476 7.656

Nog te betalen bedragen 3.484 3.736

Vooruitontvangen bedragen 1.992 3.920

Overige overlopende passiva 0 0

Totaal vlottende passiva 28.312 35.786

TOTAAL 250.376 275.491

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 199.574 197.920
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4.4. Toelichting op de balans 

 

(bedragen x € 1.000) 

 

VASTE ACTIVA 

 

Immateriële vaste activa 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 

2013. 

 

 
 

De belangrijkste vermeerdering/vermindering betreft: 

 

 

Totaal krediet Restant krediet Realisatie 

Verminderingen:    

VK nieuwbouw Stadhuis   -1.368 

Haalbaarheidsonderzoek parkeergarage Koninckshoek   -7 

 

Bij de tussentijdse rapportage van 2013 is besloten de uitgaven tot en met 2012 ten laste van de reserve 

Nieuwbouw Stadhuis te brengen. 

De geactiveerde kosten inzake het haalbaarheidsonderzoek parkeergarage Koninckshoek ad € 7.000 zijn 

overgeheveld naar bedrijfsgebouwen omdat het onderzoek heeft geleid tot een uitvoeringskrediet. 

 

Materiële vaste activa 

Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt 

onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. 

Investeringen met een economisch nut leveren inkomsten op (bijvoorbeeld door middel van tarieven) of zijn 

verhandelbaar. Deze moeten worden geactiveerd en reserves mogen hierop niet in mindering worden 

gebracht. Investeringen met een maatschappelijk nut leveren geen directe inkomsten op (bijv. bruggen, 

wegen, parken etc.). 

 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2013. 

 

Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Afwaarde- Boekwaarde

1-1-2013 ringen teringen vingen van derden ringen 31-12-2013

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 1.405        1.375      2                 27              

Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Afwaarde- Boekwaarde

1-1-2013 ringen teringen vingen van derden ringen 31-12-2013

Gronden en terreinen 2.392           623       943           2.072            

Woonruimten 211               79             6                       126                

Bedrijfsgebouwen 34.169         5.889    7.755        1.263               31.039          

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 40.826         1.527    11.341     1.694               29.318          

Vervoermiddelen 1.188           642       1.004        265                  561                

Machines, apparaten en installaties 2.263           4.130    942           346                  5.105            

Overige materiële vaste activa 4.377           882       1.099        980                  3.180            

Investeringen met een economisch nut 85.426         13.693  23.163     4.554               -                   -                     71.401          

Gronden en terreinen 22                 22                  

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 7.398           13          398                  7.013            

Machines, apparaten en installaties 48                 7                       42                  

Overige materiële vaste activa 1.960           176                  1.784            

Investeringen met een maatschappelijk nut 9.428           13          -                 581                  -                   -                     8.861            

In erfpacht uitgegeven gronden 5.054           1.931        3.123            

Overige vaste activa 5.054           -             1.931        -                        -                   -                     3.123            

Totaal materiële vaste activa 99.908         13.706  25.094     5.135               -                   -                     83.385          
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Voor de investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut zijn geen reserves beschikbaar. 

De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht. 

 

Investeringen met een economisch nut 

 

Gronden en terreinen 

De gronden en terreinen betreffen onder meer de grond volkstuinen en de gronden van sport- en 

recreatieparken. 

 

 

Totaal 

krediet 

Restant krediet Realisatie 

Vermeerderingen:    

Grond Zwembad 1.000 1.000 623 

    

Verminderingen:    

Overdracht grond naar de N.V. Port of Den Helder   -548 

Overdracht grond brandweerkazerne naar de Veiligheidsregio NHN   -395 

 

In verband met de verzelfstandiging van de Havendienst naar de N.V. Port of Den Helder is 

bovengenoemde activa naar deze entiteit overgegaan. Zie voor nadere toelichting de 

waarderingsgrondslagen bij de balans. 

In verband met het besluit van de overheid om de brandweertaken over te dragen aan de Veiligheidsregio’s 

is de activa van de Brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 

Bedrijfsgebouwen 

De bedrijfsgebouwen betreffen onder meer de schoolgebouwen, buurthuizen, jongerencentra, 

parkeerdekken en de gebouwen van de gemeentelijke diensten, die worden gebruikt voor de huisvesting 

van de diverse afdelingen van de gemeente. 

 

Totaal krediet Restant 

krediet 

Realisatie 

Vermeerderingen:    

Gebouw Zwembad 15.393 5.944 3.972 

Parkeergarage Sluisdijkstraat 1.860 1.309* 1.304 

Nieuwbouw Stadhuis 24.032 24.032 556 

Verminderingen:    

Brandweerkazerne   -7.137 

Trimaran   -192 

De Windwijzer   -243 

* Van het restant krediet wordt € 0,25 miljoen niet geactiveerd maar ten laste gebracht van de voorziening 

onderhoud. 

 

Grond, weg- en waterbouwkundige werken 

 

Totaal krediet Restant 

krediet 

Realisatie 

Vermeerderingen:    

Investeringen riolering 2013 3.171 220 1.528 

Verminderingen:    

Investeringen Haven   -11.341 

 

Vervoermiddelen 

 Totaal krediet Restant 

krediet 

Realisatie 

Vermeerderingen:    

Redvoertuig 600 600 553 

Verminderingen:    

Voertuigen Brandweer   -1.003 
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Machines, apparaten en installaties 

 Totaal krediet Restant 

krediet 

Realisatie 

Vermeerderingen:    

Apparatuur zwembad 4.020 4.020 4.020 

Verminderingen:    

Materiaal Brandweer   -105 

Waterbuffer (Haven)   -836 

 

Overige materiële vaste activa 

De overige materiële vaste activa betreft voornamelijk kantoormeubilair en automatisering. 

 

 Totaal krediet Restant 

krediet 

Realisatie 

Vermeerderingen:    

Back office applicaties 745 358 238 

Vervanging werkplekken 415 415 199 

Verminderingen:    

Materiaal Brandweer   -154 

Veiligheidsvoorziening  (Haven)   -866 

 

Investeringen met een maatschappelijk nut 

 

Grond, weg- en waterbouwkundige werken 

Hieronder zijn opgenomen de investeringen in wegen en kunstwerken. 

 Totaal krediet Restant 

krediet 

Realisatie 

Vermeerderingen:    

Reconstructie Middenweg 2.357 1.121 13 
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Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht 

weergegeven. 

 
 

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 

 

Aandelen N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland (GKNH) 

De houdstermaatschappij heeft een indirect belang in Alliander N.V. Dit betreft een netwerkbedrijf welke een 

derde beheert van de elektriciteit- en gasnetwerken in Nederland. De feitelijke waarde van de deelneming in 

Alliander is moeilijk vast te stellen omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn maar in overheidshanden 

moeten blijven. 

 

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 

De gemeente heeft met deze aandelen een belang in de BNG van 0,38%. De intrinsieke waarde van dit 

belang bedraagt volgens de jaarrekening van 2012 naar schatting € 10,5 mln.  

 

Belang van 100% in de Luchthaven Den Helder BV 

De gemeente heeft een belang van 100% in de Luchthaven Den Helder B.V. Deze B.V. heeft een belang 

van 50% in Den Helder Airport C.V. De intrinsieke waarde van dit belang bedraagt volgens de jaarrekening 

van 2012 circa € 5,3 mln. 

 

Deelname in de NV Huisvuilcentrale 

De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst hoofdelijk 

garant voor de leningen verstrekt aan de NV Huisvuilcentrale. Op dit moment valt er in totaal € 672 miljoen 

onder de ballotageovereenkomst, daarvan heeft de Gemeente Den Helder een aandeel van 3,84% in. De 

intrinsieke waarde van het aandeel van de Gemeente Den Helder in de NV Huisvuilcentrale bedraagt 

volgens de jaarrekening van 2012 circa € 2,6 mln. 

 

Aandelen Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 

In 2007 heeft Willemsoord BV Cape Holland overgenomen. Voor de financiering van deze overname heeft 

een agiostorting plaatsgevonden door de gemeente op de bestaande aandelen van € 6,1 mln. 

De jaarrekening 2012 sluit met een eigen vermogen van € 10,2 mln. (2011 € 9,7 mln.).  

 

 

Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrijvingen/ Afwaarde- Boekwaarde

1-1-2013 ringen teringen aflossingen ringen 31-12-2013

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 7.013 1 7.014

Leningen aan woningcorporaties 78.591 3.509 75.082

Overige langlopende leningen 9.540 2.191 7.349

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 1.833 872 976 1.729

Bijdragen aan activa van derden 7.339 310 576 6.453

Totaal financiële vaste activa 104.316 873 310 7.252 0 97.627

2013 2012

253 253

529 529

45 45

5 5

6.108 6.108

9 9

0 0

18 18

1 1

46 45

7.014 7.013

N.V. Port of Den Helder

Deelname van 50,00% in Zeestad Beheer B.V.

Deelname van 49,50% in Zeestad C.V.

Deelname Baggerbeheer Den Helder B.V.

Noord-Holland Noord B.V.

Aandelen N.V. Houdstermij. Gaskop Noord-Holland: 557 stuks à € 454

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

Belang van 100% in de Luchthaven Den Helder BV

Deelname in de N.V. Huisvuilcentrale: 112 stuks à € 45,45

Belang van 100% in Ontwikkelings- en exploitatiemij. Willemsoord BV Den Helder
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Deelneming in Zeestad Beheer BV  

De gemeente heeft een belang van 50% in Zeestad Beheer BV De vennootschap heeft ten doel het 

optreden als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Zeestad CV en is opgericht in 2007.  

Het resterende belang van 50% is in handen van de Provincie. 

 

Zeestad CV 

Voor de ontwikkeling van de plangebieden Stadshart en Nieuw Den Helder Centrum is in 2007 Zeestad CV 

opgericht bij raadsbesluit van 8 maart 2007 (nr. 27). Met het Rijk en de Provincie is een 

samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing gesloten. 

Als commanditaire vennoot neemt de gemeente en de Provincie beide voor 49,5% deel in deze CV. De 

beherende vennoot van de CV is Zeestad Beheer BV, waar de gemeente en Provincie beide een 50% 

belang hebben genomen. Zeestad Beheer BV heeft het resterende belang van 1% in de CV. 

 

N.V. Port of Den Helder 

De gemeente heeft een belang van 100% genomen in de NV Port of Den Helder met ingang van 2013. 

Tevens staat de gemeente voor maximaal € 15,2 miljoen garant ten behoeve van NV Port of Den Helder. 

 

Overige langlopende leningen 

Hieronder zijn onder meer opgenomen leningen aan het Gemini Ziekenhuis (€ 1,8 miljoen), Schouwburg De 

Kampanje (€ 1,8 miljoen), Samenwerkingsschool SO/VSO (€ 1,4 miljoen), Triade (€ 0,3 miljoen),  de 

stichting Blijf van mijn Lijf (€ 0,4 miljoen) en Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V. (1,2 

miljoen). 

 

De aflossing van € 2,2 miljoen bestaat uit de reguliere aflossingen.  

 

Overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar 

De vorderingen op bijstandscliënten welke vallen onder de WWB bedraagt € 3,7 miljoen waarop in 

mindering is gebracht een bedrag van € 2,0 miljoen wegens mogelijke oninbaarheid. De vorderingen op 

bijstandscliënten met doorbetalingsverplichting aan het rijk (van 75%) bedraagt € 0,04 miljoen minus een 

bedrag van € 0,02 miljoen wegens mogelijke oninbaarheid.  

 

Debiteuren WIZ Aantal    Aantal   Betalings-   Percentage 

  personen   vorderingen   regelingen     

2009 721  1.080  531  49% 

2010 757   1.105   667   60% 

2011 827  1.194  808  68% 

2012 878  1.297  868  67% 

2013 846  1.248  863  69% 

 

Bijdragen aan activa van derden 

 Totaal krediet Realisatie 

Verminderingen:   

Brede school Pasteurstraat 5.268 -309 
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VLOTTENDE ACTIVA 

 

Voorraden 

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën. 

 

 
Niet in exploitatie genomen gronden 

 
 

OS&O 

In 2013 zijn de ontwikkelmogelijkheden van het gebied verkend met de Huisduiner Ontwikkelings 

Maatschappij (HOM), een samenwerking van lokale partijen, die zich bij de gemeente hadden gemeld als 

geïnteresseerde partijen. Er is aan de HOM in april 2013 een grondbod gedaan, dat eind juni geaccepteerd 

is. Met dit grondbod dekt de toekomstige ontwikkeling de boekwaarde van het complex. Partijen zijn hierna 

verder gegaan om het grondbod verder uit te werken in een koop- realisatieovereenkomst. Deze 

overeenkomst is in maart 2014 getekend.  

 

Verwervingen grond en opstallen Stadshart 

In 2013 is het pand Molenstraat 160 verkocht. Naast het postkantoor zijn er nu nog drie panden over. Bij 

deze drie panden wordt niet langer gedacht aan toekomstige herontwikkeling. In 2014 worden ze 

ondergebracht bij product 851 Af te stoten panden. De boekwaarde van deze panden is moeilijk terug te 

verdienen. Daarom is besloten om bij de jaarrekening 2013 de boekwaarden van de gebouwen 

Diaconiestraat 44 en 46 geheel af te waarderen. Voor de Weststraat 60 was in de jaarrekening van 2011 al 

een voorziening getroffen, waardoor deze boekwaarde is verlaagd.  

 

Ankerpark 

De grond waarop voorheen de visserijschool stond ligt in het gebied dat per 1 januari 2013 onderdeel 

uitmaakt van de Port of Den Helder. De grond is tegen boekwaarde ondergebracht in deze onderneming. 

 

Vinkenterrein 

In 2013 is besloten af te zien van de ontwikkelingen die door middel van een stedenbouwkundige schets in 

beeld waren gebracht. Er zijn in 2013 geen verdere plannen gemaakt voor deze locatie. Aangezien de 

boekwaarde in het verleden al vrijwel geheel ten laste van het resultaat is gebracht loopt de gemeente ten 

aanzien van dit terrein geen financieel risico. Op het moment dat het terrein in ontwikkeling wordt gebracht 

moet rekening worden gehouden met de kosten van sanering van de (vervuilde) grond.  

 
  

Omschrijving Boekwaarde Overboe- Vermeer- Opbreng- Afwaar- Boekwaarde Voorziening Balanswaarde Boekwaarde 

1-1-2013 king deringen sten dering 31-12-2013 verlieslatend 31-12-2013 per m2

(incl. vz) (incl. vz) t/m 2013

OS&O 1.218 40 1.258 1.604 2.862 45

Verwervingen Stadshart 2.044 81 35 148 1.942 148 2.090 611

Ankerpark 677 677 0 0 0

Vinkenterrein 42 42 42 2

Totaal 3.981 0 121 712 148 3.242 1.752 4.994
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In exploitatie genomen gronden (onderhanden werken) 

 

 

 
 

 

Bij de berekeningen van de prospectie van plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Rente 4,0 % 

 Kostenstijging 2,0 % 

 Opbrengstenstijging 0,0 - 1,5 % 

 Prijspeildatum 1-1-2014 

 Opslag bovenwijkse voorzieningen per m2 € 4,50 

 

 

Overige gegevens: 

 Nog te realiseren opslag op grondverkopen (Bovenwijkse voorz. € 4,50 per m²) € 220.680 

 Nog te verkopen grond voor bedrijven, kantoren e.d.    49.040 m² 

 

Toelichting: 

Per 1 januari 2013 is de grondexploitatie van Kooypunt tegen boekwaarde ingebracht in Port of Den Helder 

NV.  

De Pasteurstraat is met raadsbesluit in december 2013 afgesloten.   

Het bedrijventerrein De Dogger is bouwrijp gemaakt en ingericht. Hiervoor zijn in 2013 kosten gemaakt. 

Per 1 januari 2013 maakt de Woningstichting Den Helder niet langer deel uit van de grondexploitatie Willem-

Alexander Hof. De gemeente heeft de grond overgenomen van de Woningstichting. Deze kosten waren al 

onderdeel van de grondexploitatie maar zijn nu ook financieel administratief verwerkt.  

 

Overige grond- en hulpstoffen 

De overige grond- en hulpstoffen betreffen voornamelijk de magazijnvoorraden van Stadsbeheer. 

 

Vorderingen 

De in de balans opgenomen vorderingen (uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder) kunnen als 

volgt worden gespecificeerd.  

 

 
  

Omschrijving Boekwaarde Overboe- Vermeer- Opbreng- Reserve- Boekwaarde Voorziening Boekwaarde Voorziening Balanswaarde

1-1-2013 King deringen sten vorming 31-12-2013 verlieslatend 31-12-2013 verlieslatend 31-12-2013

(incl. vz) (incl. vz) complex (incl. vz) t/m 2013

Kooypunt 6.803 6.803 0 0 0

Doggerwijk West -1.585 63 1.208 -440 -440 -440

Pasteurstraat -225 -87 138 0 0 0

Willem-Alexander Hof 12.518 8.687 6 21.199 1.314 19.885 5.819 25.704

Totaal 17.511 -24 10.033 6.809 0 20.759 1.314 19.445 5.819 25.264

2013 2012

Vorderingen op openbare lichamen 11.427 10.980

Rekening-courant met niet financiële instellingen 15 11

Overige vorderingen 17.222 7.836

28.664 18.827



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

163 

Vorderingen op openbare lichamen 

 
 

De daling van de post ‘Provincie Noord-Holland subsidie’ wordt voornamelijk veroorzaakt door ontvangen 

subsidie inzake Waterbodemsanering Willemsoord voor in totaal € 0,8 miljoen. Verder is er nog voor 

ongeveer € 0,2 mln. aan subsidies inzake diverse wegenprojecten ontvangen. 

 

De overige vorderingen op openbare lichamen is afkomstig van het debiteurensaldo en betreft de nog 

openstaande posten op bijvoorbeeld gemeente, provincie en rijk. De stijging van deze post wordt 

voornamelijk veroorzaakt door een nog openstaande post inzake gemeentelijke belastingen ad € 2,0 mln. bij 

een publiekrechtelijk orgaan. Hierbij is al een bedrag van € 0,25 mln. in mindering gebracht voor mogelijke 

oninbaarheid. De afronding van deze post vindt in 2014 plaats. 

 

Rekening-courant met niet financiële instellingen 

 

 
 

De R.C. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is in 2010 geopend in het kader van de uitoefening 

van de Startersleningen. Per 31 december 2013 had de gemeente een vordering op de R.C. Stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.  

 

Overige vorderingen 

 

 
 

De daling van het saldo van de algemene debiteuren wordt onder andere veroorzaakt door een daling van 

de debiteuren haven- en kadegelden ten bedragen van € 0,8 miljoen. Daarbij is bij de algemene debiteuren 

een bedrag van € 0,75 miljoen in mindering gebracht voor mogelijke oninbaarheid.  

De rente langlopende geldleningen u/g betreffen rentebaten welke betrekking hebben op 2013, maar pas in 

2014 ontvangen worden. Deze rentebaten hebben betrekking op de periode tussen de laatste 

renteontvangst en de balansdatum. 

De toename van de post overige vorderingen met € 10,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door het 

nog te ontvangen bedrag inzake de overdracht van de brandweerkazerne en de overige materiële vaste 

activa van de brandweer naar de Veiligheidsregio Noord Holland Noord ad € 8,8 miljoen. Verder staat er nog 

een vordering open van € 0,6 miljoen inzake het CAK en € 0,4 miljoen nog te ontvangen toeristenbelasting. 

 
  

2013 2012

Omzetbelasting 29 324

BTW-compensatiefonds 6.695 6.787

Provincie Noord-Holland subsidie 2.091 3.020

Ministerie van SZW 0 98

Overige vorderingen op openbare lichamen 2.614 751

11.427 10.980

2013 2012

R.C. Nationaal Restauratiefonds 10 13

R.C. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 5 -2

15 11

2013 2012

Algemene debiteuren 3.220 3.956

Rente leningen u/g en rente banksaldi 2.349 2.509

Overige vorderingen 11.653 1.371

17.222 7.836
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Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten. 

 

 
 

De onder de liquide middelen opgenomen bankrekeningen betreffen de saldi bij de ABN AMRO, Rabobank 

en ING. Het verschuldigde saldo van de BNG bank staat per ultimo 2013 onder de vlottende passiva.  

 

Overlopende activa 

De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden. 

 

 
Het bedrag van de overige overlopende activa is onder andere opgebouwd uit de vooruitbetaling inzake 

verbouwingen bij de Drietand ad € 0,75 miljoen. 
  

2013 2012

Kas 32 26

Bank 16.884 28.540

16.916 28.566

2013 2012

Nog te ontvangen bedragen 0 47

Overige overlopende activa 996 824

996 871
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VASTE PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

De reserves worden als volgt gerubriceerd:  
1. Algemene reserves; 
2. Bestemmingsreserve voor beleidsprioriteiten; 
3. Bestemmingsreserve om meerjarig ingezet beleid financieel mogelijk te maken; 
4. Bestemmingsreserve als buffer voor risico’s; 
5. Bestemmingsreserve als egalisatiereserve; 
6. Bestemmingsreserve als financieel technische reserve. 

 

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

 

 
 

Het verloop in 2013 wordt hieronder per reserve weergegeven. 

 
 

2013 2012

Algemene reserve 24.709 23.906

Bestemmingsreserves 28.491 42.048

Rekeningsaldo 6.755 -1.026

59.955 64.928

Omschrijving Stand Vermeer- Vermin- Vermindering Stand

1-1-2013 Deringen deringen door afschrijving 31-12-2013

Algemene reserve 23.906 1.868 1.064 24.709

Totaal algemene reserve 23.906 1.868 1.064 0 24.709

Beleidsprioriteiten

Nieuwbouw stadhuis 3.476 500 1.368 2.607

Multicultureel Centrum 143 25 140 29

De Nollen 140 79 61

Ontwikkeling De Nollen 227 136 91

Aanleg regionale Binnenhaven 2.600 2.600 0

Woonomgeving De Schooten 414 414

Ontwikkeling M3 Cluster 200 200

Strategische Visie 5.813 5.478 5.010 6.280

Drooghe Weert 280 280

Bodemsanering Nijverheidsweg 8 8 0

Res. Prior.Coal.programma 2010-2014 937 937 0

Verzelfstandiging Haven 4.048 4.048 0

Meerjarig beleid

Kunstopdrachten/aankoop kunstvoorwerpen 144 106 60 191

Monumenten 336 336

Beleidsplan BNLS 98 6 34 71

Bovenwijkse voorzieningen 2.129 54 2.075

Bodemsanering 1.203 120 168 1.155

Participatie Arme Kinderen 94 94 0

Frictiefonds 1.175 382 793

Egalisatie Onderwijshuisvesting 4.962 56 412 4.606
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Een samenvatting van de doelstellingen van de verschillende types reserves wordt op de volgende 

bladzijde’s  gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Stand Vermeer- Vermin- Vermindering Stand

1-1-2013 Deringen deringen door afschrijving 31-12-2013

Buffer voor risico's

Herontwikkeling Lidwina 788 788

Divmag terrein 238 238

BWS Voormalig Gewest 81 81 0

Aankopen Stadshart 2.458 221 71 2.607

Participatie/werkdeel WWB 135 96 40

Egalisatiereserve

Woonwagens Blankmanstraat 150 13 137

Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum 221 12 209

Verplaatsing kinderboerderij 351 18 333

Nieuwbouw Stadhuis 0 150 150

Exploitatie parkeren Sluisdijkstraat 494 494

Technische reserve

Dekking kapitaallst.investeringen vml.belastingkant. 75 75 0

Nieuwbouw Pijler/Herderschee 1.876 75 127 1.825

Dekking kapitaallasten stadhuis 115 57 58

Herinrichting Haven Den Helder 4.150 4.150 0

Onderwijscluster Pasteurstraat 2.489 100 163 2.425

Totaal bestemmingsreserves 42.048 6.836 20.260 133 28.491

Saldo van rekening -1.026 6.755 -1.026 6.755

Totaal saldo rekening -1.026 6.755 -1.026 0 6.755

Totaal eigen vermogen 64.928 15.459 20.299 133 59.955
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Algemene reserve 

 

Reserve Aard / Reden 

Algemene reserve 
Bufferfunctie tegen (on)verwachte schommelingen in het exploitatiesaldo 
en onderdeel van het weerstandsvermogen. 

 

Beleidsprioriteiten. 

 

Reserve Aard / Reden 

Nieuwbouw stadhuis Deze reserve is bestemd voor de nieuwbouw van het stadhuis. 

Multicultureel Centrum Deze reserve is bestemd om negatieve exploitatieresultaten in de periode 

juli 2010 tot en met juni 2020 van het MFC Nieuw Den Helder te dekken. 

De gemeente staat in totaal garant voor een bedrag van maximaal € 

255.000 over de genoemde periode. 

De Nollen Deze reserve is bestemd voor de (deel-)financiering van de gevolgen van 

het wegvallen van de ID-banen. 

Ontwikkeling De Nollen Bijdrage in de realisering van het integrale natuur/kunstproject De Nollen 

onder verantwoordelijkheid van Stichting De Nollen. 

Aanleg regionale 

Binnenhaven 

De reserve is bestemd voor de aanleg van een regionale binnenhaven en 

gevormd uit een deel van de opgeheven Algemene bestemmingsreserve 

haven. 

Woonomgeving De Schooten Uitvoering plan De Schooten waaronder revitaliseren gebied rondom 

winkelcentrum. 

Ontwikkeling M3 cluster 

 

Deze reserve is bestemd voor het vormen van een Ontwikkelingsfonds 

ter versterking van het marien-, maritiem, en milieu-technologische 

kenniscluster in Den Helder en regio. 

Strategische Visie  

 

Toevoegingen vinden plaats vanuit de verkoopopbrengst Nuon aandelen. 

Bestedingen moeten passen in de zes doelstellingen van de 

strategische visie. 

Drooghe Weert 
Er dienen nog diverse bouw- en woonrijp maakwerkzaamheden plaats 

te vinden in het afgesloten exploitatiegebied Drooghe Weert. De 

werkzaamheden vloeien voort uit de verplichtingen van de gemeente 

ten aanzien van waterhuishouding, verkeer en inrichting openbare 

ruimte. Waaronder aanleg fietsbruggen. 

Bodemsanering 

Nijverheidsweg 

Sanering vervuilde grond aan de Nijverheidsweg. 

Prioriteiten Coalitieprogramma 

2010 – 2014 

Bij de begrotingsbehandeling 2011 (samen met de 1
e
 verkenning 

bezuinigingen) is besloten een bestemmingsreserve in te voeren voor de 

prioriteiten die in het coalitieprogramma zijn opgenomen. Vrijval van 

reserves en/of positieve resultaten in de exploitatie worden toegevoegd 

aan deze reserve. 

Verzelfstandiging Haven 
Bij de Turap 2013 is aangegeven dat de voormalige  

onderhoudsvoorziening en bijbehorende storting, bij ontbreken van een 

geactualiseerde onderbouwing, in een reserve gestort zouden worden. 

Hieraan is uitvoering gegeven. Bovendien wordt vanwege de 

verzelfstandigde status het exploitatieresultaat, (na verrekening van 

overheadcompensatie en voorgefinancierde verzelfstandigingskosten), 

ook in deze reserve gestort. 
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Meerjarenbeleid. 

 

Reserve Aard / Reden 

Kunstopdrachten/aankoop 

kunstvoorwerpen 

Het Fonds Kunstopdrachten/Aankoop kunstwerken is ingesteld enerzijds 

voor het kunnen verlenen van kunstopdrachten waarvan de financiering 

geschiedt op grond van de zgn. 1%- regeling en anderzijds voor het doen 

van kunstaankopen, ten behoeve waarvan jaarlijks door de 

Gemeenteraad in het kader van de vaststelling van de  

Gemeentebegroting een bedrag beschikbaar wordt gesteld. 

Monumenten De reserve is bedoeld ter uitvoering van het gemeentelijk 

monumentenbeleid (Nota CHW). 

Beleidsplan Natuur, 

Landschap en Stedelijk Groen 

(BNLS) 

Het verbeteren van het ecosysteem van Den Helder en het verhogen en 

in standhouden van de belevings- en gebruikswaarden van natuur en 

landschap van de stad Den Helder en haar buitengebied in het 

algemenen van haar stedelijk groen en watergangen in het bijzonder. 

Meer concreet betekent dit uitvoering geven aan het meerjaren 

omvormingsplan voor het groen in Den Helder. 

Bovenwijkse voorzieningen Het fonds is gevormd in het kader van de financiering van de 

(bovenwijkse) infrastructurele werken ten behoeve van de verbetering 

van de ontsluiting van de grondexploitatiegebieden. 

Bodemsanering Het opvangen van kosten samenhangende met: 

 bodemonderzoek en saneringsprojecten; 

 de financiering van de gemeentelijke kosten voortvloeiende uit het 
ISVbodemprogramma 2005-2009; 

 de verplichte aankoopregeling uit de Wbb voor onverkoopbare 
woningen als gevolg van bodemverontreiniging. 

Participatie Arme Kinderen 

(Aboutaleb) 

Extra ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. Het gaat daarbij om  

Buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en algemene 

ontwikkeling. De extra activiteiten zijn bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die 

opgroeien in huishoudens met een laag inkomen.  

Frictiefonds Een eenmalige storting om de structurele bezuiniging in de 

bedrijfsvoering mogelijk te maken. 

Egalisatie 

Onderwijshuisvesting 

Voorzieningen onderwijshuisvesting o.b.v. verordening voorziening 

huisvesting onderwijs en nota "Samen voor Kwaliteit" (Kadernota 

Onderwijs en Welzijnsaccommodaties).  

 

Buffer voor risico’s 

 

Reserve Aard / Reden 

Herontwikkeling Lidwina Deze reserve is bestemd voor de aankoop van de gesaneerde bodem en 

heringerichte openbare ruimte na realisering van het project Lidwina. 

Divmag terrein In het kader van de ontwikkeling van “Terrein DIVMAG” en de “Poort van 

Den Helder” is het DIVMAG/Mijnendienstterrein gekocht. Het Rijk heeft 

daarbij een bijdrage verleend voor nazorg grondwatersanering. 

BWS Voormalig Gewest Deze reserve is bestemd voor volkshuisvestingsdoeleinden, welke 

voorheen onder gewestelijk verband vielen. 

Aankopen Stadshart  Het doen van aankopen van panden ten behoeve van het project 

stadshart. 

Participatie / werkdeel WWB Gevormd uit het bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2009. 

De middelen zijn/worden deels ingezet voor het participatiebudget. 
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Egalisatiereserve. 

 

Reserve Aard / Reden 

Woonwagens Blankmanstraat De reserve is bestemd voor egalisatie van het exploitatiesaldo  voor de 

verplaatsing van het woonwagencentrum aan de G.P.Blankmanstraat 

naar het voormalig terrein van tuincentrum Mooyekind. 

Duinen Noordkop / 

Bezoekerscentrum 

Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de jaarlijkse  

kapitaallasten van de bouw en inrichting van het bezoekerscentrum 

“Duinen Noordkop”. 

Verplaatsing kinderboerderij Deze reserve is bestemd opvangen van de jaarlijkse kapitaallasten van 

de bouw voor de verplaatsing van de kinderboerderij.  

Nieuwbouw Stadhuis Ten einde de budgetruimte, welke te maken heeft met de huisvesting, 

constant te houden op het basisniveau van € 1,6 miljoen worden 

dalingen in deze exploitatiebudgetten gestort in een reserve. 

Exploitatie parkeren 

Sluisdijkstraat 

Deze reserve is bestemd voor dekking van de exploitatie. 

 

Technische reserve. 

 

Reserve Aard / Reden 

Dekking kapitaallasten 

investeringen voormalig 

belastingkantoor 

Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de  

kapitaallasten van het voormalig belastingkantoor. 

Nieuwbouw Pijler / 

Herderschee 

Deze reserve is bestemd voor de dekking van kapitaallasten van de 

onderwijslocatie De Pijler aan de drs. F. Bijlweg 232. Uitvoering 

kadernota onderwijshuisvesting 'Samen voor Kwaliteit'. 

Dekking kapitaallasten 

stadhuis 

Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten voor 

gedane investeringen in het stadhuis. 

Herinrichting Haven Den 

Helder 

Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten 

vooreen aantal deelprojecten, die vallen onder het project herinrichting 

haven Den Helder. Het gaat om de vernieuwing / verbreding van de 

Onderzeedienstkade, aanlandingsvoorziening toeristische zeevaart en de 

Koopvaarders-binnenhaven. 

Onderwijscluster Pasteurstraat Deze reserve is voor de dekking van de kapitaallasten van de 

onderwijslocatie De Poolster aan de Pasteurstraat. Uitvoering kadernota 

onderwijshuisvesting 'Samen voor Kwaliteit'. 

 

Algemene reserve 

De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, voor vertragingen in 

realisatie en ombuigingsmaatregelen en voor het opvangen van risico's waarvoor geen 

bestemmingsreserve/voorziening is ingesteld. De algemene reserve heeft het karakter van een bufferfunctie.  

 

De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht. 

 

 Realisatie 

Vermeerderingen:  

Bespaarde rente 2013 1.118 

Verkoop windwijzer 750 

Verminderingen:  

Resultaatbestemming 2012 (RB.13.0061) 1.026 

Resultaatbestemming 2012 (RB.13.0061) 23 
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Bestemmingsreserves 

De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht. 

 

Nieuwbouw Stadhuis 

De vermeerdering van € 0,5 miljoen is conform RB.13.0107 Tussenrapportage 2013. Hierbij is besloten dit 

bedrag vanuit de stelpost huisvesting stadhuis toe te voegen aan de reserve Nieuwbouw stadhuis 

De vermindering van € 1,4 miljoen is conform RB13.0107 Tussenrapportage 2013. Voor de nieuwbouw van 

het stadhuis is de DBFMO constructie losgelaten en wordt nu de variantestudie met drie modellen en 

kostenberekeningen gevolgd. Conform de BBV moeten de voorbereidingskosten  van de DBFMO 

constructie in 2013  worden afgeschreven en komen ten laste van deze reserve. 

 

Multicultureel Centrum 

De vermeerdering van € 0,03 miljoen heeft betrekking op de terugbetaling door Stichting MFC NWDH ’t 

Wijkhuis in verband met te veel ontvangen garantiesubsidie. 

De vermindering van € 0,14 miljoen heeft betrekking op betaalde exploitatie subsidie. 

 

Ontwikkeling de Nollen 

De vermindering van € 0,14 miljoen is conform RB13.0107 Tussenrapportage 2013. Hierbij is besloten ten 

laste van de reserve Ontwikkeling De Nollen een subsidie te verstrekken aan de St. De Nollen voor de 

realisatie van het integraal “Nollenproject”. 

 

Aanleg regionale binnenhaven 

De vermindering van € 2,6 miljoen is conform RB13.0107 Tussenrapportage 2013. Hierbij is besloten om in 

verband met verzelfstandiging van de haven dit bedrag vrij te laten vallen en conform RB12.0215 in te 

brengen in NV Port of Den Helder. 

 

Strategische visie 

De opbrengst van de verkoop van de Nuon aandelen is gestort in de reserve strategische visie. De 

vermeerdering van € 5,4 miljoen heeft betrekking op Interim dividend 2013 “vanwege verkoop aandelen 

”NUON” en de renteopbrengst over de Nuon aandelen ad € 0,08 miljoen. De vermindering van € 5,0 miljoen 

heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van het uitwerkingsplan Stadshart. 

 

College prioriteiten collegeprogramma 2010 – 2014 

De vermindering van € 0,9 miljoen is conform RB12.0112 Kadernota 2013 – 2016. Hierbij is besloten de bij 

amendement verlaagde bedragen te dekken uit de reserve prioriteiten coalitieprogramma 2011-2014. 

 

Verzelfstandiging Haven 

De vermindering van € 4,0 miljoen is conform RB13.0107 Tussenrapportage 2013. Hierbij is besloten om in 

verband met verzelfstandiging van de haven dit bedrag vrij te laten vallen en conform RB12.0215 in te 

brengen in NV Port of Den Helder. 

 

Participatie arme kinderen. 

De vermindering van € 4k is conform  RB13.0107 Tussenrapportage 2013. Hierbij is besloten ten laste van 

de reserve Participatie arme kinderen voor subsidiering van de Cultuurcompagnie. De vermindering  

€ 0,09 miljoen is conform RB13.0037 Hierbij is besloten ten laste van de reserve Participatie arme kinderen 

een subsidie te verstrekken aan het Jeugdsportfonds en Jeugd Onderwijs Cultuurfonds. 

 

Frictiefonds 

De totale vermindering van € 0,4 miljoen heeft o.a. betrekking op, klantvraaganalyse voor een bedrag van € 

15k en de kosten voor de inzet van trainees voor een bedrag van € 0,24 miljoen en organisatie ontwikkeling 

brandweer voor een bedrag van € 0,13 miljoen. 

 

Onderwijshuisvesting 

De totale vermindering van € 0,4 miljoen bestaat uit: 

€ 0,4 miljoen onttrekking zijnde het verschil tussen de geraamde baten en inkomsten Begroting 2013, 

RB12.0175; 

€ 0,07 miljoen onttrekking zijnde het verschil tussen de geraamde baten en inkomsten Tussenrapportage 
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2013, RB13.0107; 

€ 0,2 miljoen dotatie. Met de vaststelling van de kadernota Onderwijshuisvesting 2011-2025 ‘Integraal 

Huisvestingsplan’ heeft u besloten een gesloten financieel systeem voor onderwijshuisvesting te willen 

hanteren.  

In 2013 zijn niet alle beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting volledig ingezet. Deze 

middelen worden in het kader van het gesloten systeem toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting, 

waarmee toekomstige onderwijshuisvestingslasten kunnen worden gedekt. 

 

Aankopen Stadshart i.h.k. Van wet voorkeursrecht 

De vermeerdering van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de verkoop van enkele panden welke niet meer van 

strategisch belang zijn voor de grondexploitatie Stadshart. De vermindering van € 0,07 miljoen heeft 

betrekking op de beheerskosten voor de resterende panden. 

 

Nieuwbouw Stadhuis 

De vermeerdering van € 0,15 miljoen is conform de begroting 2013. Om de budgetruimte, welke te maken 

heeft met huisvesting, constant te houden op het basisniveau van 1,6 miljoen wordt de onderbesteding in 

deze reserve gestort. 

 

Herinrichting haven Den Helder. 

De vermindering van € 4,2 miljoen is conform RB13.0107 Tussenrapportage 2013. Hierbij is besloten om in 

verband met verzelfstandiging van de haven dit bedrag vrij te laten vallen en conform RB12.0215 in te 

brengen in NV Port of Den Helder. 

 

Onderwijscluster Pasteurstraat 

De vermeerdering van € 0,1 miljoen heeft betrekking op bespaarde rente. De vermindering van € 0,2 miljoen 

heeft betrekking op de jaarlijkse kapitaallasten. 

 

Voorzieningen 

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 

onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 

kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is 

opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. 

 

 
 

Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in het volgende overzicht weergegeven. In de kolom vrijval 

zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn gebracht. Alle 

aanwendingen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 

 

2013 2012

Kostenegalisatievoorzieningen 11.823 12.467

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 3.206 7.492

15.029 19.959
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Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de doelstellingen voor kostenegalisatievoorzieningen. 

 

Kostenegalisatievoorzieningen. 

Voorziening Aard / Reden 

Onderhoudsvoorziening boot 

havendienst 

Deze kostenegalisatievoorziening is ingesteld om toekomstig groot 

onderhoud aan de boot van de havendienst te kunnen opvangen. Onder 

groot onderhoud wordt verstaan het uit het water halen van de boot om 

het onderwaterschip te kunnen inspecteren en het plegen van groot 

onderhoud daar aan (stralen en schilderen) alsmede het onderhoud 

van de motor alsmede het vervangen daarvan. 

Brandweerkazerne Deze onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarenraming van 

het uit te voeren groot onderhoud.  

Gymnastieklokalen Het betreft hier de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke 

gymnastieklokalen met als basis een meerjarenonderhoudsplanning 

(MOP). Deze onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te 

voerenonderhoud uit de meerjarenplanning. 

Egalisatievoorziening 

Riolering 

Er wordt gestreefd naar een kostendekkende rioolexploitatie over een 

periode van 60 jaar. Om de jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie te 

kunnen opvangen, is deze voorziening gevormd. 

Egalisatievoorziening 

onderhoud gebouwen 

Deze voorziening is een onderbouwde onderhoudsvoorziening voor de 

dekking van de fluctuerende uitgaven groot onderhoud aan gemeentelijke 

objecten (aan de hand van het beheerplan) 

Egalisatie huishoudelijk afval Deze voorziening is bedoeld ter egalisering van de jaarlijkse afwijkingen 

in de budgettair neutrale exploitatie van aan huishoudelijk afval 

verbonden werkzaamheden. 

Onderhoud 

sportaccommodaties 

Voorziening voor onderhoud aan gemeentelijke sportterreinen en –

accommodaties met als basis een meerjarenonderhoudsplanning  

(MOP). Deze onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te voeren 

onderhoud uit de meerjarenplanning. 

Onderhoud AED’s Onderhoud aan de AED’s.(Automatische Externe Defibrillator) 

 

De kosten zijn ontstaan in het huidige begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar. De grootste 

voorzieningen zijn hieronder toegelicht. 

 

Omschrijving Stand Toevoeging Vrijval Aanwending Stand

1-1-2013 31-12-2013

Onderhoudsvoorziening boot Havendienst 14 14 0

Brandweerkazerne 439 73 512

Gymnastieklokalen 202 67 269

Egalisatievoorziening riolering 5.865 369 349 5.886

Egalisatievoorziening onderhoud gebouwen 3.590 777 471 671 3.226

Egalisatie huishoudelijk afval 2.166 510 1.656

Onderhoud sportaccommodaties 176 92 12 256

Onderhoud AED's 15 5 20

Totaal kostenegalisatievoorzieningen 12.467 1.382 485 1.541 11.823

Waterbreed 118 1.527 696 950

Schadeclaim Staat 1.650 1.650

Bodemsanering Willemsoord 151 123 28

Claim Willemsoord 5.573 578 15 5.558 578

Totaal voorzieningen risico’s en verplichtingen 7.492 2.105 15 6.377 3.206

Totaal voorzieningen 19.959 3.487 500 7.918 15.029
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Egalisatievoorziening riolering 

Basis voor de voorziening is het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2013-2017. De toevoeging van  

€ 0,4 miljoen en de onttrekking van € 0,3 miljoen betreft het saldo van de baten en lasten van het 

rioolbeheer welke worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering.  

 

Onderhoud gebouwen 

De vermeerdering van € 0,8 miljoen bestaat onder ander uit de jaarlijkse dotatie ad  € 0,4 miljoen conform 

de begroting 2013 en een aanvulling van € 0,4 miljoen voor achterstallige onderhoudswerkzaamheden voor 

een monumentaal pand. 

In de tussenrapportage 2013 is er aangegeven dat er geen voorziening meer noodzakelijk is voor een aantal 

objecten (stadvloer en vml gebouw kinderopvang) waardoor de in het verleden opgebouwde bedragen 

vrijvallen voor een bedrag van € 0,5 miljoen. Voor € 0,7 miljoen heeft er grootonderhoud plaatsgevonden bij 

Zuyderhorn, parkeergarage Sluisdijkstraat en een pand op het sportpark De Linie: 

 

Egalisatie huishoudelijk afval 

De vermindering ad  € 0,5 miljoen betreft het resultaat 2013 op de inzameling van het huishoudelijke afval. 

 

Voorzieningen risico’s en verplichtingen 

Deze voorzieningen zijn gevormd wegens verplichtingen en/of verliezen of risico’s waarvan de omvang per 

balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs is in te schatten. Hieronder wordt een samenvatting gegeven 

van de doelstellingen voor voorzieningen voor risico’s en verplichtingen.  

Voorzieningen voor risico’s en verplichtingen  

Voorziening Aard / Reden 

Waterbreed  Deze voorziening is bestemd voor het project ‘Waterbreed, waterplan voor 

Den Helder’. 

Schadeclaim Staat Schadeloosstelling over de verhuur en ontruiming van Gebouw 92 met 

als betrokken partijen de Staat en Multimetaal. 

Bodemsanering Willemsoord Bij overname terrein Willemsoord heeft defensie met de Akte de kosten 

voor de bodemsanering afgekocht. Gemeente is juridisch eigenaar en 

voor de waterbodem in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

schuldig eigenaar. 

Claim Willemsoord Uit het bedrijfsplan 2011 – 2013 van Willemsoord BV blijkt dat het moeite 

koste om de exploitatie sluitend te krijgen. Willemsoord rekent in een 

aantal gevallen niet de commerciële verhuurprijs aan maatschappelijk 

partijen. 

 

Waterbreed 

De vermeerdering van € 1,5 miljoen bestaat uit ontvangen subsidies. De vermindering van € 0,7 miljoen 

betreffen de uitvoeringskosten voor de diverse projecten welke vallen onder Waterbreed. 

 

Schadeclaim Staat 

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke schadeloosstelling voor de verhuur en ontruiming van 

Gebouw 92 met als betrokken partijen de Staat en Multimetaal.  

 

Bodemsanering Willemsoord 

De vermindering van € 0,1 miljoen heeft betrekking op werkzaamheden in het kader van 

saneringsverplichting waterbodem van de Maritieme Binnenhaven en het Werfkanaal. 

 

Claim Willemsoord 

De vermindering van € 5,6 miljoen heeft betrekking op de afwikkeling van de opgebouwde voorziening tot en 

met 2012. Dit bedrag is in 2013 uitgekeerd aan Willemsoord.  

De laatste kwartaalrapportage en de meerjarenprognose geven aan dat voor Willemsoord op dit moment 

onvoldoende financieel perspectief is om het verlies in 2013 binnen redelijke termijn terug te verdienen. Er 

moet daarom een voorziening worden gevormd van  € 0,6 miljoen. 
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Langlopende schulden 

Betreft vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.  

 

 
 

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven over het jaar 2013. 

 

 
 

Onderhandse leningen 

Het gehele saldo van onderhandse leningen betreft leningen van binnenlandse banken en financiële  

instellingen. De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt  

€ 6,4 miljoen. 

 

Door derden belegde gelden 

Hieronder valt de bijdrage van de Woningstichting Den Helder ten behoeve van de Startersleningen. 

 

VLOTTENDE PASSIVA 

 

Kortlopende schulden 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden. 

 

 
 

De algemene crediteuren is met ongeveer € 5,3 mln. lager dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk door de 

afloop van een aantal grote facturen en de afwikkeling van diverse grote projecten (bijvoorbeeld het nieuwe 

zwembad) in 2013. 

De te betalen loonheffing en premies betreffen de verschuldigde bedragen over de maand december 2013 

van het gemeentelijk personeel.  

De nog te betalen subsidies hebben betrekking op een groot aantal instellingen in de welzijnssfeer, welke in 

2014 voor een groot deel zijn afgewikkeld. 

De schulden kredietinstellingen hebben betrekking op het negatieve banksaldo bij de BNG. De 

kredietfaciliteiten bij de BNG strekken tot een bedrag van € 17 miljoen. 

De overige schulden betreffen posten die in het lopende boekjaar zijn verantwoord en die worden afgewikkeld 

in 2014. 

 

 

2013 2012

Onderhandse leningen 146.828 154.483

Door derden belegd geld 252 305

Waarborgsommen 0 30

147.080 154.818

Omschrijving Stand Vermeerdering Aflossing Stand

1-1-2013 31-12-2013

Onderhandse leningen 154.483 7.655 146.828

Door derden belegd geld 305 2 55 252

Waarborgsommen 30 30 0

Totaal voorzieningen 154.818 2 7.740 147.080

2013 2012

Algemene crediteuren 3.688 8.948

Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten 2.480 2.338

Algemene uitkering 6 365

Subsidies 742 211

Netto uitkeringen (betalingen onderweg) 424 179

Schulden kredietinstellingen 12.357 12.995

Overige schulden 3.140 3.094

22.836 28.130
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Overlopende passiva 

De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden. 

 

 
 

Vooruitontvangen bedragen 

Het saldo van vooruitontvangen bedragen is als volgt gespecificeerd. 

 

 
 

Het  verloop van de ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen van Europese en Nederlandse 

overheidslichamen (bijdragen van derden met een terugbetalingsverplichting) met een specifiek 

bestedingsdoel in 2013 zijn in het volgende overzicht weergegeven. 

 

 
 

Nog te betalen bedragen 

 

 
De rentelasten hebben betrekking op rente van opgenomen langlopende geldleningen welke betrekking 

hebben op 2013, maar pas in 2014 betaald hoeven te worden.  

2013 2012

Vooruitontvangen bedragen 1.992 3.920

Nog te betalen bedragen 3.484 3.736

Overige overlopende passiva 0 0

5.476 7.656

2013 2012

Vooruitontvangen huren 0 506

Bijdragen van derden met terugbetalingsverplichting 1.992 3.414

1.992 3.920

Omschrijving Stand Toevoeging Vrijval Aanwending Stand

1-1-2013 31-12-2013

Investeringsbudget ISV-3 219 165 260 125

Regionale meld- en coördinatiepunt 435 492 528 399

Waterbreed (Hoogheemraadschap) 316 316 0

Werkdeel WWB 269 3.933 3.995 207

ISV 2005-2009 Bodem 97 2 95

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 62 665 613 115

Ontvangstplicht bagger 2008 181 181

Voorschot nalatenschap oude vreemdelingenwet 141 47 94

Inkomensdeel WWB 0 24.864 24.864 0

WSW 134 7.867 8.001 0

Vrouwenopvang 63 63 0

Regeling Binnenklimaat 110 110 0

MFA Julianadorp 240 240 0

Verzameluitkering WWI 673 164 509

PBOJ 2010 47 47 0

Dec. AWBZ/ begel. naar WMO 55 69 43 81

Visserijkade 252 252 0

Stimuleringsregeling energie besparing 0 69 64 5

Regionale projecten jeugdzorg 0 32 32

Ruimtelijke kwaliteit DH / Noord-Duinen 0 169 117 52

Overig 120 133 155 98

Bijdrage van derden met terugbetalingsverplichting 3.414 38.458 0 39.880 1.992

2013 2012

Rentelasten 3.484 3.736

3.484 3.736
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Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 

 

 
 

NV Huisvuilcentrale Noord Holland (HVC) 

De gemeente maakt, als aandeelhouder bij de HVC, deel uit van de Ballotageovereenkomst waarin de 

garantstelling is geregeld. In deze overeenkomst staat vermeld dat alle aandeelhouders hoofdelijk 

aansprakelijk zijn voor de schuld van de HVC. Er is echter voor gekozen om in het overzicht het aandeel van 

de gemeente op basis van het aandelenkapitaal te verantwoorden. 

 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Vanuit de gemeenschappelijke regeling staat de gemeente garant voor aangegane geldleningen door de 

Veiligheidsregio. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het aandeel in de gemeentelijke bijdrage op basis 

van inwoneraantal. Op basis van de begroting 2013 van de Veiligheidsregio komt dit neer op 8,94%. 

 

Willemsoord 

Willemsoord BV valt onder de gewaarborgde geldleningen waarvoor de gemeente direct garant staat. Er is 

door de raad een garantstelling afgegeven voor Willemsoord tot € 15 mln.  

 

N.V. Port of Den Helder 

Met het verzelfstandigen van de Havendienst heeft de gemeente zich garant gesteld voor een totaal bedrag 

van € 15,2 mln. De N.V. Port of Den Helder valt onder de gewaarborgde geldleningen waarvoor de gemeente 

direct garant staat. 

 

Stichting Woontij 

De Stichting Woontij heeft in 2013 een nieuwe geldlening aangetrokken welke door het WSW is geborgd, 

waarbij de gemeente de achtervangpositie inneemt. Echter door de reguliere aflossingen van de geldleningen 

is er per saldo sprake van een afname van de gewaarborgde geldleningenportefeuille. 

 

Woningstichting Den Helder 

Bij de Woningstichting Den Helder is er een achtervangovereenkomst afgesloten met het WSW waarbij er 

een maximale kredietlimiet van € 250 mln. verminderd met het aanwezige saldo van niet geborgde 

geldleningen geldt. 

 

Vestia Groep 

Sinds 2010 is de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB) overgenomen door de 

Instelling (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk bedrag Gewaarborgd % Schuld 1-1 Schuld 31-12

Woningstichting Den Helder 7.170 100,00% 5.358 5.226

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland 671.530 3,84% 25.810 24.703

ROC Kop van Noord-Holland 5.445 100,00% 3.449 3.267

Gemini ziekenhuis 4.000 100,00% 571 0

Stichting Dierentehuis Den Helder 113 100,00% 37 31

Willemsoord BV 11.500 100,00% 11.500 7.400

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 8.160 8,94% 40 730

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 68 13,44% 0 9

N.V. Port of Den Helder 10.500 100,00% 0 10.500

Subtotaal garanties zonder achtervang 718.486 46.765 51.866

Stichting Woontij 54.774 50,00% 36.352 32.423

Woningstichting Den Helder 117.500 50,00% 107.500 107.500

Stichting Woonzorg Nederland 5.714 50,00% 3.196 3.759

Vestia Groep 4.674 50,00% 4.107 4.026

Subtotaal garanties met achtervang WSW 182.662 151.155 147.708

Totaal 901.148 197.920 199.574
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Vestia Groep. De geldleningen zijn door de Vestia Groep aangetrokken door middel van het WSW, waarbij de 

Gemeente Den Helder een achtervangfunctie vervult.  

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

Vanuit de gemeenschappelijke regeling staat de gemeente garant voor aangegane geldleningen door het 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het aandeel in de 

gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal. Op basis van de voorlopige jaarrekening 2013 van het 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar komt dit neer op 13,44%. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarin zijn geen 

verplichtingen begrepen die voortvloeien uit vakantiegelduitkeringen van € 1,5 mln.  

 

De gemeente is voor een aantal jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële 

verplichtingen. Deze financiële verplichtingen vonden veelal hun oorsprong in afgesloten 

huurovereenkomsten en onderhoudscontracten. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste 

verplichtingen: 

 

Huur- of leaseobject 

 

Totaal bedrag contract Looptijd 

Software:   

Licenties software 168 Divers 

Onderhoud software 71 Divers 

Algemene software 94 Divers 

Telefonie 16 t/m 24-03-2014 

Hardware:   

Printers 15 t/m 01-01-2017 

Huur gebouwen:   

Sporthal Heiligharn 492 t/m 01-08-2021 

Basisschool De Fontein 226 t/m 01-03-2033 

Drs. F. Bijlweg 2 1.080 t/m 01-01-2016 

Overige:   

Onderhoudscontracten Stadsbeheer (2x) 905 Divers 

Contracten catering 39 t/m 30-09-2016 

Bedragen x € 1.000 

 

 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

In 2013 is er aan de Huisduiner Ontwikkelings Maatschappij (HOM) een grondbod gedaan voor de nog niet in 

exploitatie genomen grond betreffende het complex Huisduinerkwartier(OS&O). Dit is door de HOM geaccepteerd. 

Het grondbod dekt de boekwaarde van het complex. Partijen zijn hierna verder gegaan om het grondbod verder uit 

te werken in een koop- realisatieovereenkomst. Deze overeenkomst is in maart 2014 getekend.  
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4.5. Exploitatieoverzicht 
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Bedragen x € 1.000,-

BATEN/ LASTEN PROGRAMMA

PRIMITIEVE 

BEGROTING 

BEGROOT NA 

WIJZIGING WERKELIJK AFWIJKING

LASTEN 01  Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering 9.428 11.728 8.646 3.082

02  Integrale Veiligheid 7.707 7.815 7.930 -115

03  Beheer Openbare Ruimte 12.499 12.759 12.951 -192

04  Stedelijke Vernieuwing 6.812 6.913 6.813 100

05  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting15.218 21.421 21.272 149

06  Verkeer en Vervoer 2.296 2.106 1.872 234

07  Milieu 13.681 13.112 12.946 166

08  Onderwijs en Jeugd 10.159 10.042 9.706 336

09  Cultuur 5.781 6.159 6.601 -442

10  Sport en Vrije tijd 4.717 5.363 5.384 -21

11  Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening19.631 20.176 19.348 828

12  Economische Ontwikkeling 8.061 13.109 12.991 118

13  Werk en inkomen 40.392 44.315 44.004 311

98  Algemene dekkingsmiddelen 4.829 1.374 1.637 -263

Totaal LASTEN 161.211 176.392 172.101 4.291

BATEN 01  Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering -962 -1.105 -889 -216

02  Integrale Veiligheid -67 -234 -291 57

03  Beheer Openbare Ruimte -1.221 -1.191 -1.554 363

04  Stedelijke Vernieuwing -250 -250 -212 -38

05  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting-13.042 -19.786 -18.505 -1.281

06  Verkeer en Vervoer -1.052 -1.002 -952 -50

07  Milieu -14.089 -13.751 -13.882 131

08  Onderwijs en Jeugd -1.337 -1.514 -1.594 80

09  Cultuur -53 -138 -156 18

10  Sport en Vrije tijd -1.166 -1.889 -1.696 -193

11  Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening-1.601 -2.246 -2.408 162

12  Economische Ontwikkeling -5.485 -86 -80 -6

13  Werk en inkomen -31.727 -36.506 -37.425 919

98  Algemene dekkingsmiddelen -88.107 -85.931 -87.485 1.555

Totaal BATEN -160.159 -165.629 -167.129 1.500

EXPLOITATIEOVERZICHT
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Bedragen x € 1.000,-

BATEN/ LASTEN PROGRAMMA

PRIMITIEVE 

BEGROTING 

BEGROOT NA 

WIJZIGING WERKELIJK AFWIJKING

EXPLOITATIEOVERZICHT

RESERVE LASTEN01  Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering 150 650 650

04  Stedelijke Vernieuwing

05  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 38 788 977 -189

07  Milieu 120 120 120

08  Onderwijs en Jeugd 56 -56

09  Cultuur 100 100

11  Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening 25 -25

98  Algemene dekkingsmiddelen 6.757 6.425 6.771 -346

Totaal RESERVE LASTEN 7.065 8.083 8.699 -616

RESERVE BATEN 01  Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering -1.481 -2.920 -2.829 -91

02  Integrale Veiligheid

03  Beheer Openbare Ruimte -51 -51 -45 -6

04  Stedelijke Vernieuwing -5.010 -5.108 -5.033 -75

05  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting -268 -429 -219 -210

07  Milieu -96 -146 -168 22

08  Onderwijs en Jeugd -746 -815 -715 -100

09  Cultuur -196 -196

11  Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening -48 -142 -248 106

12  Economische Ontwikkeling -423 -10.798 -10.798

13  Werk en inkomen -175 -175

Totaal RESERVE BATEN -8.123 -20.781 -20.426 -355

Totaal -7 -1.935 -6.755 4.820
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In de programmmaverantwoording geven we per programma het resultaat over 2013 weer. Per programma 
hebben we een toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen (ten opzichte van de gewijzigde begroting 
2013) opgenomen. Hierin lichten we zowel de lasten, baten als de mutaties in de reserves toe. 
 
In onderstaand overzicht recapituleren we de verschillen op programmaniveau inclusief dekkingsmiddelen (zie ook 
toelichting programma’s). In de laatste kolom geven we aan of de afwijking van incidentele (I) of van structurele 
(S) aard is. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Lasten Baten ReservesTotaal I/S

Diverse lagere kosten raad; oa accountantskosten, onderzoekskosten en kosten referendum -102 -102 I/S

Minder legesopbrengsten rijbew ijzen/id-kaarten 238 238 I

Lagere salariskosten door het niet of later opvullen van vacatures -850 -850 I

Lagere overige salariskosten zoals lagere kosten functioneel leeftijdsontslag, minder toelagen -800 -800 I

Minder uitgegeven aan derden leveranties over de gehele linie -615 -615 I

Lagere uitgaven door latere invoering van VDI (softw are) -140 -140 I

Voordeel energieafrekeningen voorgaande jaren -173 -173 I

Overige verschillen -402 -22 91 -333 I/S

Saldo programma 1 Algemeen bestuur en middelen -3.082 216 91 -2.775

Handhavingskosten Loodsgracht 3 -123 -123 I

Diverse verschillen 7 57 64 I/S

Saldo programma 2 Integrale veiligheid -116 57 -59

Stormschade oktober en reconstructie Prins Hendriklaan 124 124 I

Reconstructie Prins Hendriklaan w elke w ordt gecompenseerd door bijdrage provincie 200 200 I

Een niet geraamde bijdrage voor de reconstructie voor de Prins Hendriklaan -197 -197 I

Door vertraging van een aantal projecten in 2013 w orden deze pas afgerond in 2014 114 114 I

Overige verschillen -246 -166 6 -406 I/S

Saldo programma 3 Beheer openbare ruimte 192 -363 6 -165

Vertraging inzet Willemsoord en lagere lasten project sociale aanpak NW Den Helder -177 161 -16 I

Overige verschillen 77 -123 75 29 I/S

Saldo programma 4 Stedelijke vernieuwing -100 38 75 13

Lagere kosten voor w oon-en bouw rijpmaken grondexploitaties -1.500 -1.500 I

Lagere opbrengst  grondexploitatie door vertraging verkoop 1e fase Willem-Alexander Hof 1.500 1.500 I

Het treffen van een aanvullende voorziening voor Willem-Alexander Hof w egens vertraging van fase 1 1.314 1.314 I

Hogere incidentele opbrengsten door verkoop van diverse panden en terreinen -221 -221 I

Overige verschillen 37 -98 178 117 I/S

Saldo programma 5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -149 1.181 399 1.431

De kapaitaallasten zijn lager door latere ingebuikname van de parkeergarage Sluisdijkstraat/Koninckshoek150 150 I

Lagere opbrengsten door minder bezoekers binnenstad en veranderd koopgedrag vanhet publiek -139 -139 S

Overige verschillen 84 89 173 I/S

Saldo programma 6 Verkeer en vervoer 234 -50 184

De kosten voor extern onderzoek vallen lager uit. In het GRP 2013-2017 is hier rekening meeghouden -101 -101 I

Overige verschillen -65 -131 -22 -218 I/S

Saldo programma 7 Milieu -166 -131 -22 -319

Lagere lasten onderw ijshuisvesting leidt tot dotatie reserve onderw ijshuisvesting 31 31 I

Lagere lasten onderw ijshuisvesting leidt tot dotatie reserve onderw ijshuisvesting 25 25 I

Hogere lasten onderw ijshuisvesting leidt tot onttrekking reserve onderw ijshuisvesting -3 -3 I

Hogere lasten onderw ijshuisvesting leidt tot onttrekking reserve onderw ijshuisvesting

Vrijval geraamde frictiekosten schoolzw emmen -95 -95 I

Lagere lasten onderw ijshuisvesting leidt tot lagere ontrekking reserve onderw ijshuisvesting -102 102 I

Overige verschillen -139 -80 1 -218 I/S

Saldo programma 8 Onderwijs en jeugd -336 -80 156 -260
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Omschrijving Lasten Baten ReservesTotaal I/S

Hogere laten voor aanvullende w erkzaamheden afronding restauratieplan monumentaal pand incentrum 500 500 I

Overige verschillen -58 -18 -76 I/S

Saldo programma 9 Cultuur 442 -18 424

Lagere baten a.g.v. oplevering zw embad in 4de kw artaal 2013 246 246 I

Overige verschillen 21 -53 -32 I/S

Saldo programma 10 Sport en vrije tijd 21 193 214

Lagere lasten Huishoudeljke hulp WMO (herindicatie) -362 -362 S

Hogere lasten maatschappelijke opvang, past binnen decentralisatie-uitkering MO gemeentefonds 106 106 I

Terugbetaling vaststelling exploitatiesubsidie 2012 MFC leidt tot dotatie reserve MFC 25 25 I

Voorlopige vaststelling exploitatiesubsidie 2013 MFC leidt tot onttrekking reserve MFC -106 -106 I

Deel van de lasten zijn overgeboekt naar onderw ijsachterstandenbeleid ivm dekking rijksbijdrage OAB -256 -256 S

Lagere bezetingsgraad van de peuteropvang daardoor minder uitgegeven dan voorzien -224 -224 I/S

Overige verschillen -92 -162 -254 I/S

Saldo programma 11 Zorg en maatschappelijke ontwikkeling -828 -162 -81 -1.071

Overige verschillen -118 6 -112

Saldo programma 12 Economische ontwikkeling -118 6 -112

A.g.v. realiseren taakstellingen sociaal domein valt de stelpost hiervoor vrij -627 -627 S

lagere uitkeringslasten uitvoering WWB/hogere rijksbijdrage WWB -455 -258 -713 I

Lagere uitkeringslasten uitvoering BBZ 2004/lagere rijksbijdrage in uitvoering BBZ 2004 -90 74 -15 I

Hogere bijdrage aan GRGA en doorbetaling incidentele middelen (bonus-uitkering) aan GRGA 199 199 I

Hogere rijksbijdrage WSW, w instuitkeringen GRGA en Noorderkw artier -334 -334 I

Hogere lasten a.g.v. ID-banen/hogere onttrekking aan participatiebudget 491 -491 I

Hogere lasten kw ijtschelding afvalstoffenheffing en langdurigheidstoeslag 134 134 S

Overige verschillen 37 89 127 I/S

Saldo programma 13 Werk en inkomen -311 -919 -1.230

TOTAAL PROGRAMMA'S -4.317 -33 624 -3.726

Stijging door het geraamde verlies Willemsoord BV voor 2013 -578 -578 I

Toename gemeentefonds ondermeer door afrekeningen 2011 en 2012 109 1.025 1.134 I

200 200 I

Hogere OZB-opbrengst a.g.v. hogere WOZ-w aarden Defensie-objecten 314 314 S

Overige verschillen 6 216 -346 -123 I/S

Saldo algemene dekkingsmiddelen -263 1.556 -346 947

TOTAAL GENERAAL -4.580 1.523 278 -2.779

I = Incidenteel  S = Structureel
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4.6 Toelichting exploitatie 

 

 

4.6.1 Toelichting onvoorzien 

Dit standaard budget zetten we in de praktijk niet in. Daarom is het bij de bezuinigingsvoorstellen ingeleverd. We 

kiezen ervoor om onverwachte uitgaven ten laste te brengen van het exploitatieresultaat van het boekjaar waarin 

die lasten zich voordoen.  

 

4.6.2 Toelichting begrotingsrechtmatigheid 

De toelichting is gemaakt op programmaniveau. Alleen de programma’s waar sprake is van mogelijke 

begrotingsonrechtmatigheid zijn in de toelichting opgenomen. In de toelichting op de programma’s is een meer 

uitgebreide toelichting opgenomen. 

 

Afwijkingen op programma’s (lasten) 

Programma Bedrag Toelichting Categorie 

Algemene 
dekkingsmiddelene 

578.000 

Uit de 3e kwartaalrapportage van Willemsoord BV blijkt dat 

er een verlies van € 578.000 wordt geraamd in 2013. De 

prognose van de exploitatie van Willemsoord BV laat vanaf 

2016 een klein voordeel zien. Dit voordeel is onvoldoende 

om het verlies van 2013 op te vangen.  Voor compensatie 

is een voorziening gevormd voor de gemeentelijke bijdrage 

in het exploitatietekort. Wij hebben dit geconstateerd na het 

verantwoordingsjaar. Deze overschrijding valt binnen 

categorie 4. 

4 

Integrale veiligheid 123.000 

In de tussenrapportage is een pm post opgenomen voor de 
handhavingskosten van de Loodsgracht 3 omdat 
onduidelijk was welk deel van de handhavingskosten 
verhaalbaar zijn. In 2013 bedragen de totale kosten 
€ 123.000. Begin 2014 zijn de verhaals mogelijkheden 
beoordeeld en de mogelijke inbaarheid bepaald op 25%. 
Resterende kosten komen voor rekening gemeente en 
vallen onder categorie 4. Deze overschrijding is 
geconstateerd na het verantwoordingsjaar. 

4 

Beheer Openbare 
Ruimte 

200.000 

Betreft kosten voor reconstructie Prins Hendriklaan welke 
worden gedekt door een bijdrage van de Provincie. Deze 
overschrijding wordt gecompenseerd door direct 
gerelateerde opbrengsten en vallen binnen categorie 3. 
Afrekening van deze reconstructie is afgerond in het 2

e
 

halfjaar. 

3 

Cultuur 500.000 

Binnen het product  Historische gebouwen is rekening 
gehouden met aanvullende werkzaamheden van € 500.000 
voor de afronding van het restauratieplan van een 
monumentaal pand in het centrum. Dit bedrag is afgeboekt 
ten laste van het resultaat. Na een viertal tussenvonnissen 
waarvan de laatste uitspraak is van september 2013 
waarbij de eisen van de tegenpartij voor een aanzienlijk 
deel definitief kunnen worden. Op dit moment wordt met 
instemming van de rechtbank gezocht naar een minnelijke 
schikking. Deze overschrijding valt binnen categorie 4, 
constatering na het verantwoordingsjaar. 

4 
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Afwijkingen op reserves (lasten en baten) 

 

Programma Bedrag  Toelichting Categorie 

Algemene 
dekkingsmiddelene  

346.000 Het ontvangen dividend van de NV Houdstermaatschappij 
Gasbedrijf Kop van Noord-Holland (GKNH) is € 262.000 
hoger dan geraamd. Conform afspraak wordt dit gestort in de 
bestemmingsreserve strategische visie. Deze hogere storting 
was niet geraamd. Door uitstel van de invoering van het 
schatkistbankieren is er meer rente ontvangen ad € 84.000 
dan begroot. Dit bedrag is ook toegevoegd aan deze 
reserve.  

3 

Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesing 

221.000 De geraamde storting in de bestemmingsreserve Aankopen 
Stadshart is hoger dan geraamd door de verkoop van meer 
panden dan begroot. Deze verkopen zijn gedeeltelijk 
gerealiseerd in het 2ehalfjaar en daardoor niet opgenomen in 
de turap. 

4 

Ondewijs en Jeugd 104.000 Op begrotingsbasis was de toevoeging aan de 
bestemmingsreserve onderwijshuisvesting €104.000 lager 
dan de werkelijke toevoeging omdat de uitgaven lager zijn 
uitgevallen door incidentele verhuuropbrengsten. Bij het 
opstellen van de tussenrapportage was dit nog niet bekend. 

4 

 

In de bijlagen onder 7.8 Categorieën van begrotingsrechtmatigheid zijn de verschillende categorieën toegelicht. 

 

4.6.3 Wet normering topinkomens 

Op basis van de nieuwe wetgeving moet in de jaarrekening een paragraaf worden opgenomen met informatie 

voortvloeiend uit de ‘Wet Normering Topinkomens’ (WNT). Deze Wet is in de plaats gekomen voor de ‘Wet 

openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens’ (Wopt). 

 

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Wopt is de publicatieplicht van de bezoldiging van vrijwel 

iedere topfunctionaris in de (semi)publieke sector in de jaarrekening, ongeacht of de organisatie de 

door de wet gestelde grenzen overschrijdt. In deze wet worden voor gemeenten de Gemeente 

Secretaris en Raadsgriffier aangemerkt als topfunctionaris. In onderstaande tabel zijn de componenten 

van de bezoldiging opgenomen van de topfunctionarissen die werkzaam zijn of zijn geweest in 2013. 

 

Bezoldiging topfunctionaris (bedragen in €) 

Naam – Functie – Duur dienstverband 2013 

Naam: P. Salm – Gemeente Secretaris 

Dienstverband  medio maart-december 2013 vast 

Beloning (inclusief sociale verzekeringspremies) 98.716 

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 

 

 

612 

22 

 

00 

 

Afdracht pensioenen 18.425 

Eigen bijdrage -5.624 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 

 

12.801 

  
Totaal        117.191 

 

Bezoldiging topfunctionaris (bedragen in €) 

Naam – Functie – Duur dienstverband 2013 

Naam: M. Huisman – Griffier 

Dienstverband geheel 2013 vast 
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Beloning (inclusief sociale verzekeringspremies) 94.249 

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 107 

Afdracht pensioenen 19.125 

Eigen bijdrage -5.838 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 13.287 

Totaal 107.643 

 

Bezoldiging topfunctionaris Externe Inhuur (bedragen in €) 

Naam – Functie – Duur dienstverband 2013 

Naam wnd. Gemeente Secretaris.  –  B.M.C. (J.E. Diepenveen) 

Dienstverband inhuur  wk. 1 t/m 11 

 Beloning 50.682 

Totaal 50.682 

 

 

Een beperktere verplichting tot openbaarmaking geldt voor eenieder van wie de bezoldiging van zijn functie of 

functies de maximale bezoldiging ter hoogte € 228.599 te boven is gegaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen het vervullen van de functie op grond van een dienstverband en anders dan op grond van een 

dienstverband. Op grond van een dienstverband is in 2013 geen functie vervuld waarbij de bezoldiging het 

eerdere maximum te boven is gegaan.  

 

Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector 

(hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 

februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit 

normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in 

lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 

februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. 

 

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de Gemeente Den Helder gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige 

openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging 

van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 

2014, nr. 2014-0000142706 kán en hoeft de gemeente niet volledig te voldoen aan de verplichting voor 

openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de  WNT  

(inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). 

 
.  
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5. Single Audit Information (SiSa) 
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Aard controle R

Indicatornummer:A1 / 01

€ 55.535

OCW D1 Besteding (jaar T) Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D1 / 01 Indicatornummer: D1 / 02

€ 528.379 € 436.083 

OCW D9 Onderwijsachterstandenbelei

d 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 451.695 € 162.282 € 0 € 51.608 

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

bestedingen ten laste van 

provinciale middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

overige bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 134991/176085 € 6.090 € 0 

2 2008/69404 € 0 € 0 

3 77506/192653 € 196.721 € 173.121 € 1.349 € 1.349 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)  

 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit dat het project is afgerond 

en u voor de komende jaren 

geen bestedingen meer wilt 

verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 134991/176085 € 6.090 € 0 nvt Nee

2 2008/69404 € 490.133 € 108.463 nvt Nee

3 77506/192653 € 198.070 € 174.470 nvt Ja

Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners van uw gemeente dat 

een dienstbetrekking heeft of 

op de wachtlijst staat en 

beschikbaar is om een 

dienstbetrekking als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, of artikel 

7 van de wet te aanvaarden op 

31 december (jaar T)

Het totaal aantal inwoners dat 

is uitgestroomd uit het 

werknemersbestand in (jaar T), 

uitgedrukt in arbeidsjaren

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Zie de toelichting in de 

invulwijzer voor hulp bij het 

invullen en de mogelijke 

consequenties van een 

verkeerde keuze

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G1 / 01 Indicatornummer: G1 / 02 Indicatornummer: G1 / 03

0,00 0,00 Nee

SZW G1A Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw)_totaal 2012

Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). (Dus: deel 

Openbaar lichaam uit SiSa 

(jaar T-1) regeling G1B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G1C-1) na controle 

door de gemeente.

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners per gemeente dat 

een dienstbetrekking heeft of 

op de wachtlijst staat en 

beschikbaar is om een 

dienstbetrekking als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, of artikel 

7 van de wet te aanvaarden op 

31 december (T-1);

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat 

is uitgestroomd uit het 

werknemersbestand in          

(jaar T-1), uitgedrukt in 

arbeidsjaren;

                                                      

         

                                    

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 

                                    

                                            

                                            

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 

begeleid werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03 Indicatornummer: G1A / 04 Indicatornummer: G1A / 05

1 0400 (Den Helder) 379,00 24,00 300,90 46,03

I&M E27B Brede doeluitkering verkeer 

en vervoer SiSa tussen 

medeoverheden

Provinciale beschikking en/of 

verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

SZW G1 Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw)_gemeente 2013

Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar T), 

ongeacht of er in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

inwoners werkzaam waren 

bij een Openbaar lichaam 

o.g.v. de Wgr.

Regionale meld- en 

coördinatiecentra voortijdig 

schoolverlaten

Besluit regionale meld- en 

coördinatiefunctie voortijdig 

schoolverlaten

Gemeenten

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 

V&J A1 Verzameluitkering Veiligheid 

& Justitie

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding (jaar T)
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Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 23.410.805 € 621.362 € 114.873 € 7.693 € 118.863 € 15.160 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Zie de toelichting in de 

invulwijzer voor hulp bij het 

invullen en de mogelijke 

consequenties van een 

verkeerde keuze.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10

€ 102.546 € 3.863 € 0 Ja

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 65.241 € 92.200 € 10.357 € 32.397 € 57.012 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Zie de toelichting in de 

invulwijzer voor hulp bij het 

invullen en de mogelijke 

consequenties van een 

verkeerde keuze.

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Het aantal in (jaar T) bij een 

ROC ingekochte contacturen

Let op: Dit is de enige 

gelegenheid om 

verantwoording af te leggen 

over deze taakuitvoering

Let op: Deze verantwoording 

kan niet door een 

gemeenschappelijke regeling 

worden uitgevoerd, ongeacht 

de keuze van de gemeente bij 

indicator G5/02

Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / 01

1045

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee 

De zelfstandige uitvoering 

betreft de indicatoren G5/03 

tot en met G5/07

Zie de toelichting in de 

invulwijzer voor hulp bij het 

invullen en de mogelijke 

consequenties van een 

verkeerde keuze

Besteding (jaar T) 

participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 

educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 

participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 

educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend van 

toepassing op gemeenten die 

in (jaar T-1) duurzame 

plaatsingen van inactieven 

naar werk hebben gerealiseerd 

en verantwoord aan het Rijk

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05 Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

Ja € 3.995.057 € 187.759 € 2.535 € 0 

SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeente 

2013

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar T), 

ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

opgericht op grond van de 

Wgr.                                     

SZW G5 Wet participatiebudget 

(WPB)_gemeente 2013

Wet participatiebudget (WPB)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar T), 

ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

opgericht op grond van de 

Wgr.                                     

SZW G2 Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

WWB_gemeente 2013   

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar T), 

ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

opgericht op grond van de 

Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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6. Controleverklaring 
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 Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies 

House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger 
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 
7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen.   

   
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van gemeente Den Helder gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en het overzicht van baten en lasten 
over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage. 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de 
baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige 
totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en 
regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en de “Beleidsregels toepassing WNT”. 
 
Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige 
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het  
normenkader 2013 dat is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Den Helder en de 
“Beleidsregels toepassing WNT” inclusief het controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor 
de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
  



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

192 

 
  

 

Pagina 2 

 
 
  

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van 
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële 
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Den Helder gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarrekening. 
 
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 
3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze 
goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Den Helder een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 
2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de 
“Beleidsregels toepassing WNT”. 
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder 
gemeentelijke verordeningen en de “Beleidsregels toepassing WNT”. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 
 
 
Amsterdam, 6 mei 2014 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. R. Ellermeijer RA 
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7.1 Specificatie producten per programma 
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TOTAAL
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 161.212 176.392 172.102 4.290

Totaal baten -160.161 -165.630 -167.130 1.500

Resultaat voor bestemming 1.051 10.762 4.972 5.790

Totaal toevoegingen reserves 7.065 8.083 8.699 -616

Totaal onttrekkingen reserves -8.123 -20.781 -20.426 -355

Resultaat na bestemming -7 -1.936 -6.755 4.819

Begroting 2013

01  Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

001 Raad 894                                919                                817                                102                                

004 College B & W 3.786                             3.751                             3.722                             29                                  

017 Voorlichting 126                                166                                191                                -25                                  

018 Service en Informatiepunt 1.017                             1.017                             1.017                             -                                

031 Burgerzaken 1.939                             1.946                             1.878                             68                                  

046 Baten secr.leges burgerzaken 271                                360                                298                                62                                  

071 Bestuurlijke samenw erking 14                                  69                                  67                                  2                                    

076 Raadsgriff ie 484                                495                                476                                19                                  

981 Lasten heff ing en inning 447                                447                                445                                2                                    

985 Saldo kostenplaatsen 450                                2.560                             -265                                2.825                             

Totaal lasten 9.428                             11.730                           8.646                             3.084                             

004 College B & W -6                                    -5                                    -1                                    -4                                    

017 Voorlichting -                                -                                -26                                  26                                  

046 Baten secr.leges burgerzaken -956                                -1.100                             -862                                -238                                

Totaal baten -962                                -1.105                             -889                                -216                                

Resultaat voor bestemming 8.466                             10.625                           7.757                             2.868                             

001 Raad -                                -                                -                                -                                

004 College B & W -                                500                                500                                -                                

985 Saldo kostenplaatsen 150                                150                                150                                -                                

Totaal toevoegingen reserves 150                                650                                650                                -                                

004 College B & W -937                                -937                                -937                                -                                

985 Saldo kostenplaatsen -545                                -1.958                             -1.890                             -68                                  

Totaal onttrekkingen reserves -1.482                             -2.920                             -2.829                             -91                                  

Resultaat na bestemming 7.134                             8.355                             5.578                             2.777                             

Begroting 2013



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

196 

 
 

 
 

02  Integrale Veiligheid
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

101 Brandpreventie en hulpverl. 5.723                             5.663                             5.723                             -60                                  

125 Rampenbestrijding 392                                373                                373                                -                                

155 Opvang zw erfdieren 124                                135                                131                                4                                    

161 Strandvonderij 5                                    5                                    -2                                    7                                    

165 HALT 23                                  23                                  25                                  -2                                    

171 Handhaving openbare orde 862                                1.040                             1.123                             -83                                  

181 Verg./onth.bijzondere w etten 578                                576                                557                                19                                  

Totaal lasten 7.707                             7.815                             7.930                             -115                                

101 Brandpreventie en hulpverl. -2                                    -2                                    -20                                  18                                  

171 Handhaving openbare orde -                                -166                                -193                                27                                  

181 Verg./onth.bijzondere w etten -65                                  -66                                  -78                                  12                                  

Totaal baten -67                                  -234                                -291                                57                                  

Resultaat voor bestemming 7.640                             7.581                             7.639                             -58                                  

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -                                -                                -                                -                                

Resultaat na bestemming 7.640                             7.581                             7.639                             -58                                  

Begroting 2013
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03  Beheer Openbare Ruimte
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

201 Civiele kunstw erken 203                                182                                219                                -37                                  

203 Coördinatie nutsvoorzieningen 115                                115                                112                                3                                    

207 Schone straat 1.943                             2.254                             2.165                             89                                  

209 Straatmeubilair 208                                311                                303                                8                                    

211 Straatverlichting 854                                829                                997                                -168                                

215 Wegenonderhoud 2.990                             2.985                             3.185                             -200                                

265 Onderhoud w aterw egen 185                                185                                130                                55                                  

561 Natuurgroen 158                                158                                155                                3                                    

575 Buurt- en representatief groen 3.971                             3.767                             3.838                             -71                                  

578 Volkstuinen 14                                  14                                  20                                  -5                                    

761 Wijkbeheer 1.110                             1.150                             1.044                             106                                

771 Begraafplaats 748                                809                                783                                26                                  

Totaal lasten 12.499                           12.759                           12.951                           -192                                

201 Civiele kunstw erken -                                -                                -12                                  12                                  

203 Coördinatie nutsvoorzieningen -15                                  -15                                  -28                                  14                                  

207 Schone straat -200                                -200                                -200                                                                      

209 Straatmeubilair -67                                  -287                                -278                                -9                                    

211 Straatverlichting -11                                  -11                                  -10                                  -1                                    

215 Wegenonderhoud -33                                  -33                                  -264                                231                                

265 Onderhoud w aterw egen -                                -                                -3                                    3                                    

575 Buurt- en representatief groen -1                                    -1                                    -47                                  46                                  

578 Volkstuinen -54                                  -54                                  -56                                  2                                    

761 Wijkbeheer -270                                -270                                -322                                52                                  

771 Begraafplaats -2                                    -2                                    -                                -2                                    

772 Begraafplaats rechten -568                                -318                                -333                                15                                  

Totaal baten -1.221                             -1.191                             -1.554                             363                                

Resultaat voor bestemming 11.278                           11.568                           11.397                           171                                

561 Natuurgroen -                                -                                -                                -                                

575 Buurt- en representatief groen -                                -                                -                                -                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -51                                  -52                                  -45                                  -7                                    

Resultaat na bestemming 11.227                           11.516                           11.352                           164                                

Begroting 2013

04  Stedelijke Vernieuwing
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

821 Stedelijke vernieuw ing 6.812                             6.913                             6.813                             100                                

Totaal lasten 6.812                             6.913                             6.813                             100                                

821 Stedelijke vernieuw ing -250                                -250                                -212                                -38                                  

Totaal baten -250                                -250                                -212                                -38                                  

Resultaat voor bestemming 6.562                             6.663                             6.601                             62                                  

821 Stedelijke vernieuw ing -                                -                                -                                -                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -5.010                             -5.108                             -5.033                             -75                                  

Resultaat na bestemming 1.552                             1.555                             1.568                             -13                                  

Begroting 2013
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05  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

801 Landmeetkunde 195                                174                                122                                52                                  

803 Lokaal RO beleid 1.235                             1.342                             1.331                             11                                  

811 Jaarlijkse bijdrage w oningbouw 3.219                             3.219                             3.161                             58                                  

815 Exploitatie w oningen 164                                164                                129                                35                                  

831 Gem.garanties en huursubsidie 39                                  1                                    1                                    -                                

835 Woonw agenvoorzieningen 64                                  67                                  67                                  -                                

837 Woningw et 171                                171                                167                                4                                    

838 Bouw vergunningen 2.187                             2.178                             2.158                             20                                  

839 Woonschepen 4                                    4                                    4                                    -                                

851 Bouw grondexploitatie 7.940                             14.101                           14.132                           -31                                  

Totaal lasten 15.218                           21.421                           21.272                           149                                

801 Landmeetkunde -16                                  -16                                  -10                                  -6                                    

803 Lokaal RO beleid -15                                  -15                                  -1                                    -14                                  

811 Jaarlijkse bijdrage w oningbouw -3.291                             -3.291                             -3.233                             -58                                  

815 Exploitatie w oningen -285                                -285                                -287                                2                                    

831 Gem.garanties en huursubsidie -38                                  -                                -                                -                                

835 Woonw agenvoorzieningen -52                                  -32                                  -34                                  2                                    

837 Woningw et -20                                  -20                                  -56                                  36                                  

838 Bouw vergunningen -                                -                                -23                                  23                                  

839 Woonschepen -7                                    -7                                    -6                                    -1                                    

841 Leges bouw vergunningen -1.315                             -850                                -771                                -79                                  

851 Bouw grondexploitatie -8.003                             -15.270                           -14.084                           -1.186                             

Totaal baten -13.042                           -19.786                           -18.505                           -1.281                             

Resultaat voor bestemming 2.176                             1.635                             2.767                             -1.132                             

835 Woonw agenvoorzieningen -                                -                                -                                -                                

837 Woningw et -                                -                                -                                -                                

851 Bouw grondexploitatie 38                                  788                                977                                -189                                

Totaal toevoegingen reserves 38                                  788                                977                                -189                                

851 Bouw grondexploitatie -255                                -335                                -125                                -210                                

Totaal onttrekkingen reserves -268                                -429                                -219                                -210                                

Resultaat na bestemming 1.946                             1.994                             3.525                             -1.531                             

Begroting 2013

06  Verkeer en Vervoer
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

221 Verkeersmaatregelen 1.051                             1.090                             1.025                             65                                  

231 Beleid openbaar vervoer 19                                  19                                  19                                  -                                

241 Parkeren 751                                752                                755                                -3                                    

242 Parkeerbeheer 475                                245                                73                                  172                                

Totaal lasten 2.296                             2.106                             1.872                             234                                

221 Verkeersmaatregelen -                                -                                -35                                  35                                  

241 Parkeren -                                -                                -3                                    3                                    

242 Parkeerbeheer -                                50                                  -1                                    51                                  

251 Baten parkeerbelasting -1.052                             -1.052                             -913                                -139                                

Totaal baten -1.052                             -1.002                             -952                                -50                                  

Resultaat voor bestemming 1.244                             1.104                             920                                184                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -                                -                                -                                -                                

Resultaat na bestemming 1.244                             1.104                             920                                184                                

Begroting 2013
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07  Milieu
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

741 Inning afvalsstoffenh/reinigin 88                                  88                                  88                                  -                                

745 Huishoudelijk afval 6.162                             6.157                             6.206                             -49                                  

753 Baggerbeheer Den Helder BV 11                                  11                                  7                                    4                                    

755 Rioleringen 5.184                             4.762                             4.605                             157                                

763 Bodemonderzoek en sanering 994                                921                                827                                94                                  

764 Milieuhygiene Beleid 798                                798                                799                                -1                                    

765 Milieuhygiëne 444                                375                                414                                -39                                  

Totaal lasten 13.681                           13.112                           12.946                           166                                

745 Huishoudelijk afval -739                                -691                                -857                                166                                

755 Rioleringen -60                                  -37                                  -21                                  -16                                  

763 Bodemonderzoek en sanering -285                                -374                                -325                                -49                                  

765 Milieuhygiëne -                                -                                -64                                  64                                  

781 Baten afvalst.heff ing/reinigin -7.481                             -7.524                             -7.509                             -15                                  

791 Baten rioolrechten -5.524                             -5.125                             -5.106                             -20                                  

Totaal baten -14.089                           -13.751                           -13.882                           131                                

Resultaat voor bestemming -408                                -639                                -936                                297                                

763 Bodemonderzoek en sanering 120                                120                                120                                -                                

Totaal toevoegingen reserves 120                                120                                120                                -                                

763 Bodemonderzoek en sanering -96                                  -146                                -168                                22                                  

Totaal onttrekkingen reserves -96                                  -146                                -168                                22                                  

Resultaat na bestemming -384                                -665                                -984                                319                                

Begroting 2013
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08  Onderwijs en Jeugd
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

402 Openb.basisonderw .huisvesting 727                                540                                515                                25                                  

412 Bijz.basisonderw .huisvesting 1.489                             1.570                             1.548                             22                                  

431 Openb.en bijz.spec.onderw ijs 31                                  31                                  36                                  -5                                    

432 Openb./bijz.spec.onderw .huisv. 629                                654                                668                                -14                                  

433 Leerlingenvervoer 500                                567                                566                                1                                    

452 Bijz.voortgezet onderw .huisv. 1.526                             1.526                             1.526                             -                                

461 Leerplicht / RMC 1.116                             1.080                             1.095                             -15                                  

471 Lokaal onderw ijsbeleid 883                                883                                711                                172                                

473 Natuur en milieueducatie 329                                329                                311                                18                                  

476 Onderw ijshuisvesting 1.694                             1.632                             1.529                             103                                

625 Volw asseneneducatie 189                                188                                188                                -                                

671 Jeugd- en jongerenw erk 1.046                             1.042                             1.013                             29                                  

Totaal lasten 10.159                           10.042                           9.706                             336                                

402 Openb.basisonderw .huisvesting -4                                    -4                                    -10                                  6                                    

412 Bijz.basisonderw .huisvesting -5                                    -182                                -184                                2                                    

431 Openb.en bijz.spec.onderw ijs -28                                  -                                -                                -                                

432 Openb./bijz.spec.onderw .huisv. -                                -                                -11                                  11                                  

433 Leerlingenvervoer -7                                    -7                                    -7                                    -                                

461 Leerplicht / RMC -487                                -479                                -528                                49                                  

471 Lokaal onderw ijsbeleid -611                                -617                                -626                                9                                    

625 Volw asseneneducatie -189                                -188                                -188                                -                                

671 Jeugd- en jongerenw erk -6                                    -37                                  -40                                  3                                    

Totaal baten -1.337                             -1.514                             -1.594                             80                                  

Resultaat voor bestemming 8.822                             8.528                             8.112                             416                                

412 Bijz.basisonderw .huisvesting -                                -                                25                                  -25                                  

432 Openb./bijz.spec.onderw .huisv. -                                -                                -                                -                                

473 Natuur en milieueducatie -                                -                                -                                -                                

476 Onderw ijshuisvesting -                                -                                -                                -                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                56                                  -56                                  

402 Openb.basisonderw .huisvesting -                                -                                -                                -                                

412 Bijz.basisonderw .huisvesting -163                                -163                                -163                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -746                                -815                                -715                                -100                                

Resultaat na bestemming 8.076                             7.713                             7.454                             260                                

Begroting 2013
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09  Cultuur
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

501 Bibliotheekw erk 1.605                             1.615                             1.612                             3                                    

505 Emancipatie 129                                129                                103                                26                                  

511 Kunstzinnige vorming 1.123                             1.069                             1.071                             -2                                    

515 Vormings- en ontw ikkelingsw erk 44                                  42                                  42                                  -                                

541 Bevordering profess.kunsten 297                                481                                431                                50                                  

543 Cultuurbeleid 145                                145                                145                                -                                

545 Schouw burg 1.498                             1.498                             1.498                             -                                

551 Musea 166                                169                                166                                3                                    

555 Historische gebouw en 723                                958                                1.485                             -527                                

571 Feest- en gedenkdagen 9                                    11                                  7                                    4                                    

581 Media 42                                  42                                  41                                  1                                    

Totaal lasten 5.781                             6.159                             6.601                             -442                                

505 Emancipatie -                                -                                -56                                  56                                  

511 Kunstzinnige vorming -27                                  -12                                  -                                -12                                  

541 Bevordering profess.kunsten -26                                  -126                                -100                                -26                                  

Totaal baten -53                                  -138                                -156                                18                                  

Resultaat voor bestemming 5.728                             6.021                             6.445                             -424                                

541 Bevordering profess.kunsten -                                100                                100                                -                                

Totaal toevoegingen reserves -                                100                                100                                -                                

541 Bevordering profess.kunsten -                                -196                                -196                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -                                -196                                -196                                -                                

Resultaat na bestemming 5.728                             5.925                             6.349                             -424                                

Begroting 2013

10  Sport en Vrije tijd
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

521 Lokaal sportbeleid 262                                290                                288                                2                                    

523 Sportaccommodaties 501                                403                                404                                -1                                    

525 Sportstimulering 481                                520                                495                                25                                  

527 Zw emaccommodaties 1.315                             1.175                             1.210                             -35                                  

531 Groene sportvelden/terreinen 822                                1.422                             1.429                             -7                                    

573 Openluchtrecreatie 571                                571                                548                                23                                  

576 Evenementen 271                                271                                297                                -26                                  

673 Sociaal cultureel w erk 494                                711                                713                                -2                                    

Totaal lasten 4.717                             5.363                             5.384                             -21                                  

523 Sportaccommodaties -257                                -194                                -249                                55                                  

527 Zw emaccommodaties -522                                -522                                -276                                -246                                

531 Groene sportvelden/terreinen -156                                -692                                -682                                -10                                  

573 Openluchtrecreatie -70                                  -120                                -140                                20                                  

576 Evenementen -81                                  -57                                  -62                                  5                                    

673 Sociaal cultureel w erk -80                                  -304                                -287                                -17                                  

Totaal baten -1.166                             -1.889                             -1.696                             -193                                

Resultaat voor bestemming 3.551                             3.474                             3.688                             -214                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -                                -                                -                                -                                

Resultaat na bestemming 3.551                             3.474                             3.688                             -214                                

Begroting 2013
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11  Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

624 Nieuw komers 217                                346                                321                                25                                  

650 Wet Maatsch.Ondersteuning 6.434                             6.322                             5.960                             362                                

651 Bevord.w elzijnsactiviteiten 138                                218                                193                                25                                  

652 Wet Maatsch.Ondersteuning 695                                840                                865                                -25                                  

653 Maatschappelijk w erk 665                                665                                660                                5                                    

655 Maatschappelijke opvang 1.694                             1.675                             1.781                             -106                                

657 Ouderenw erk 400                                380                                326                                54                                  

658 Vrijw illigersw erk 244                                298                                285                                13                                  

659 Schuldhulpverlening 540                                641                                653                                -12                                  

661 Minderheden 843                                791                                802                                -11                                  

686 Kinderopvang 769                                755                                499                                256                                

696 Wet voorziening gehandicapten 3.619                             3.710                             3.632                             78                                  

701 Ambulancevervoer 49                                  49                                  29                                  20                                  

711 Verslavingszorg 561                                561                                557                                4                                    

713 Volksgezondheid 1.094                             1.163                             1.161                             2                                    

721 JGZ uniform deel 929                                1.050                             972                                78                                  

723 WMO CJG 508                                448                                434                                14                                  

725 activiteiten JAT  en  VAT 194                                196                                196                                -                                

731 JGZ maatw erk deel 5                                    5                                    5                                    -                                

733 Risicojongeren 33                                  63                                  17                                  46                                  

Totaal lasten 19.631                           20.176                           19.348                           828                                

624 Nieuw komers -200                                -342                                -318                                -24                                  

650 Wet Maatsch.Ondersteuning -1.241                             -1.455                             -1.535                             80                                  

652 Wet Maatsch.Ondersteuning -                                -26                                  -63                                  37                                  

655 Maatschappelijke opvang -                                -                                -63                                  63                                  

686 Kinderopvang -38                                  -280                                -247                                -33                                  

696 Wet voorziening gehandicapten -                                -                                -4                                    4                                    

713 Volksgezondheid -                                -                                -1                                    1                                    

723 WMO CJG -                                -                                -44                                  44                                  

725 activiteiten JAT  en  VAT -122                                -124                                -124                                -                                

733 Risicojongeren -                                -19                                  -9                                    -10                                  

Totaal baten -1.601                             -2.246                             -2.408                             162                                

Resultaat voor bestemming 18.030                           17.930                           16.940                           990                                

651 Bevord.w elzijnsactiviteiten -                                -                                -                                -                                

661 Minderheden -                                -                                25                                  -25                                  

713 Volksgezondheid -                                -                                -                                -                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                25                                  -25                                  

661 Minderheden -34                                  -34                                  -140                                106                                

Totaal onttrekkingen reserves -48                                  -142                                -248                                106                                

Resultaat na bestemming 17.982                           17.788                           16.717                           1.071                             

Begroting 2013
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12  Economische Ontwikkeling
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

261 Exploitatie en beheer havens 5.921                             11.177                           11.160                           17                                  

301 Markten 175                                175                                182                                -7                                    

311 Economische stimulering 1.604                             1.395                             1.293                             102                                

579 Toerisme 361                                362                                356                                6                                    

Totaal lasten 8.061                             13.109                           12.991                           118                                

261 Exploitatie en beheer havens -5.377                             -14                                  -14                                  -                                

301 Markten -                                -                                -11                                  11                                  

302 Baten marktgelden -108                                -72                                  -55                                  -17                                  

Totaal baten -5.485                             -86                                  -80                                  -6                                    

Resultaat voor bestemming 2.577                             13.023                           12.911                           112                                

261 Exploitatie en beheer havens -                                -                                -                                -                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -423                                -10.798                           -10.798                           -                                

Resultaat na bestemming 2.154                             2.225                             2.113                             112                                

Begroting 2013

13  Werk en inkomen
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

601 Bijstandsverlening 26.433                           29.459                           28.316                           1.143                             

602 Inkomensvoorz. vanaf 2011 324                                273                                267                                6                                    

611 Sociale w erkvoorziening 7.332                             8.490                             8.685                             -195                                

623 Werkgelegenheidsprojecten 4.149                             3.556                             4.047                             -491                                

641 Minimabeleid 2.154                             2.537                             2.689                             -152                                

Totaal lasten 40.392                           44.315                           44.004                           311                                

601 Bijstandsverlening -20.628                           -25.494                           -25.613                           119                                

611 Sociale w erkvoorziening -7.228                             -7.814                             -8.149                             335                                

623 Werkgelegenheidsprojecten -3.765                             -2.997                             -3.494                             497                                

641 Minimabeleid -108                                -201                                -169                                -32                                  

Totaal baten -31.729                           -36.506                           -37.425                           919                                

Resultaat voor bestemming 8.664                             7.809                             6.579                             1.230                             

623 Werkgelegenheidsprojecten -                                -                                -                                -                                

Totaal toevoegingen reserves -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -                                -175                                -175                                -                                

Resultaat na bestemming 8.664                             7.634                             6.404                             1.230                             

Begroting 2013
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98  Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000,- Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

911 Beleggingen 21                                  21                                  21                                  -                                

915 Deelnemingen 258                                259                                837                                -578                                

921 Geldleningen aan derden 366                                366                                366                                -                                

931 Gemeentefonds 109                                109                                -                                109                                

943 Stelposten 3.543                             200                                -                                200                                

960 Uitvoering w et WOZ 369                                419                                413                                6                                    

970 Baten toeristenbelasting 163                                -                                -                                -                                

Totaal lasten 4.829                             1.374                             1.637                             -263                                

901 Financiering -2.995                             -1.922                             -2.033                             111                                

911 Beleggingen -200                                -316                                -315                                -1                                    

915 Deelnemingen -6.222                             -6.413                             -6.532                             119                                

921 Geldleningen aan derden -377                                -377                                -377                                -                                

931 Gemeentefonds -64.994                           -63.885                           -64.911                           1.026                             

943 Stelposten -139                                -                                -                                -                                

965 Baten OZB gebruikers -2.636                             -2.636                             -2.677                             41                                  

966 Baten OZB eigenaren -8.742                             -8.742                             -9.056                             314                                

969 Baten forensenbelasting -641                                -641                                -608                                -33                                  

970 Baten toeristenbelasting -778                                -615                                -582                                -33                                  

971 Baten hondenbelasting -346                                -346                                -349                                3                                    

973 Baten precariobelasting -37                                  -37                                  -45                                  8                                    

Totaal baten -88.107                           -85.930                           -87.485                           1.555                             

Resultaat voor bestemming -83.278                           -84.556                           -85.848                           1.292                             

901 Financiering 1.625                             1.293                             1.377                             -84                                  

915 Deelnemingen 5.132                             5.132                             5.394                             -262                                

Totaal toevoegingen reserves 6.757                             6.425                             6.771                             -346                                

901 Financiering -                                -                                -                                -                                

915 Deelnemingen -                                -                                -                                -                                

Totaal onttrekkingen reserves -                                -                                -                                -                                

Resultaat na bestemming -76.521                           -78.131                           -79.077                           946                                

Begroting 2013
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7.2 Overzicht personeelsformatie en salariskosten 
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OVERZICHT FORMATIE  Dienstjaar 2013

Organisatieonderdeel

1-1 31-12 1-1 31-12 1-1 31-12

Gemeenteraad 31,00 31,00 31,00 31,00

College van B&W 5,00 5,00 5,00 5,00

Vrijwillige brandweer 41,00 41,00 41,00 41,00

Totaal in aantallen 77,00 77,00 0,00 0,00 77,00 77,00

Raadsgriffie 6,11 6,22 0,00 0,00 6,11 6,22

Directie 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00

Niet organiek (incl.werkmeesters) 21,22 14,37 0,00 0,00 21,22 14,37

Concernstaf 39,16 39,21 8,50 5,78 30,66 33,43

Facilitair Bedrijf 85,91 85,45 7,40 8,81 78,51 76,64

Stadsbeheer 66,74 66,74 3,00 3,22 63,74 63,52

Ruimte, Wonen en Ondernemen 56,04 56,54 5,39 7,33 50,65 49,21

Onderwijs, Welzijn en Sport 26,14 27,25 0,71 1,71 25,43 25,54

Publiekszaken 102,20 3,92 9,40 95,28 92,80

99,20

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 52,30 52,91 7,62 7,73 44,68 45,18

Brandweer 32,50 33,50 3,67 7,00 28,83 26,50

Totaal in fte's bedrijfsvoering 487,32 486,39 41,21 50,98 446,11 435,41

Aantal incl bovenformatie Vacatures Bezetting
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OVERZICHT SALARIS KOSTEN Dienstjaar 2013

Organisatieonderdeel

Begroot Begroot Werkelijk 

primitief actueel Bedrag

Gemeenteraad 519           519 539

College B.& W. 549           494 495

Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand 19             19 12

Vrijwillige brandweer 283           261 248

Totaal 1.370        1.293 1.294

Raadsgriffie 459           470 465

Directie 390           1.593      1.593       

Concernstaf 2.800        2.442 2.438

Facilitair Bedrijf 5.036        4.360 4.360

Stadsbeheer 3.368        3.303 3.303

Ruimte, Wonen en Ondernemen 3.774        3.527 3.533

Onderwijs, Welzijn en Sport 1.672        1.715 1.715

Publiekszaken 5.733        5.356 5.356

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 3.085        2.868 2.868

Brandweer 1.610        1.485 1.485

Totaal  bedrijfsvoering 27.927 27.118 27.115

Werkmeesters 124           124 125

Werkgelegenheidsprojecten 124           124 125

Totaal 29.421 28.535 28.534

BEDRAGEN X € 1.000
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7.3 Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven 
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Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

economisch 135.367.051 13.693.678 23.163.629- 125.897.100 4.554.294   85.426.281   71.402.036   2.861.745 7.416.038    

031 Burgerzaken            41.165            41.165          13.722            13.722             549           14.271 

Klantbegeleidingszuil 41.165          41.165          13.722        13.722          549           14.271         

101 Brandpreventie en hulpverlening       1.418.665        705.690     1.263.143-          861.212        146.274          728.277            24.550        29.131         175.405 

10X Pa80 Ab-Toestel 20.778          1.275-          19.504          1.275          2.550            102           1.377           

Ab-Flessen 10 X 643 12.660          2.331-          10.329          777             3.108            124           901              

Ab-Flessen 10X reserve 2.144            2.144            132             131               5               137              

Ademlucht toestellen 12.100          9.680-          2.420            1.210          10.890          436           1.646           

Automatisering voertuigen 59.621          31.212-        28.409          9.937          41.149          1.646        11.583         

Bijdrage infrastructuur terrein politiebureau 133.298        133.298        6.137          30.687          24.550          1.227        7.365           

Bluskleding 22.244          22.244          3.139          3.139            126           3.265           

C2000/P2000 57.806          63.632        111.804-      9.634            9.634          57.806          2.312        11.947         

Compressor 15.234          7.109-          8.125            1.016          8.125            325           1.341           

Dienstauto oefenen 29.569        29.569-        

Firedos 642 20.308          14.216-        6.092            2.031          16.246          650           2.681           

Firedos 643 19.082          19.082          6.361          6.361            254           6.615           

Helmen 7.049            1.314-          5.735            438             1.752            70             508              

Hulpverlenings gereedschap 21.321          3.554-          17.768          3.554          7.107            284           3.838           

Inventaris nieuw  voertuig 25.058          14.694-        10.364          2.506          17.199          688           3.194           

Lichtgew icht f les 4.162            766-             3.395            255             1.022            41             296              

Lichtgew icht f lessen 9.350            7.480-          1.870            935             8.415            337           1.272           

Maskers 2.185            437-             1.748            219             656               26             245              

Motorspuitaanhanger 18.100          6.670-          11.430          834             7.504            300           1.134           

Pa-94/80 7.487            1.379-          6.109            460             1.838            74             533              

Persoonlijke beveiliging 10.220          2.044-          8.176            1.022          3.066            123           1.145           

Redvoertuig 552.500      552.500-      

Revisie 643 59.989        59.989-        

Rubberboot 23.086          9.234-          13.851          1.539          10.773          431           1.970           

Slangen/armaturen 18.560          14.848-        3.712            1.856          16.704          668           2.524           

Tankautospuit 272.704        176.889-      95.815          22.777        199.665        7.987        30.763         

Uitrukkleding 57.519          19.173-        38.346          9.587          28.760          1.150        10.737         

Vervanging 680 26.169          23.552-        2.617            2.617          26.169          1.047        3.664           

Vervanging 689 19.347          16.583-        2.764            2.764          19.347          774           3.538           

Voertuig 642 223.130        130.968-      92.162          18.710        149.678        5.987        24.697         

Voertuig 681 13.033          11.404-        1.629            1.629          13.033          521           2.150           

Voertuig J'dorp 46.364          46.364          9.273          9.273            371           9.644           

Voertuig Julianadorp 12.350          2.470-          9.880            2.470          4.940            198           2.668           

Voertuig Ts 643 194.595        194.595        18.277        18.277          731           19.008         

Warmtecamera 31.599          31.599          2.907          2.907            116           3.023           

171 Handhaving openbare orde            17.000            17.000            3.400            10.200              6.800             408             3.808 

Camera's binnenstad 17.000          17.000          3.400          10.200          6.800            408           3.808           

215 Wegen              5.754              5.754               140              4.769              4.629             191                331 

Fietsbrug 5.754            5.754            140             4.769            4.629            191           331              

221 Verkeersmaatregelen          109.345          109.345            2.734          106.611          103.877          4.264             6.998 

Aankoop Ruyghw eg 31 109.345        109.345        2.734          106.611        103.877        4.264        6.998           

241 Parkeren          953.715          953.715          59.463          277.559          218.096        11.102           70.566 

Betaald parkeren van Galenstraat 59.594          59.594          5.959          11.919          5.959            477           6.436           

Parkeerautomaten 128.650        128.650        12.865        110.063        97.198          4.403        17.268         

Parkeerdek Sluisdijkstraat 588.122        588.122        23.525        117.624        94.100          4.705        28.230         

Toegangscontrole parkeerdek Sluisdijkstraat 13.644          13.644          1.364          2.729            1.364            109           1.474           

Vervangen Schuifdeuren Parkeergel. Koninckshoek 18.622          18.622          1.241          6.207            4.966            248           1.490           

Wijzigen parkeersysteem Bernhardplein 145.083        145.083        14.508        29.017          14.508          1.161        15.669         

242 Parkeerbeheer       1.129.376     1.310.972       2.440.349          25.266          624.052       1.909.758        16.647           41.913 

Haalbaarheidsonderzoek parkeergarages 320.861        1.304.069   1.624.931     320.861        1.624.931     4.236        4.236           

Parkeerdek Koningstraat 808.515        808.515        25.266        303.191        277.925        12.128      37.394         

Voorb.krdiet PK Koninckshoek 6.903          6.903            6.903            283           283              

261 Exploitatie en beheer havens     16.924.202   13.670.145-       3.254.057     13.670.145 

Bouw plaats silo 22.440          2.348-          20.093          2.348            

Bouw rijp maken terrein Nieuw ediep 19.513          6.909-          12.603          6.909            

Herinrichting Diepw aterkade (Ozd-Kade En Fort Harssens) 41.044          12.313-        28.731          12.313          

Herinrichting haven 6.842.452     5.479.056-   1.363.396     5.479.056     

Herinrichting haven compl. Maatregelen 328.688        263.268-      65.420          263.268        

Herstel damw and Paleiskade 14.098          10.573-        3.524            10.573          

Maatregelen ter voorkoming van legionella 34.071          7.666-          26.405          7.666            

Meubilair Havenkantoor 3.287            3.287            

Plan Paleiskade 625.313        569.352-      55.960          569.352        

Plan Paleiskade (grond) 462.905        462.905-      462.905        

Plan Paleiskade (logistic centre) 1.531.568     867.605-      663.963        867.605        

Terrein Het Nieuw ediep 85.368          85.368-        85.368          

Veiligheidsvoorzieningen 1.630.880     865.818-      765.062        865.818        

Verbouw  havenkantoor 86.512          69.209-        17.302          69.209          

Vervangen oeverconstructies 168.066        50.420-        117.646        50.420          

Visserijkade 4.061.021     4.061.021-   4.061.021     

Voorbereiding vervanging oeverconstructie Koopv.Binnenhaven 66.906          20.072-        46.834          20.072          

Waterbuffer 900.071        836.242-      63.829          836.242        
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Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

402 Openbaar basis onderw ijs huisvesting       8.008.182          12.421       8.020.603        151.753       3.254.620       3.115.288      130.185         281.938 

Asielzoekersschool inrichting Tuindorpschool 20.511          20.511          513             11.281          10.768          451           964              

Asielzoekersschool noodlokalen Tuindorpschool 202.895        202.895        2.766          22.128          19.362          885           3.651           

Bouw  De Garst (Heiligharn 424) 494.561        494.561        8.128          105.663        97.535          4.227        12.354         

Bouw  Drooghe Bol (Lo-gedeelte) 787.258        787.258        13.697        246.539        232.843        9.862        23.558         

Bouw  Drooghe Bol(Ko-gedeelte) 457.414        457.414        7.642          145.206        137.564        5.808        13.451         

Bouw  Ko-school Lombokstraat 123.054        123.054        2.150          12.902          10.752          516           2.666           

Bouw  Ko-school Vogelw ei 349.364        349.364        5.747          132.188        126.441        5.288        11.035         

Bouw  school Vogelw ei 815.182        815.182        13.410        308.441        295.031        12.338      25.748         

Bouw k. Voorz. 't Tuselandt 235.176        12.421        247.597        5.879          235.176        241.718        9.407        15.286         

Bouw k.voorz. Prinses Margriet 42.400          42.400          1.060          41.340          40.280          1.654        2.714           

Bouw k.voorz. Vogelw ei 8.800            8.800            220             8.580            8.360            343           563              

Bouw k.voorz.De Dijk 8.800            8.800            220             8.580            8.360            343           563              

Bouw kundige voorzieningen Greydanusschool 538.080        538.080        9.005          88.748          79.742          3.550        12.555         

Bouw kundige voorzieningen tbv De Nollen - De Dijk 160.655        160.655        2.684          56.361          53.677          2.254        4.938           

Bouw kundige voorzieningen tbv J. Ligthartschool 344.351        344.351        5.735          91.765          86.030          3.671        9.406           

Bouw kundige voorzieningen tbv Prinses Margrietschool 97.908          97.908          1.602          30.430          28.828          1.217        2.819           

Bouw kundige voorzieningen tbv Tuindorpschool 268.163        268.163        4.499          71.992          67.492          2.880        7.379           

De Dijk - Openbaar Basisonderw ijs 713.716        713.716        18.551        426.664        408.114        17.067      35.617         

groepsruimte Tuindorpschool En 125.416        125.416        2.145          64.361          62.216          2.574        4.720           

Inrichting/meubiliar. 11e groep De Vogelw ei 818               818               81               81                 3               84                

Noodlokaal Tuindorpschool 28.218          28.218          1.892          13.242          11.350          530           2.421           

Uitbreiding 1e inriching olp 11e groep De Vogelw ei 3.033            3.033            287             287               11             298              

Uitbreiding De Strandjutter 485.652        485.652        12.713        355.959        343.246        14.238      26.951         

Uitbreiding Prinses Margrietschool 180.822        180.822        3.101          43.420          40.319          1.737        4.838           

Uitbreiding Thorbeckeschool met 508.401        508.401        8.391          226.555        218.164        9.062        17.453         

Verbetering gymnastieklokaal Pr. 135.753        135.753        3.446          75.810          72.364          3.032        6.478           

Verbouw  integratie kleuteronderw ijs 168.773        168.773        4.470          102.803        98.334          4.112        8.582           

Vervanging dependance J.P.Thijsseschool 703.008        703.008        11.719        328.118        316.400        13.125      24.843         

412 Bijzonder basis onderw ijs huisvesting     12.736.477        420.695-     12.315.783        271.376       6.689.109       5.997.038      267.564         538.940 

Bouw  2e P.C. Basisschool Vogelza 1.198.969     1.198.969     23.591        269.744        246.153        10.790      34.381         

Bouw  Casimir (Lekstraat) 262.134        262.134        4.277          21.383          17.107          855           5.132           

Bouw  De Vlieberg 379.887        379.887        6.333          75.998          69.665          3.040        9.373           

Bouw  en inrichting Hofstee Ko 422.138        422.138        6.960          146.165        139.204        5.847        12.807         

Bouw - en inrichting Hofstee lokaal 723.665        723.665        15.814        142.325        126.511        5.693        21.507         

Bouw  P.C. school De Rank 1.251.480     1.251.480     19.328        521.847        502.520        20.874      40.202         

Bouw k. Voorz. Schoterduyn 62.200          62.200          1.555          62.200          60.645          2.488        4.043           

Bouw k.voorz. Commenius 96.000          96.000          2.400          93.600          91.200          3.744        6.144           

Bouw k.voorz. De Kameleon 102.747        102.747        2.569          100.178        97.610          4.007        6.576           

Bouw k.voorz. De Vlieberg 164.000        164.000        4.100          159.900        155.800        6.396        10.496         

Bouw k.voorz. Eben Haezer 365.000        365.000        9.125          355.875        346.750        14.235      23.360         

Bouw k.voorz. Greydanus 112.000        112.000        2.800          109.200        106.400        4.368        7.168           

Bouw k.voorz. Schoterduyn 248.800        248.800        6.220          242.580        236.360        9.703        15.923         

Bouw kundige voorzieningen tbv Casimirsshool 154.006        154.006        3.804          38.040          34.236          1.522        5.326           

Bouw kundige voorzieningen tbv De Windw ijzer 565.757        114.297-      451.459        14.287        128.584        5.143        19.431         

Bouw kundige voorzieningen Vlieberg 51.276          51.276          864             28.528          27.663          1.141        2.006           

BV De Drietand 60.000          60.000          3.000          60.000          57.000          2.400        5.400           

Eben Haezerschool 82.815          82.815          2.070          49.689          47.619          1.988        4.058           

Extra lokaal Julianaschool 297.513        297.513        7.438          275.200        267.762        11.008      18.446         

Glo-School Prins Bernhard 538.764        538.764        8.886          168.831        159.945        6.753        15.639         

Grond Julianaschool 10.473          10.473          10.473          10.473          419           419              

Herbouw  en herinrichting prinses 404.398        176.119-      228.279        6.774          182.892        7.316        14.089         

Integratie Eben Haezerschool 338.736        338.736        5.661          192.465        186.804        7.699        13.359         

Ko-School Prins Bernhard 230.899        230.899        3.808          72.352          68.544          2.894        6.702           

Nieuw bouw  St.Augustinus en verbouw  Drietand 330.135        330.135        5.495          131.874        126.379        5.275        10.770         

OKV Julianaschool 166.107        166.107        4.259          153.330        149.070        6.133        10.392         

Olp/meubels 11/12e groep Windw ijzer 6.953            6.953            743             743               30             772              

Olp/meubels 13e groep De Windw ijzer 7.411            7.411            779             779               31             810              

Olp/meubels 14e groep De Windw ijzer 4.187            4.187            482             482               19             502              

Schoter Duyn - Bijz. Basisonderw ijs 1.474.750     1.474.750     31.552        1.041.222     1.009.670     41.649      73.201         

Stichtingskosten Windw ijzer 8.228            8.228            213             7.258            7.044            290           504              

Trimaran 499.677        499.677        12.492        487.185        474.693        19.487      31.979         

Uitbreiding Comeniusschool met 3 lokalen 316.153        316.153        5.736          103.246        97.510          4.130        9.866           

Uitbreiding De Hofstee 971.247        971.247        24.698        716.230        691.532        28.649      53.347         

Uitbreiding De Windw ijzer R.K. 203.569        128.401-      75.167          4.013          132.414        5.297        9.309           

Uitbreiding Eben Haezerschool me 95.158          95.158          1.573          59.782          58.209          2.391        3.965           

Uitbreiding olp 10e groep De Hofstee 4.589            4.589            438             877               438               35             474              

Uitbreiding olp 10e groep Eben Haezer 4.589            4.589            438             877               438               35             473              

Uitbreiding olp en meubels 10e groep 9.766            9.766            951             1.902            951               76             1.027           

Uitbreiding olp en meubels De Vlieberg 10.416          10.416          995             1.990            995               80             1.074           

Uitbreiding olp en meubilair tbv 9/10e groep De Windw ijzer 20.546          1.877-          18.669          1.877          3.755            150           2.028           

Uitbreiding olp en meubilair tbv 9e groep Koningin Julianaschool 12.841          12.841          1.315          1.315            53             1.367           

Verbouw  integratie kleuteronderw ijs 294.497        294.497        7.362          176.700        169.337        7.068        14.430         

Vleugel Commeniusschool 172.000        172.000        4.300          159.100        154.800        6.364        10.664         
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Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

432 Openbaar en bijzonder speciaal onderw ijs huisvesting      9.469.913       9.469.913        260.728       6.564.576       6.303.848      262.583         523.311 

2 Noodlokalen De Spinaker 154.000        154.000        30.800        154.000        123.200        6.160        36.960         

Aanpassing w as- en kleedruimte 32.327          32.327          609             6.699            6.090            268           877              

Bouw  De Meerpaal 803.839        803.839        13.447        282.378        268.931        11.295      24.742         

Bouw  nieuw  gebouw  Kompasschool 1.111.986     1.111.986     18.737        393.486        374.749        15.739      34.477         

Bouw .vz. Spinaker 7.644            7.644            191             7.644            7.453            306           497              

Bouw k.voorz. Spinkaker 52.800          52.800          1.320          51.480          50.160          2.059        3.379           

Grond Kompasschool 121.295        121.295        42.450          42.450          1.698        1.698           

Nieuw bouw  Pijler/Herderschee 5.081.217     5.081.217     128.164      4.485.750     4.357.586     179.430    307.594       

Nieuw bouw  Regenboogschool 1.068.576     1.068.576     17.808        409.591        391.782        16.384      34.192         

Noodlokaal Regenboogschool 107.969        107.969        7.198          50.386          43.188          2.015        9.213           

Uitbreiding De Meerpaal 489.138        489.138        20.497        307.458        286.961        12.298      32.796         

Uitbreiding Pijler 439.122        439.122        21.956        373.254        351.298        14.930      36.886         

523 Sportaccomodaties       1.128.648            7.743       1.136.391          30.824          494.185          471.104        19.766           50.590 

bouw  gymnastiekgebouw 864.558        864.558        17.987        313.665        295.678        12.547      30.534         

Grond gymnastiekgebouw 72.698          72.698          34.361          34.361          1.374        1.374           

Grond gymnastieklokaal 14.425          14.425          5.525            5.525            221           221              

Grond gymnatieklokaal 8.247            8.247            2.636            2.636            105           105              

Gymnastiekgebouw  St. Bossestraat 44.470          44.470          417             13.747          13.331          550           966              

Inrichting Centrumplan 61.000          61.000          6.100          61.000          54.900          2.440        8.540           

Inrichting Pasteurstraat 63.250          63.250          6.321          63.250          56.930          2.528        8.849           

Renovatie gymzaal Stakman Bossestraat 7.743          7.743            7.743            

527 Zw emaccomodaties       5.629.209     8.709.235     14.338.444       5.629.209     14.338.444      225.168         225.168 

Nieuw bouw  Zw embad 5.629.209     8.709.235   14.338.444   5.629.209     14.338.444   225.168    225.168       

531 Groene sportvelden en terreinen       3.613.115       3.613.115        128.830       2.142.495       2.013.665        85.700         214.529 

Aanleg kunstgrasveld De Linie 226.890        226.890        15.504        46.513          31.009          1.861        17.365         

Aanleg recreatiesportpark 657.162        657.162        16.387        109.068        92.681          4.363        20.750         

Aanpassen hekw erk De Dogger 6.081            6.081            304             5.777            5.473            231           535              

Grond ijsbaanterrein Marsdiepstraat 170.702        170.702        139.301        139.301        5.572        5.572           

Grond recreatiesportpark 545.082        545.082        463.590        463.590        18.544      18.544         

Grond sportpark De Linie 229.745        229.745        155.330        155.330        6.213        6.213           

Grond sportpark De Streepjesberg 135.680        135.680        64.948          64.948          2.598        2.598           

Grond sportpark Julianadorp 4.592            4.592            2.506            2.506            100           100              

Grond terrein Pasteurstraat 5.104            5.104            2.787            2.787            112           112              

Grond Terrein Watervogels 31.946          31.946          26.706          26.706          1.068        1.068           

Grond Willem II straat 29.042          29.042          24.277          24.277          971           971              

Hekw erk Ijsbaan Julianadorp 5.253            5.253            350             4.552            4.202            182           532              

Hekw erk sportveld De Schooten 10.196          10.196          510             9.176            8.667            367           877              

Kunstgras voetbal Julianadorp 934.535        934.535        58.408        878.203        819.795        35.128      93.537         

Renovatie sportpark De Linie 268.682        268.682        26.868        26.868          1.075        27.943         

Renovatie tennisbanen Quelderduyn 45.378          45.378          3.840          3.840            154           3.994           

sportpark De Schooten 164.801        164.801        137.777        137.777        5.511        5.511           

Uitbreiding kleedaccommodatie Julianadorp 75.166          75.166          3.007          9.020            6.013            361           3.367           

Vervanging brug Quelderduyn 67.080          67.080          3.650          32.252          28.602          1.290        4.940           

541 Bevordering professionel kunsten            46.693            2.367-            44.326            2.367              4.733             189             2.556 

Renovatie ateliers Vismarkt 5 11.824          604-             11.220          604             1.208            48             652              

Waterl. brandpreventie Vismarkt 3/5 34.869          1.763-          33.106          1.763          3.526            141           1.904           

561 Natuurgroen            44.751            44.751            1.238            27.493            26.255          1.100             2.338 

Bosw achtersw oning 9.463            9.463            445             1.336            890               53             499              

Sportpark Donkere Duinen 35.287          35.287          793             26.157          25.364          1.046        1.839           

573 Openlucht recreatie          177.375          177.375          13.274          124.953          111.679          4.998           18.272 

Grond Mariendal 21.224          21.224          21.224          21.224          849           849              

Materiaal reddingsbrigade 67.569          67.569          8.446          42.231          33.785          1.689        10.135         

Reddingsmiddelen 30.000          30.000          2.963          20.741          17.778          830           3.793           

Rioolinstallatie (strandopgang) 9.790            9.790            979             3.916            2.937            157           1.136           

Strook w ater nabij Bassingracht 21.424          21.424          18.237          18.237          729           729              

Vervanging strandopgangen 27.368          27.368          886             18.604          17.719          744           1.630           

575 Buurt en representatief groen            54.102            54.102            5.410            10.820              5.410             433             5.843 

Uitkijktoren Mariendal 54.102          54.102          5.410          10.820          5.410            433           5.843           

578 Volkstuinen          523.049          523.049          155.871          155.871          6.235             6.235 

Volkstuin Dirksz Admiraal 65.304          65.304          13.373          13.373          535           535              

Volkstuin Drooghe Weerth 55.817          55.817          32.978          32.978          1.319        1.319           

Volkstuin grond Drooghe Weerth 149.445        149.445        42.151          42.151          1.686        1.686           

Volkstuin herschik Ooghduyne 8.081            8.081            3.491            3.491            140           140              

Volkstuin Huisduinerw eg 7.616            7.616            1.938            1.938            78             78                

Volkstuin Julianadorp 12.321          12.321          3.135            3.135            125           125              

Volkstuin Rijksw eg 38.394          38.394          11.454          11.454          458           458              

Volkstuin Texelstroomlaan 186.072        186.072        47.351          47.351          1.894        1.894           

579 Toerisme          138.426          138.426            8.425            21.028            12.603             841             9.266 

Huisvesting VVV/stadsvernieuw ing en evenementsborden 74.366          74.366          4.224          4.224            169           4.393           

Transformatorstation Julianaplein 64.061          64.061          4.201          16.804          12.603          672           4.873           

671 Jeugd- en jongerenw erk          152.310          152.310            9.396            19.521            10.125             781           10.177 

Guldemond - buitenw anden 15.845          15.845          729             2.188            1.459            88             817              

Investering open jongerencentrum 136.465        136.465        8.666          17.333          8.666            693           9.360           

673 Sociaal cultureel w erk          194.989          194.989            4.756            30.051            25.295          1.202             5.958 

Bouw  buurtcentrum Drooghe Bol 194.989        194.989        4.756          30.051          25.295          1.202        5.958           
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Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

713 Volksgezondheid            48.502            48.502            4.845            35.341            30.496          1.411             6.256 

Project ROS/AED 48.502          48.502          4.845          35.341          30.496          1.411        6.256           

745 Huishoudelijk afval       2.021.951          14.553       2.036.504        204.819          864.803          674.536        34.592         239.411 

Afvalbakken/mico's 53.918          53.918          5.392          34.551          29.159          1.382        6.774           

Cocons 23.145          23.145          1.065          3.196            2.130            128           1.193           

Hefbrug groot 7.648            7.648            255             6.629            6.374            265           520              

Ondergrondse containers 2002 226.415        226.415        17.845        17.845          714           18.559         

Ondergrondse containers 2003 1.033.235     1.033.235     112.503      262.145        149.641        10.486      122.989       

Ondergrondse containers 2009 643.419        643.419        64.342        508.896        444.554        20.356      84.698         

Ondergrondse containers 2011 26.289          26.289          2.629          23.660          21.031          946           3.575           

Ondergrondse containers 2012 7.882            7.882            788             7.882            7.094            315           1.103           

Ondergrondse containers 2013 14.553        14.553          14.553          

755 Rioleringen     44.988.475     1.527.501     46.515.976     1.475.578     26.650.646     26.702.570   1.066.033      2.541.611 

3 rioleringen 112.764        112.764        4.323          34.583          30.260          1.383        5.706           

Anemonenstraat/Ooievaarstraat/Prof. Blokstraat 158.725        158.725        6.351          12.702          6.351            508           6.859           

Binnenstad 36.898          36.898          1.543          1.543            62             1.605           

Doggersvaart 17.051          17.051          951             951               38             989              

Erasmusstraat 125.550        125.550        5.083          10.165          5.083            407           5.489           

Gasstraat 32.865          32.865          1.374          1.374            62             1.436           

Gemalen 64.107          64.107          4.274          64.107          59.833          2.564        6.838           

HD reiniger riool ontstopping 114B 13.850          13.850          1.385          5.540            4.155            222           1.607           

Investering in riolering 1988 359.444        359.444        17.346        52.039          34.693          2.082        19.428         

Investering in riolering 1989 466.643        466.643        21.140        105.700        84.560          4.228        25.368         

Investering in riolering 1990 418.116        418.116        16.657        133.259        116.602        5.330        21.988         

Investering in riolering 1991 596.743        596.743        21.975        219.746        197.771        8.790        30.764         

Investering in riolering 1992 720.755        720.755        25.627        307.521        281.894        12.301      37.928         

Investering in riolering 1993 1.422.868     1.422.868     52.418        314.506        262.089        12.580      64.998         

Investering in riolering 1994 1.228.242     1.228.242     45.253        316.774        271.520        12.671      57.924         

Investering in riolering 1995 1.177.393     1.177.393     43.385        347.077        303.692        13.883      57.268         

Investering in riolering 1996 1.520.931     1.520.931     56.049        504.438        448.389        20.178      76.226         

Investering in riolering 1997 3.326.763     3.326.763     122.606      1.226.058     1.103.452     49.042      171.648       

Investering in riolering 1998 1.448.450     1.448.450     53.386        587.241        533.856        23.490      76.875         

Investering in riolering 1999 1.823.162     1.823.162     67.201        806.408        739.207        32.256      99.457         

Investering in riolering 2000 3.717.707     3.717.707     137.040      1.781.520     1.644.480     71.261      208.301       

Investering in riolering 2001 2.925.681     2.925.681     107.850      1.509.903     1.402.053     60.396      168.246       

Investering in riolering 2002 2.805.275     2.805.275     103.416      1.551.245     1.447.829     62.050      165.466       

Investering in riolering 2003 2.694.205     2.694.205     99.742        1.595.870     1.496.128     63.835      163.577       

Investering in riolering 2004 2.276.129     2.276.129     91.045        1.547.768     1.456.723     61.911      152.956       

Investering in riolering 2005 2.507.166     2.507.166     62.679        2.068.412     2.005.733     82.736      145.416       

Investering in riolering 2006 2.125.680     2.125.680     53.142        1.806.828     1.753.686     72.273      125.415       

Investering in riolering 2007 2.127.381     2.127.381     53.185        1.861.458     1.808.274     74.458      127.643       

Investering in riolering 2008 1.895.299     1.895.299     47.382        1.705.769     1.658.387     68.231      115.613       

Investering in riolering 2009 2.607.332     2.607.332     65.183        2.429.765     2.364.582     97.191      162.374       

Kortevliet 2 201.068        201.068        7.404          29.617          22.213          1.185        8.589           

Parallelw eg 75.031          75.031          3.002          6.004            3.002            240           3.242           

Plantsoenstraat/Stationsplein 36.728          36.728          1.536          1.536            61             1.597           

Riolering 2010 gemalen 42.897          42.897          2.860          37.177          34.317          1.487        4.347           

Riolering 2010 milieumaatregelen 82.014          82.014          1.344          79.303          77.959          3.172        4.516           

Riolering 2010 vrijverval 336.486        336.486        5.515          325.363        319.848        13.015      18.529         

Riolering 2011 15 jaar 47.470          47.470          3.165          44.305          41.141          1.772        4.937           

Riolering 2011 60 jaar 1.243.104     1.243.104     20.718        1.222.386     1.201.668     48.895      69.614         

Riolering 2012 1.972.624     1.972.624     32.877        1.972.624     1.939.747     78.905      111.782       

Riolering 2013 1.421.521   1.421.521     1.421.521     

Riolering 2013 (gemalen) 105.980      105.980        105.980        

Tuindorp Oost 66.049          66.049          2.762          2.762            110           2.872           

Tuinstraat/Asterplein 65.554          65.554          2.627          2.627            105           2.732           

Woonschepen Achterbinnenhaven 66.276          66.276          2.779          16.672          13.893          667           3.446           

771 Begraafplaats       1.095.400       1.095.400          39.336          861.722          822.386        34.469           73.805 

Asfalteren begraafplaats 15.351          15.351          768             9.978            9.211            399           1.167           

Bekisting begraafplaats 4.046            4.046            405             1.214            809               49             453              

Graflif t 11.287          11.287          1.129          2.257            1.129            90             1.219           

Renovatie columbarium 31.283          31.283          1.423          2.847            1.423            114           1.537           

Renovatie urnenmuur 9.788            9.788            309             1.818            1.510            73             382              

Renovatie/uitbreiding aulagebouw 360.060        360.060        17.724        207.952        190.228        8.318        26.042         

Uitbreiding begraafplaats 600.422        600.422        16.054        588.568        572.514        23.543      39.597         

Uitbreiding kinderbegraafplaats 60.190          60.190          1.519          47.082          45.563          1.883        3.402           

Urnkelders fase 2001 2.974            2.974            6                 6                   6                  

821 Stads- en dorpsvernieuw ing       2.253.886       2.253.886        108.768       1.214.793       1.106.025        48.592         157.360 

Bijdrage w oonzorg complex 605.395        605.395        15.006        480.198        465.192        19.208      34.214         

Den Helder centrum 838.861        838.861        42.628        298.399        255.771        11.936      54.564         

Duinpark 25.144          25.144          1.257          18.858          17.601          754           2.012           

Stadshart - noodlokaal Thijsseschool 51.549          51.549          2.259          33.883          31.625          1.355        3.614           

Stadshart - veiligheid 35.403          35.403          1.551          23.271          21.719          931           2.482           

Stadshart - w atertoren 697.533        697.533        46.066        360.184        314.117        14.407      60.474         

835 Woonw agenvoorzieningen 535.293        4.500-          530.793        22.275        445.464        418.690        17.819      40.093         

Aankoop 2 w oonw agens 156.952        4.500-          152.452        3.929          133.587        125.158        5.343        9.273           

Aanleg nieuw e standplaatsen 378.341        378.341        18.346        311.877        293.531        12.475      30.821         



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

213 

 

 

 

 
 

 

Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

851 Bouw grondexploitatie       1.532.390        135.164-       1.397.225          36.048          926.087          754.875        37.043           73.091 

Aanpassing Regenboogschool H.Treubstraat 48.854          31.121-        17.733          973             32.094          1.284        2.256           

Bioscoop Rialto, Julianaplein 270.419        270.419        13.521        256.898        243.377        10.276      23.797         

Bouw kundige voorzieningen Helders vrije basisonderw ijs 53.128          53.128          893             28.576          27.683          1.143        2.036           

Complex/perceel sportveld Lombokstraat 7.414            7.414            7.414            7.414            297           297              

Complex/perceel sportveld Sportlaan 7.779            7.779            7.779            7.779            311           311              

Complex/perceel Violenstraat 27.445          27.445          27.445          27.445          1.098        1.098           

Complex/perceel Wingerdstraat 596               596               596               596               24             24                

Cv-installatie Helders vrije school 23.403          23.403          448             14.768          14.321          591           1.038           

Grond gymnastiekgebouw 61.087          61.087          27.476          27.476          1.099        1.099           

Grond gymzaal Lombokstraat 641               641               641               641               26             26                

Gronden Mr. Tigchelaarstraat 70.000          70.000          70.000          70.000          2.800        2.800           

Gymnastieklokaal Elzenstraat 139.093        13.846-        125.247        3.461          17.307          692           4.154           

Integratie Da Costaschool 221.914        221.914        3.708          118.659        114.951        4.746        8.454           

Langevliet 60 - boeidelen e.d. 21.328          21.328          1.130          3.390            2.260            136           1.266           

Pasteurstraat 6ab 80.500          74.463-        6.038            2.013          76.475          3.059        5.072           

Renovatie Langevliet 60 Erica 40.840          40.840          2.102          4.203            2.102            168           2.270           

Trimaran bijzonder basisonderw ijs 22.629          15.735-        6.894            492             16.227          649           1.141           

Uitbreiding Herderscheeschool 327.301        327.301        5.472          184.917        179.446        7.397        12.868         

Uitbreiding Koningin Emmaschool 108.018        108.018        1.836          31.220          29.383          1.249        3.085           

985 Saldo kostenplaatsen (bedrijfsvoering)     20.374.692     1.405.562     7.667.615-     14.112.639     1.523.249     13.823.427       6.038.125      552.748      2.075.997 

6 servers 450.049        450.049        112.512      153.306        40.794          6.132        118.644       

Aanpassing Ambachtsw eg 25 873.023        30.505        903.528        42.508        868.449        856.446        34.738      77.246         

Aanpassing stadhuis tbv nw . organisatie 523.142        523.142        60.003        120.005        60.003          4.800        64.803         

Aanpassing stroomvoorziening 28.118          28.118          1.411          21.172          19.761          847           2.258           

Auto 106 (92-BS-LZ) Mercedes Benz 408 CDI 37.087          37.087          4.636          4.636            185           4.821           

Auto 110 SB 40.869          40.869          5.109          15.326          10.217          613           5.722           

Auto 117 Ford Ranger 8-VKL-22 36.116          36.116          4.515          27.087          22.572          1.083        5.598           

Auto 147 ov 4-VBJ-04 21.682          21.682          2.710          16.262          13.551          650           3.361           

Auto 243 JUMPER 2.2HDi 120pk 33L3 CH DC 43.603          43.603          5.450          27.252          21.801          1.090        6.540           

Auto 246 (3-VFP-94) 43.254          43.254          5.407          27.034          21.627          1.081        6.488           

Auto 247 Citroën Jumper 43.254          43.254          5.407          27.034          21.627          1.081        6.488           

Auto 283 Mitsubishi FB 436 CL (VG-LB-87) 30.991          30.991          3.874          3.874            155           4.029           

Auto 284 39.952          39.952          4.994          9.988            4.994            400           5.394           

Auto 285 32.982          32.982          4.123          16.491          12.368          660           4.782           

Auto 286 32.982          32.982          4.123          16.491          12.368          660           4.782           

Auto 288 23.326          23.326          2.916          11.663          8.747            467           3.382           

Auto 402 (3-VBN-36) JUMPER 2.2HDi 120pk 33L3 CHCAB 36.422          36.422          4.553          22.764          18.211          911           5.463           

Autocad 26.504          26.504          6.626          7.202            576               288           6.914           

Bedrijfsbus 28.830          28.830          3.604          21.150          17.546          846           4.450           

Beelddatabank 30.704          30.704          7.676          15.352          7.676            614           8.290           

Beheerpakketten openb. Ruimte 34.254          34.254          8.564          28.456          19.892          1.138        9.702           

Beheerpakketten openbare ruimte 57.528          57.528          11.506        31.531          20.026          1.261        12.767         

Bekabeling w erkplek 33.494          33.494          6.699          15.495          8.796            620           7.319           

Besturingssysteem PC's 19.108          69.663        88.771          4.140          17.515          83.037          701           4.841           

Besturingssyteem PC's 68.690          68.690          17.173        34.345          17.173          1.374        18.546         

Beveiligings systeem gem.gebouw en 16.110          16.110          3.222          5.365            2.143            215           3.437           

Beveiligingssoftw are 239.570        239.570        59.892        84.233          24.340          3.369        63.262         

Citroën Jumper 105 (1-VKG-91) 36.719          36.719          4.590          27.539          22.949          1.102        5.691           

Compressor 12.390          12.390          576             1.729            1.153            69             645              

Corsa suite 73.000          73.000          18.250        43.907          25.657          1.756        20.006         

Data opslag 84.173        84.173          84.173          

Database oracle 74.396          69.540        143.936        7.440          74.396          136.496        2.976        10.415         

Dienstauto 107 (7-VFS-04) 28.215          28.215          3.527          17.634          14.107          705           4.232           

ESRI suite 96.495          96.495          21.592        64.775          43.183          2.591        24.183         

Fotoserie gebouw 22.101          22.101          4.420          8.840            4.420            354           4.774           

Gemotoriseerd handgereedschap 4.974            4.974            497             1.989            1.492            80             577              

Geow eb 33.658          33.658          6.732          6.868            136               275           7.006           

Gereedschap/uirusting 11.764          11.764          1.176          2.353            1.176            94             1.271           

Gesloten bestelauto 16.473          16.473          2.059          2.059            82             2.142           

Haven management systeem 197.900        66.160-        131.740        38.400        104.560        3.994        42.394         

Helderse Vallei 1.309.194     1.309.194     32.527        1.200.416     1.167.889     48.017      80.544         

Herinrichting analoog archief DIV 25.566          25.566          2.557          20.453          17.896          818           3.375           

Hoogw erker auto 113.485        113.485        14.186        14.186          567           14.753         

Houtversnipperaar 23.089          23.089          2.886          11.545          8.659            462           3.348           

ICT hulpmidd. Bestuur/management 23.076          23.076          5.769          5.769            231           6.000           

Kast De Boeg 63.737          63.737          6.374          12.747          6.374            510           6.884           

KCC module 34.357          34.357          6.871          27.485          20.614          1.099        7.971           

Kiepw agen Beco 10.942          10.942          1.471          1.471            59             1.530           

Kinderboerderij Mariendal 429.659        32.000-        397.659        15.131        390.888        343.757        15.636      30.766         

Kleine veegw agen XX 113.785        113.785        14.223        99.562          85.339          3.982        18.206         

Klimaatbeheersing computer ruimte 88.048          88.048          8.805          43.805          35.001          1.752        10.557         

Kolkenzuiger 103.678        103.678        12.960        38.879          25.920          1.555        14.515         

Kopieermachines 26.195          26.195          3.742          5.172            1.430            207           3.949           

Kraanw agen 135.501        135.501        16.938        50.813          33.875          2.033        18.970         

Leskist 2.032            2.032            203             406               203               16             219              

Leskistmateriaal 2.880            2.880            268             268               11             279              

Luchtfoto's 10.160          10.160          3.387          3.387            135           3.522           
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Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

Maaicombinatie278 Ducker Seitenmaher 13.853          13.853          1.289          1.289            52             1.340           

Maaieenheid 278 6.559            6.559            3.280          6.559            3.280            262           3.542           

Maaimachine 276 (cirkelmaaier john deere) 56.510          56.510          14.128        14.128          565           14.693         

Management informatie 18.628          18.628          3.726          11.631          7.905            465           4.191           

Metrocluster 10.068          10.068          2.517          10.068          7.551            403           2.920           

Meubilair 500.575        500.575        51.722        237.410        185.687        9.496        61.219         

Meubilair algemeen 13.692          13.692          1.369          11.953          10.583          478           1.847           

Meubilair Stadhuis 263.646        263.646        8.175          32.699          24.524          1.308        9.483           

Minigraafmachine 22.893          22.893          2.035          6.105            4.070            244           2.279           

Multifunctionals 4.747            4.747            1.582          4.747            3.165            190           1.772           

Netw erk active componenten 270.947        38.149        309.096        67.737        71.197          41.609          2.848        70.585         

Nieuw bouw  brandw eerkazerne 9.755.203     7.532.116-   2.223.087     228.557      7.760.673     310.427    538.984       

Nieuw bouw  Stadhuis 555.920      555.920        555.920        

Noodstroomaggregaat 26.056          26.056          2.767          5.534            2.767            221           2.988           

Notebooks (raad) 41.031          41.031          10.258        41.031          30.773          1.641        11.899         

Off ice suite 3.304            15.445        18.750          661             3.304            18.089          132           793              

Omgevingsvergunning 105.902        105.902        21.234        84.398          63.164          3.376        24.610         

Opleiding w erkplaats 10.010          10.010          2.002          2.002            80             2.082           

Plaza meubilair 16.726          16.726          1.673          10.036          8.363            401           2.074           

Presentatiemateriaal 15.370          15.370          1.331          3.994            2.663            160           1.491           

Servers 100.898        104.742      205.640        25.225        75.674          155.191        3.027        28.251         

Snijmachine 11.502          11.502          535             1.071            535               43             578              

Snipper aanhangw agen 13.867          13.867          1.387          8.320            6.933            333           1.719           

Softw are updates 6.644            6.644            1.329          2.658            1.329            106           1.435           

Tachymeter 72.719          72.719          7.272          36.360          29.088          1.454        8.726           

Telefoon 389.059        389.059        77.812        222.130        144.318        8.885        86.697         

Telefoons 49.634          49.634          4.726          21.148          16.422          846           5.572           

Terreinvoorziening 14.750          14.750          457             8.230            7.773            329           786              

Toiletten bestuursvleugel 6.654            6.654            333             5.323            4.990            213           546              

Tractor 211 89.033          89.033          11.129        44.517          33.388          1.781        12.910         

Tractor 212 kraan 59.262          59.262          7.408          44.447          37.039          1.778        9.186           

Tractor 217 20.829          20.829          2.604          2.604            104           2.708           

Tractor 223 70.191          70.191          8.774          40.718          31.944          1.629        10.403         

Tractor 224 18.153          18.153          2.269          9.076            6.807            363           2.632           

Tractor 226 42.500          42.500          4.250          29.750          25.500          1.190        5.440           

Tractor grafdelver Negrisolo hydraulische graafkraan 15.048          15.048          2.508          7.524            5.016            301           2.809           

Transportmiddel catering 9.587            9.587            959             4.793            3.835            192           1.150           

Tw ee scanners 59.663          59.663          8.523          16.506          7.983            660           9.184           

Upgrade Groupw ise 17.039          17.039          4.260          7.595            3.335            304           4.564           

Vector top 10 29.708          29.708          2.971          12.873          9.903            515           3.486           

Ventilatie en koeling raadszaal 13.937          13.937          929             9.292            8.362            372           1.301           

Verbouw  voormalig belastingkantoor 404.354        37.340-        367.014        37.340        74.679          2.987        40.327         

Verbouw ing Burgerzaken - OWC 753.472        753.472        34.957        174.784        139.827        6.991        41.948         

Verv./upgrad3e GisVG 43.118          43.118          8.624          25.871          17.247          1.035        9.659           

Verv/upgr. Back Office appl. 386.429        238.375      624.804        77.286        353.778        514.868        14.151      91.437         

Verv/upgrade GisVG 6.696            6.696            1.674          5.022            3.348            201           1.875           

Vervangen installatie stadhuis 22.958          22.958          1.068          2.136            1.068            85             1.154           

Vervanging 6 servers 87.985          87.985          21.996        87.985          65.989          3.519        25.516         

Vervanging CMS 14.256          14.256          2.851          11.477          8.626            459           3.310           

Vervanging data opslag 149.079        149.079        29.816        149.079        119.264        5.963        35.779         

Vervanging interieur kantine 34.582          34.582          3.458          20.749          17.291          830           4.288           

Vervanging w erkplekken 199.050      199.050        199.050        

Vervanging/upgrade GWS4all 86.008          86.008          21.502        25.644          4.142            1.026        22.528         

Vervanging/upgrade LLA4all 25.347          25.347          6.337          6.337            253           6.590           

Vervanging/upgrade PIV4all 37.089          37.089          9.272          10.269          997               411           9.683           

Vloerbedekking archiefkast 15.218          15.218          708             2.124            1.416            85             793              

Voorlader voor tractor 210 8.270            8.270            1.034          1.034            41             1.075           

Waterw agen pomp/tank 8.890            8.890            1.778          1.778            71             1.849           

Witgoed catering/schoon maak 5.463            5.463            546             4.370            3.824            175           721              

Witgoed catering/schoonmaak 3.964            3.964            396             3.568            3.171            143           539              
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Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

Erfpacht 5.053.552             1.930.456-   3.123.096     5.053.552     3.123.096     186.707    186.707       

261 Exploitatie en beheer havens                387.801       387.801-        387.801 

Erfpachtgronden Havenbedrijf 387.801               387.801-      387.801       

851 Bouwgrondexploitatie              4.665.752    1.542.656-      3.123.096      4.665.752      3.123.096     186.707        186.707 

Erfpachtgronden 4.665.752             1.542.656-   3.123.096     4.665.752     3.123.096     186.707    186.707       

FVA 169.565.588         1.000         309.925- 169.256.663 576.026     5.700.757 102.483.376 95.897.668   4.089.038 4.665.063     

412 Bijzonder basis onderwijs huisvesting              5.488.339  309.925-      5.178.414      137.209      5.318.502      4.871.369     212.740        349.949 

Brede school Pasteurstraat 5.488.339             309.925- 5.178.414     137.209     5.318.502     4.871.369     212.740    349.949       

555 historische gebouwen              4.528.829      4.528.829      348.372        836.841        488.470       33.474        381.845 

Bijdragen Oude Rijkswerf 4.528.829             4.528.829     348.372     836.841       488.470       33.474      381.845       

579 Toerisme                343.633        343.633        19.549          19.549           782          20.331 

Fort Kijkduin 343.633               343.633       19.549       19.549         782          20.331         

811 Jaarlijkse bijdrage woningbouw          118.127.691  118.127.691  3.509.453    78.591.373    75.081.920  3.139.077      3.139.077 

Bouw 128 garages complex 343 woningen 173.200               173.200       8.828       54.040         45.212         3.397       3.397           

Bouw 132 woningen later garages 74.530                 74.530         3.604       9.554           5.950           365          365              

Bouw garages bij 108 Woningen 10.900                 10.900         491          1.341           849              47            47               

Bouw garages bij 333 woningen 52.893                 52.893         2.407       11.235         8.827           584          584              

Bouw verhuurbare ruimte 25 16.845                 16.845         651          7.586           6.935           467          467              

Geldlening Woningstichting 115.848.705         115.848.705 3.454.344 77.328.035   73.873.690   3.078.824 3.078.824     

Grond 11 woningen 4.274                   4.274           96            2.207           2.111           91            91               

Grond 12 garages 3.460                   3.460           74            1.815           1.741           71            71               

Grond 128 garages bij 343 woningen 117.850               117.850       1.072       103.373       102.301       7.189       7.189           

Grond 129 garages bij 387 90.031                 90.031         769          78.493         77.724         5.500       5.500           

Grond 130 verdiepingwoning 164.204               164.204       3.019       97.874         94.855         3.840       3.840           

Grond 149 garages bij 333 woningen 47.357                 47.357         508          39.478         38.970         2.350       2.350           

Grond 4 woningen Tuindorp 994                      994              21            529              508              21            21               

Grond 42 woningen Pasteurstraat 37.411                 37.411         821          18.970         18.149         738          738              

Grond 752 woningen 924.653               924.653       16.883      570.040       553.156       23.778      23.778         

Grond 82 woningen 125.974               125.974       2.253       76.664         74.411         3.010       3.010           

Kosten bouw 129 garages bij 387 176.846               176.846       7.861       56.229         48.368         3.520       3.520           

Verhuurbare ruimte Bij 374 woningen 3.685                   3.685           164          1.296           1.132           76            76               

Voorschot Woningstichting grond 253.880               253.880       5.588       132.619       127.031       5.211       5.211           

821 Stads- en dorpsvernieuwing                838.368        838.368        41.248        659.969        618.721       26.399          67.647 

Bijdrage MFC 838.368               838.368       41.248       659.969       618.721       26.399      67.647         

837 Woningwet                500.000        500.000        1.999        500.000        498.001       10.040          10.040 

Startersleningen 500.000               500.000       1.999       500.000       498.001       10.040      10.040         

851 Bouwgrondexploitatie                991.303        991.303        29.649        504.027        474.379       20.161          49.810 

Herhuisvesting Triade 991.303               991.303       29.649       504.027       474.379       20.161      49.810         

911 Belegging                529.328        529.328        529.328        529.328       21.173          21.173 

Deelneming aandelenkapitaal bank 529.328               529.328       529.328       529.328       21.173      21.173         

915 Deelnemingen              6.490.693          1.000      6.491.693      6.483.586      6.484.586     259.343        259.343 

557 Aandelen Gaskop NH. B.V. 252.756               252.756       252.756       252.756       10.110      10.110         

Aandelen Baggerstort 18.151                 18.151         18.151         18.151         726          726              

Aandelen HVC 4.084                   4.084           4.084           4.084           163          163              

Aandelen Willemsoord 6.088.000             6.088.000     6.088.000     6.088.000     243.520    243.520       

Aandelen NHN 1.000                   1.000           1.000           1.000           40            40               

Aandelen NV Port of Den Helder 45.000                 1.000         46.000         45.000         46.000         1.800       1.800           

Aandelen Zeestad Beheer B.V. 9.000                   9.000           9.000           9.000           360          360              

Deelname Luchthaven Bv 45.378                 45.378         45.378         45.378         1.815       1.815           

Deelneming Oude Rijkswerf 20.000                 20.000         20.000         20.000         800          800              

Rentegevend goed 7.324                   7.324           217              217              9              9                 

921 Geldleningen aan derden            31.727.406    31.727.406  2.189.306      9.040.202      6.850.896     365.850        365.850 

Geldlening Gemini 24.050.351           24.050.351   1.750.085 3.566.673     1.816.588     135.534    135.534       

Geldlening Schouwburg 2.500.000             2.500.000     125.000    1.875.000     1.750.000     86.945      86.945         

Geldlening stg. blijf van m'n lijf 726.048               726.048       29.042      435.628       406.586       21.089      21.089         

Geldlening stichting exploitatie De Kampanje 208.739               208.739       10.437      20.874         10.437         825          825              

Geldlening Triade 542.267               542.267       18.076      325.360       307.285       13.736      13.736         

Geldlening Willemsoord 2.000.000             2.000.000     200.000    1.400.000     1.200.000     52.473      52.473         

Samenwerkingsschool SO/VSO 1.700.000             1.700.000     56.667      1.416.667     1.360.000     55.248      55.248         

IVA 1.417.003             1.374.919-   42.083         2.272         1.404.431     27.239         55.894      58.166         

242 Parkeerbeheer                    7.080          6.903-               177             177            7.080               177 

Voorb.krdiet PK Koninckshoek 7.080                   6.903-         177              177            7.080           177              

311 Economische stimulering                  41.906          41.906          2.095          29.334          27.239        1.173            3.269 

Studie Teso 41.906                 41.906         2.095         29.334         27.239         1.173       3.269           

985 Saldo kostenplaatsen (bedrijfsvoering)              1.368.016    1.368.016-      1.368.016       54.721          54.721 

VK Nieuw Stadhuis 1.368.016             1.368.016-   1.368.016     54.721      54.721         

maatschappelijk 17.882.519           13.301       17.895.821   581.431     9.428.501     8.860.372     377.140    958.571       

201 Civiele kunstwerken                258.288        258.288        11.888          35.663          23.775        1.427          13.314 

Viaduct Ravelijnweg 258.288               258.288       11.888       35.663         23.775         1.427       13.314         

Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013
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Categorie  Aanschaf    vermeer-   desinve-   bijdrage   aanschaf    afschrijving   aflossing    boekw aarde   boekw aarde   rente   totale lasten 

     omschrijving 1-1-2013  deringen  stering 31-12-2013 2013 2013 1-1-2013 31-12-2013 2013 2013

215 Wegen     10.658.267          13.301     10.671.568        365.126       6.876.149       6.524.324      275.046         640.172 

Bruggen De Riepel 268.465        268.465        6.712          248.330        241.619        9.933        16.645         

Fiets- en kanoroute 1.482.567     1.482.567     36.544        1.313.984     1.277.440     52.559      89.103         

Fietspad Langevliet 11.312          11.312          536             9.109            8.573            364           900              

Luchthavenw eg (oud) 539.999        539.999        16.588        215.640        199.052        8.626        25.213         

Puinopslag Vinkenterrein (Stationsvoorplein) 661.865        661.865        61.055        427.383        366.329        17.095      78.150         

Reconstructie / Fietspad Schoolw eg 164.127        164.127        7.466          126.925        119.459        5.077        12.543         

Reconstructie Middenw eg 1.235.875     13.301        1.249.176     34.471        1.196.944     1.175.774     47.878      82.349         

Reconstructie Molenplein 568.400        568.400        14.210        568.400        554.190        22.736      36.946         

Recontructie N250 415.186        415.186        10.053        361.900        351.848        14.476      24.529         

Rotonde Zuiderhaaks / Langevliet 130.785        130.785        3.016          102.548        99.532          4.102        7.118           

Uitgevoerd w erk 1.242.801     1.242.801     38.639        474.883        436.244        18.995      57.634         

Uitgevoerd w erk 2006 3.269.927     3.269.927     113.739      1.251.133     1.137.393     50.045      163.785       

Uitgevoerd w erk 2007 180.325        180.325        6.011          156.282        150.271        6.251        12.262         

Uitgevoerd w erk 2008 470.549        470.549        15.685        407.809        392.124        16.312      31.997         

Uitgevoerd w erk 2009 16.085          16.085          402             14.878          14.476          595           997              

221 Verkeersmaatregelen            65.912            65.912            6.591            49.478            42.887          1.979             8.570 

Verk.regel installaties 25.801          25.801          2.580          23.221          20.641          929           3.509           

Verkeersregelinstallatie 22.441          22.441          2.244          17.953          15.709          718           2.962           

Zw eepmasten 17.670          17.670          1.767          8.305            6.538            332           2.099           

311 Economische stimulering          190.959          190.959          19.096          152.767          133.671          6.111           25.207 

Voorbereidingskrediet Verplaatsing Winkelcentrum De Riepel 190.959        190.959        19.096        152.767        133.671        6.111        25.207         

531 Groene sportvelden en terreinen          479.842          479.842          16.165          462.739          446.574        18.510           34.675 

Asfalt w ielerbaan Guldemondw eg 280.681        280.681        7.559          277.456        269.897        11.098      18.657         

Asfalteren Quelderduijn 37.000          37.000          1.480          34.040          32.560          1.362        2.842           

Drainage veld C Streepjesberg 39.127          39.127          1.956          37.171          35.214          1.487        3.443           

Drainage veld D Streepjesberg 27.572          27.572          1.379          26.194          24.815          1.048        2.426           

Drainage velden Streepjesberg 36.556          36.556          1.828          32.900          31.073          1.316        3.144           

Handbal toplaag Julianadorp 58.905          58.905          1.964          54.978          53.015          2.199        4.163           

555 historische gebouw en            28.727            28.727            2.625              7.876              5.251             315             2.940 

Monument Helden der Zeeplein 28.727          28.727          2.625          7.876            5.251            315           2.940           

575 Buurt en representatief groen            72.924            72.924            3.264            14.060            10.796             562             3.826 

Asfalt fase 2000 5.990            5.990            183             3.296            3.113            132           315              

Bruggen Churchillpark 55.834          55.834          2.569          5.138            2.569            206           2.775           

Renovatie Churchillpark 11.100          11.100          511             5.625            5.114            225           736              

671 Jeugd- en jongerenw erk            26.677            26.677              8.573              8.573             343                343 

Grond jeugdonderkomen 26.677          26.677          8.573            8.573            343           343              

673 Sociaal cultureel w erk            61.151            61.151            12.990            12.990             520                520 

Bouw /grond K.O.School Markstraat 61.151          61.151          12.990          12.990          520           520              

811 Jaarlijkse bijdrage w oningbouw       3.336.523       3.336.523          20.765            20.765             831           21.595 

Boekw aarde Stichting Zomerland gebouw 3.336.523     3.336.523     20.765        20.765          831           21.595         

821 Stads- en dorpsvernieuw ing       2.684.720       2.684.720        133.865       1.777.212       1.643.347        71.088         204.954 

Stadshart - groenstructuur Koningsdriehoek 2.624.720     2.624.720     131.236      1.737.773     1.606.537     69.511      200.747       

Stadshart - verplaatsing Scouting Rainero 60.000          60.000          2.629          39.438          36.809          1.578        4.207           

985 Saldo kostenplaatsen (bedrijfsvoering)            18.532            18.532            2.046            10.230              8.184             409             2.455 

Aanpassing terrein Stadhuis 18.532          18.532          2.046          10.230          8.184            409           2.455           

Eindtotaal   329.285.713   13.707.979   26.469.005-   309.925-   316.214.763     5.714.022   5.700.757   203.796.141   179.310.411   7.570.523    13.284.545 
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7.4 Overzicht van reserves en voorzieningen 
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Naam Saldo begin 

dienstjaar    

2013

Vermeerderingen Verminderingen vrijval Saldo eind 

dienstjaar 

2013

Algemene reserve

Algemene reserve 23.905.577 1.868.098 1.064.368 24.709.307

Totaal algemene reserve  23.905.577 1.868.098 1.064.368 24.709.307

Beleidsprioriteiten

Nieuw bouw  stadhuis 3.475.421 500.000 1.368.017 2.607.404

Multicultureel Centrum 143.933 25.131 139.658 29.406

Winst de Nollen 139.566 79.000 60.566

Ontw ikkeling de Nollen 226.890 136.134 90.756

Aanleg regionale binnenhaven 2.600.000 2.600.000 0

Woonomgeving de Schooten 412.604 412.604

Ontw ikkelingdfonds M3 Cluster 200.000 200.000

Strategische Visie  (nuon) 5.811.743 5.477.859 5.010.000 6.279.602

Drooghe Weert 280.000 280.000

Bodemsanering Nijverheidsw eg 8.451 8.451 0

Res Prior. Coal.progr. 2010 - 2014 936.504 936.504 0

Verzelfstandiging haven 4.047.777 4.047.777 0

Totaal Beleidsprioriteiten 18.282.889 6.002.990 7.677.764 6.647.777 9.960.338

Meerjarig beleid 

Kunstopdrachten / Aankoop kunstvoorw erpen 144.337 106.420 60.000 190.757

Monumenten 336.804 336.804

Beleidsplan Natuur, Landschap en Stedelijk Groen 

(BNLS) 98.845 27.203 71.642

Bovenw ijkse voorzieningen 2.128.537 53.535 2.075.002

Bodemsanering 1.203.131 120.000 168.352 1.154.779

Participatie arme kinderen (Aboutaleb) 94.360 94.360 0

Reserve Frictiefonds 1.175.234 381.751 793.483

Onderw ijshuisvesting 4.963.092 55.715 412.403 4.606.404

Totaal Meerjarig beleid 10.144.340 282.135 1.197.604 9.228.871

Buffer voor risico's

Herontw ikkeling Lidw ina 787.525 787.525

DIVMAG-terrein 238.476 238.476

BWS voormalig Gew est 81.382 81.382 0

Aankopen stadshart ihk van Wet voorkeursrecht 2.457.155 220.819 71.296 2.606.678

Participatie / w erkdeel WWB 135.961 96.296 39.665

Totaal Buffer voor risico's 3.700.499 220.819 167.592 81.382 3.672.344
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Naam Saldo begin 

dienstjaar    

2013

Vermeerderingen Verminderingen vrijval Saldo eind 

dienstjaar 

2013

Egalisatiereserve

Woonw agens Blankmanstraat 149.901 13.000 136.901

Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum 220.750 12.250 208.500

Verplaatsing kinderboerderij 350.896 17.670 333.226

Nieuw bouw  Stadhuis 0 150.000 150.000

Exploitatie parkeren (Sluisdijkstraat) 494.000 494.000

Totaal  Egalisatiereserve 1.215.547 150.000 42.920 1.322.627

Technische reserve

Dekking kapitaallasten investeringen vml 

belastingkantoor 74.679 74.679 0

Nieuw bouw  Pijler/Herderschee 1.876.166 75.047 126.706 1.824.507

Dekking kapitaallasten investeringen stadhuis 114.450 57.226 57.224

Herinrichting haven Den Helder 4.150.603 4.150.603 0

Onderw ijscluster Pasteurstraat 2.489.039 99.562 163.383 2.425.218

Totaal Technische reserve 8.704.937 174.609 421.994 4.150.603 4.306.949

Totaal reserves 65.953.789 8.698.651 10.572.242 10.879.762 53.200.436

Kostenegalisatievoorzieningen

Onderhoudsvoorziening boot Havendienst 13.537 13.537 0

Voorziening brandw eerkazerne 439.055 72.960 512.015

Onderhoudsvoorziening gymnastieklokalen 201.457 66.554 268.011

Egalisatievoorziening riolering 5.865.547 369.493 349.441 5.885.599

Riolering 0

Egalisatievoorziening onderhoud overige gebouw en 3.591.650 776.659 671.199 471.000 3.226.110

Egalisatievoorziening huishoudelijk afval 2.165.804 509.905 1.655.899

Onderhoud Sportaccommodaties 175.209 92.091 11.544 255.756

Dotatie voorziening ond.AED's 15.100 5.175 475 19.800

Totaal kostenegalisatievoorzieningen 12.467.359 1.382.932 1.542.564 484.537 11.823.190

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen

Waterbreed (gemeentelijk deel) 117.577 1.527.181 695.795 948.963

Schadeclaim Staat 1.650.000 1.650.000

Bodemsanering  Willemsoord 151.103 122.564 28.539

Claim Willemsoord 5.573.000 578.000 5.558.000 15.000 578.000

 

Totaal voorzieningen voor risico's en 

verplichtingen 7.491.680 2.105.181 6.376.359 15.000 3.205.502

Totaal voorzieningen 19.959.039 3.488.113 7.918.923 499.537 15.028.692

Totaal reserves en voorzieningen
85.912.828 12.186.764 18.491.165 11.379.299 68.229.128
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7.5 Overzicht van geldleningen 
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Verstrekker Oorspronkelijk Jaar Valuta Aflossings- Afloop- Rente-aanpassing Restant bedrag

Hoofdsom datum wijze datum Laatste Volgende 1-1

BNG 13.613.406        1988 2-sep Annuïteit 2-9-2031 2-9-2011 2-9-2016 9.971.568               

BNG 15.882.308        1993 4-aug Lineair 4-8-2018 4-8-2003 nvt 3.811.754               

BNG 14.067.187        1993 1-sep Lineair 1-9-2018 1-9-2003 nvt 3.376.125               

BNG 17.470.538        1994 14-jan Annuïteit 14-1-2014 14-1-2004 nvt 2.628.806               

BNG 36.302.417        1999 4-jan Annuïteit 4-1-2024 4-1-2009 4-1-2019 22.575.643             

BNG 4.537.802          1999 16-okt Annuïteit 16-10-2013 nvt nvt 424.069                   

BNG 20.000.000        2004 6-okt Lineair 6-10-2024 nvt nvt 12.000.000             

BNG 20.000.000        2005 21-nov Fix 21-11-2025 nvt nvt 20.000.000             

BNG 20.000.000        2006 8-feb Fix 8-2-2026 nvt nvt 20.000.000             

BNG 12.000.000        2007 2-nov Fix 2-11-2028 nvt nvt 12.000.000             

BNG 10.000.000        2007 2-nov Fix 2-11-2032 nvt nvt 10.000.000             

116.787.965          

NWB 5.009.734          1988 1-mrt Annuïteit 1-3-2033 1-3-2013 1-3-2023 3.811.650               

NWB 8.208.884          1988 1-okt Annuïteit 1-10-2033 1-10-2003 nvt 6.225.858               

NWB 9.075.604          1997 2-jun Lineair 2-6-2017 2-6-2007 nvt 2.268.901               

NWB 15.000.000        2003 15-mei Annuïteit 15-5-2028 nvt nvt 11.388.348             

NWB 10.000.000        2003 24-okt Lineair 24-10-2018 nvt nvt 4.000.000               

NWB 10.000.000        2005 14-jan Fix 13-1-2020 nvt nvt 10.000.000             

37.694.756             

Totaal 154.482.721          
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Het gemiddelde van de rentepercentages komt voor 2013 uit op 4,299%. Dit is een gewogen gemiddelde op basis 

van de percentages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflossing Restant bedrag Rente Restant Rente schuld Rente Rente schuld Rente

31-12 % dagen 1-1 betaald 31-12 Lasten

391.326             9.580.242               3,150% 120 104.701             314.104             100.593             309.995             

635.292             3.176.462               3,900% 146 60.289               148.658             50.241               138.610             

562.687             2.813.437               3,925% 120 44.171               132.513             36.809               125.151             

1.287.431         1.341.375               4,190% 346 105.863             110.147             54.018               58.301               

1.437.314         21.138.329             4,770% 357 1.067.884         1.076.858         999.896             1.008.870         

424.069             -                            4,470% 74 3.896                  18.956               -                      15.059               

1.000.000         11.000.000             4,250% 85 120.417             510.000             110.382             499.965             

-                      20.000.000             3,850% 40 85.556               770.000             85.556               770.000             

-                      20.000.000             3,965% 320 704.889             793.000             704.889             793.000             

-                      12.000.000             4,860% 59 95.580               583.200             95.580               583.200             

-                      10.000.000             4,860% 59 79.650               486.000             79.650               486.000             

5.738.120         111.049.844          2.472.897         4.943.437         2.317.613         4.788.152         

114.717             3.696.932               4,350% 300 138.172             165.807             76.095               103.730             

182.660             6.043.198               4,580% 90 71.286               285.144             69.195               283.053             

453.780             1.815.121               4,560% 208 59.778               103.462             47.822               91.506               

498.439             10.889.909             4,570% 225 325.280             520.448             311.043             506.211             

666.667             3.333.333               4,344% 76 36.683               173.760             30.569               167.646             

-                      10.000.000             4,493% 345 430.579             449.300             430.579             449.300             

1.916.263         35.778.494             1.061.778         1.697.920         965.303             1.601.446         

7.654.383         146.828.338          4,299% 3.534.675         6.641.357         3.282.916         6.389.598         
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7.6 Overzicht van kredieten 
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Omschrijving Besluit jaar toegekend krediet
vermeerdering 

begroting 2013
vermeerdering

vermind

ering
saldo krediet

uitgaven t/m 

2012

uitgaven 

2013
 afsluiten 

 120 Brandweer en rampenbestrijding

C2000/P2000 Routine investering 2011 2011 201 201 58 64 ja

Dienstauto oefenen Routine investering 2011 2011 30 30 30 ja

Vervanging redvoertuig Routine investering 2012/Turap 2013 2012 600 600 553 ja

Revisie 643 Begroting 2013 2013 60 60 60 ja

831 60 891 58 706

210 Wegen straten en pleinen

Infrastructuur Zuiderhaaks (f ietspad Zuiderhaaks) B&W advies a11.00688 2011 155 155 63

Infrastructuur Zuiderhaaks (afslag benzinestation) B&W advies a10.01146 2010 430 430 215

585 585 278 ja

RB09.0053 2009 215 215

RB11.0010 2011 2.801 2.801

Aframing krediet 2012 -659 -659

2.357 2.357 1.236 13 ja

2.942 2.942 1.514 13

214 Parkeren

RB11.0013 2011 300 300

RVO12.0106 2012 1.580 1.580

RVO12.0106 ten laste van voorziening 2012 -250 -250

1.630 1.630 321 1.304 ja

Parkeerdek Koninckshoek RVO12.0235 2012 200 200

RVO13.0065 2013 549 549

RVO13.0065 ten laste van voorziening 2013 -250 -250

200 299 499 7 7 nee

1.830 299 2.129 328 1.311

402 Huisvesting openbaar basis onderwijs

Bouw k.voorzieningen De Dijk Onderw ijskundige vernieuw ingen 2010 2010 11 11 9 nee

Bouw k.voorzieningen Prinses Margrietschool Onderw ijskundige vernieuw ingen 2010 2010 53 53 42 nee

Bouw k.voorzieningen Vogelw ei Onderw ijskundige vernieuw ingen 2010 2010 11 11 9 nee

Bouw kundige voorzieningen 't Tuselandt Krediet Bouw kundige voorzieningen 2011 250 250 235 12 ja

Niew bouw  Tuindorpschool Begroting 2012 2012 950 950 nee

Nieuw bouw  Tuindorp/Thijsseschool Turap 2012 2012 1.500 1.500 ja

Bouw kundige voorzieningen  De Strandjutter Begroting 2013 2013 134 134 nee

Bouw kundige voorzieningen  Thijsseschool Begroting 2013 2013 250 250 nee

Bouw kundige voorzieningen  Tuindorpschool Begroting 2013 2013 94 94 nee

2.775 478 3.253 295 12

412 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

Collegebesluit 2006 32 32

RB nr. 115/2006 2007 4.101 4.101

BI08.00173 2008 800 800

Turap 2012 2012 335 335

5.268 5.268 5.157 -310 ja

Bouw k.voorzieningen Comenius Onderw ijskundige vernieuw ingen 2010 2010 24 24 nee

Begroting 2012 2011 1.625 1.625

RVO12.0225 2012 -875 -875

750 750 nee

Renovatie cluster Drooghe Bol Begroting 2012 2012 1.250 1.250 nee

Bouw kundige voorziening De Drietand RB12.0225 2012 150 150 60 nee

Bouw kundige voorzieningen  De Hofstee Begroting 2013 2013 313 313 nee

Bouw kundige voorzieningen  De Rank Begroting 2013 2013 170 170 nee

7.442 483 7.925 5.217 -310

Parkeergarage Sluisdijkstraat

bedragen x 1.000

Brede school Pasteurstraat

Renovatie De Drietand

Reconstructie Middenw eg
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Omschrijving Besluit jaar toegekend krediet
vermeerdering 

begroting 2013
vermeerdering

vermind

ering
saldo krediet

uitgaven t/m 

2012

uitgaven 

2013
 afsluiten 

432 Openbaar en bijzonder speciaal onderwijs huisvesting

Begroting 2012 2012 1.500 1.500

Turap 2012 2012 -348 -348

1.152 1.152 nee

1.152 1.152

523 Sportaccomodaties

Begroting 2011 2011 1.800

Turap 2011 2011 -600

RB13.0111 2013 -1.200

1.200 -1.200 ja

Inrichting Trefpunt Turap 2012 2012 60 60 nee

Renovatie gymzaal Stakman Bossestraat RB13.0111 2013 350 350 7 nee

1.260 350 -1.200 410 7

527 Zwemaccomodaties

RB10.0010 2010 1.500 1.500

RB10.00151 2010 15.091 15.091

16.591 16.591 5.625 8.709 nee

531 Groen sportvelden en terreinen 16.591 16.591 5.625 8.709

RB10.0005 2010 450

Turap 2012 2012 -59

391 391 281 nee

Asfalt Quelderduyn RB10.0005 2011 100 100 nee

Drainage veld B Streepjesberg Begroting 2012 2012 43 43 nee

Vervanging toplaag kunstgras hockeyveld Begroting 2012 2012 175 175 nee

Drainage hoofdveld Watervogels Begroting 2012 2012 43 43 ja

Drainage veld A Streepjesberg Begroting 2013 2013 43 43 nee

De Linie, ballenvangers Begroting 2013 2013 42 42 nee

De Linie, verlichting Begroting 2013 2013 28 28 nee

Asfalt deel paden Quelderduyn Begroting 2013 2013 122 122 nee

751 234 986 281

721 Afvalverwijdering en -verwerking

Ondergrondse containers Nr. 45/MD (2001) 2002 2.723 2.723 2.691 15 ja

2.723 2.723 2.691 15

722 Riolering en waterzuivering

Begroting 2013 en eerder -2012 1.423 1.423

2013 724 724 1.527

1.423 724 2.147 1.527 nee

1.423 724 2.147 1.527

Uitvoering rioolw erk

Gymnastieklokaal Vinkenterrein

Asfalt w ielerbaan Guldemond

Nieuw  Zw embad

Nieuw bouw  Spinaker
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Omschrijving Besluit jaar toegekend krediet
vermeerdering 

begroting 2013
vermeerdering

vermind

ering
saldo krediet

uitgaven t/m 

2012

uitgaven 

2013
 afsluiten 

Besturingssysteem Begroting 2009 2009 300 300 75 70 nee

RB09.0083 2009 1.500 1.500

RB12.0099 2012 500 500

Turap 2013 2013 -1.368 -1.368

RVO13.0176 ** 2013 23.400 23.400

2.000 23.400 -1.368 24.032 1.368 556 nee

Begroting 2010 2010 85 85

Naar krediet 1100012 2012 -73 -73

12 12 12 nee

Auto bodedienst Marap 2010 2010 15 15 nee

Verv/upgr. Back Office appl. Begroting 2011 2011 575 575 386 155 ja

Office suite Begroting 2011 2011 130 130 3 15 ja

Servers Begroting 2011 2011 150 150 80 51 ja

Data opslag Begroting 2011 2011 100 100 84 ja

Vervanging w erkplekken Begroting 2011 2011 415 415 199 nee

Begroting 2011 2011 85 85

Turap 2011 -50 -50

Van 1000019 2012 73 73

108 108 nee

Aanpassing Ambachtsw eg 25 RB11.0052 2011 1.650 1.650 1.423 31 nee

Verv/upgr. Back Office appl. Begroting 2012 2012 170 170 83 nee

Database oracle Begroting 2012 2012 180 180 74 70 ja

Noodstroomvoorziening Begroting 2012 2012 100 100 ja

Operating systeem softw are Begroting 2012 2012 70 70 nee

Data opslag Begroting 2012 2012 150 150 ja

Totaal station Landmeten Begroting 2012 2012 150 150 nee

Meubilair algemeen Begroting 2012 2012 85 85 nee

Multifunctionals Begroting 2012 2012 100 100 ja

Bobat minikraan 114k Begroting 2012 2012 25 25 nee

Vrachtauto Mitsubishi 101 Begroting 2012 2012 25 25 nee

Mitsubishi 114 Begroting 2012 2012 40 40 nee

Netw erk actieve componenten Begroting 2013 2013 150 150 38 nee

Vervanging servers Begroting 2013 2013 150 150 54 nee

Data opslag Begroting 2013 2013 150 150 ja

Beveilingings softw are Begroting 2013 2013 240 240 nee

Fotoserie gebouw Begroting 2013 2013 50 50 nee

Meubilair Begroting 2013 2013 85 85 nee

Auto 260E Begroting 2013 2013 35 35 nee

Houtversnipperaar Begroting 2013 2013 40 40 nee

Renault 108 Begroting 2013 2013 35 35 nee

Maaimachine 275 Begroting 2013 2013 80 80 nee

Vervanging Mercedes 106 Begroting 2013 2013 30 30 nee

Tractor 225 Begroting 2013 2013 40 40 nee

6.550 1.085 23.400 -1.368 29.667 3.422 1.405

Totaal 46.270 3.065 24.049 -2.568 70.816 19.437 13.389

960 Saldo van kostenplaatsen (bedrijfsmiddelen)

Meubilair algemeen

Meubilair algemeen

(Voorbereidingskrediet) Nieuw  Stadhuis
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7.7 Overzicht van projecten 

 

Projectenlijst juli 2013 

Projectnaam Projectwethouder 

Concernprojecten  

Nieuwbouw stadhuis P. Bruin 

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

    

Afdelingsprojecten   

Ontwikkeling de Dogger nieuw ziekenhuis P. Bruin 

Nieuw stedelijk zwembad P. Bruin 

Huisduinerkwartier P. Bruin 

Nieuwbouw Willen-Alexander Hof (vml Julianadorp Oost) P. Bruin 

Kooypunt fase 3 P. Bruin 

    

Gebiedsontwikkeling Haven   

Korte termijn   

Verbreding Visserijkade tweede fase K. Visser 

Middellange termijn   

RHB (privaat initiatief) K. Visser 

Medegebruik Defensie K. Visser 

Eerste en tweede fase gele route K. Visser 

Lange termijn   

Noordoosthaven K. Visser 
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Concernprojecten 

 

Projectnaam: Nieuwbouw Stadhuis (en ontwikkeling Stationslocatie) 

Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Resultaat Doelstelling: 

Een nieuw stadhuis op de stationslocatie, in 2015 te betrekken.  

De raad heeft in juli 2012 het college in een motie (nr. 13.3. d.d. 9 

juli 2012) opgedragen om in overleg met de raad een 

onafhankelijk deskundige aan te stellen die antwoord geeft op 

vragen over aanbesteding, financiële consequenties en varianten 

parkeerbehoefte.  

Collegeperiode 2010-2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder P.N. Bruin 

Planning belangrijke mijlpalen Besluitvorming over de aanbesteding van het stadhuis in 2012. 

 

Budget Voorbereidingskrediet (nov. 2009) groot 1,5 miljoen 

Risico’s Plan blijkt niet realiseerbaar binnen het financiële kader 

(gemiddeld 2,1 miljoen/jaar) 

Ontwikkeling van de stationslocatie en het stadhuisplan wordt 

belemmerd door andere partijen 

Programma Algemeen bestuur en middelen 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Voorbereiding voor de uitvoering van het raadsbesluit oktober 2012. 

Besluitvorming over de variantenstudie. Het ontwerp-bestemmingsplan is ter inzage gelegd. 

 

 

Projectnaam: Sociaal programma activering, aanpak probleem huishoudens, verbetering leefbaarheid 

woonomgeving uit Programma sociale aanpak Nieuw Den Helder 

Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Resultaat 50 % van de niet actieven doet mee. 

Methodiek integrale aanpak probleemhuishoudens. De wijk stijgt 

van slecht/matig naar goed op de leefbaarometer.nl  

  

Collegeperiode 2011-2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder P.N. Bruin 

Planning belangrijke mijlpalen 2012, opstellen analyse cliëntenbestand Nieuw Den helder, start 

pilot aanpak één gezin, één plan. 

Start gesprekken met bewoners (twee buurten), ondernemers en 

organisaties. (nieuwe initiatieven, eigen inbreng enz. ) 

Budget € 1.000.000 

Risico’s Betrokkenheid buurt en niveau van integraliteit gemeente 

Programma Werk en Inkomen, maatschappelijke dienstverlening, beheer 

openbare ruimte, integrale veiligheid. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Deelprogramma 1 

Bestandsanalyse gereed 

Activering specifieke doelgroepen met belemmeringen (o.a. doelgroep GGZ). 

Deelprogramma 2 

Pilot 1 gezin 1 plan succesvol uitgevoerd, samenwerking organisaties geborgd. 

Deelprogramma 3 

Gesprekken met circa 350 gezinnen,  zeven werkgroepen actief met initiatieven van bewoners. 

Broedplaats Seringenplein: bewonersinitiatieven buurtbeheer bedrijf, weggeefwinkel, leerplaatsen. 

Kunstproject Seringenplein. 

Schooltuin brede scholen. 



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

229 

Afdelingsprojecten 

 

Omschrijving Ontwikkeling De Dogger nieuw ziekenhuis 

Resultaat Faciliteren verplaatsing ziekenhuis naar de locatie De Dogger 

Collegeperiode 2010-2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 

Planning belangrijke mijlpalen Naar verwachting zal het Gemini eind 2012 een definitief besluit 

nemen over de nieuwbouw. 

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. De voortgang wordt meegenomen in de 

paragraaf Grondbeleid. 

Risico’s Volledige zekerheid dat het Geminiziekenhuis ook een 

bouwaanvraag zal indienen is er nog niet.  

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het Gemini ziekenhuis heeft aangegeven niet over te gaan tot bouw van het nieuwe ziekenhuis. Er  is nog niet 

duidelijk wat er met de kavel zal gaan gebeuren. Op dit moment is er 5 ha bouwrijpe bedrijfsgrond te koop. 

 

Omschrijving Nieuw Stedelijk Zwembad 

Resultaat Hoofddoelstelling: 

Nieuw zwembad dat open gaat in 2013 

 

Subdoelstellingen: 

Definitieve overeenkomsten met nieuwe exploitant. 

Bevredigende afwikkeling van zaken met Stichting 

Zweminrichting Den Helder 

Definitieve overeenkomst met CZSK 

Collegeperiode 2010-2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 

Planning belangrijke mijlpalen 

 

 

 

 

 

 

Voorlopig ontwerp: tweede kwartaal 2010 

Definitief ontwerp: vierde kwartaal 2010 

Europese aanbesteding bouw eerste kw. 2011 

Start bouw: eerste kwartaal 2012 

Plaatsing duik tank: september 2012 

Eerste steenlegging: december 2012 

Oplevering gebouw/terrein: juli 2013 

Budget Voorbereidingskrediet: 1.500.000, - 

Realisatiekrediet: 15.091.178, - 

Risico’s Geen bijzondere risico’s. 

Programma Sport en vrije tijd 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Opening van zwembad ‘Het Heersdiep’ vond plaats op 20 september 2013. De uitvoering is ruim binnen budget 

gebleven. 

 

Omschrijving Huisduinerkwartier 

Resultaat Het ontwikkelen van het OS&O-terrein 

Collegeperiode 2010-2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 

Planning belangrijke mijlpalen De beoogde ontwikkelaar heeft medio 2012 aangegeven af te zien 

van ontwikkeling.  

Eind 2012 zal duidelijk zijn op welke wijze de ontwikkeling van het 

OS&O-terrein in samenhang met het Casino mogelijk is. 

Budget Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.  

Risico’s Verdere vertraging in de tijd in verband met de marktontwikkeling.  

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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Omschrijving Huisduinerkwartier 

In april 2013 is er een marktconform grond bod gedaan aan de beoogd ontwikkelaar HOM (Huisduiner Ontwikkel 

Maatschappij). Deze is geaccepteerd door de HOM eind juni 2013. Een kooprealisatieovereenkomst is voorbereid. 

Maart 2014 is de kooprealisatieovereenkomst getekend. 

 

 

 

Omschrijving Willem-Alexander Hof 

Resultaat Gefaseerde ontwikkeling van het gebied Willem-Alexander Hof 

(vml Julianadorp Oost) 

Collegeperiode 2010-2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 

Planning belangrijke mijlpalen Nu de grondexploitatie is vastgesteld kan met de ontwikkelaar een 

overeenkomst worden gesloten. De verwachting is dat in de 

tweede helft van 2012 de overeenkomst kan worden gesloten. 

Budget De grondexploitatie voor dit gebied is op 15 november 2010 door 

de gemeenteraad vastgesteld. Verwezen wordt naar de paragraaf 

Grondbeleid. 

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 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In april 2013 zijn de contracten ondertekend met de ontwikkelpartijen. WSDH is uit de grondexploitatie getreden. Het 

verkooptraject is gestart door de HBK en er zijn al een aantal opties op de woningen genomen. Op 17 december 2013 

was de tweede  verkoopavond. 

 

 

 

Omschrijving Kooypunt fase 3 

Resultaat Ontwikkeling fase 3 Kooypunt 

Collegeperiode 2010-2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 

Planning belangrijke mijlpalen De bestemmingsplanprocedure loopt in 2012/2013, evenals de 

plan/project m.e.r.-procedure. 

Budget De grondexploitatie Kooypunt fase 3 is door de gemeenteraad op 

4 juli 2011 vastgesteld. De exploitatie wordt in 2013 overgenomen 

door het verzelfstandigd havenbedrijf. 

Risico’s Vertraging in de ruimtelijke procedures. 

 

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen 

verzorgd. 

Er is een m.e.r.-beoordeling bedrijventerrein Kooypunt opgesteld (ref. RVO13.0006) en aan de raad voorgelegd en 

vastgesteld. 
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Gebiedsontwikkeling haven 

 

Tweede fase Verbreding Visserijkade 

Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Resultaat 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 

Baggeren/ op diepte brengen van water voor de kade ter 

vergroting van bruikbaarheid. 

Collegeperiode 2010 – 2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 

Planning belangrijke mijlpalen Start uitvoering zomer 2012 

Oplevering voor 20 juni 2013, voor Sail 2013 

Budget Beschikbaar raadskrediet voor realisatiefase. 

ISPS, n.t.b. 

Baggeren, n.t.b. 

Vislossteigers, in subsidie aanvraag Provincie 

Risico’s Vertraging in de bouwfase kan ervoor zorgen dat oplevering voor 

Sail niet haalbaar is. 

Programma Economische ontwikkeling 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De visserijkade is opgeleverd. 

 

 

Regionaal Haven gebonden Bedrijventerrein Hollands Kroon 

Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Resultaat Invullen van middellange termijn projecten voor her creëren van 

werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. 

Aanleg bedrijventerrein aan een binnenhaven. Voor het creëren 

ruimte voor water-/kade gebonden activiteiten: 
- Primair ter ondersteuning van cluster in de zeehaven 
- Secundair bieden van expansieruimte voor bestaande 

regionale bedrijven 

Collegeperiode 2010 – 2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 

Planning belangrijke mijlpalen 2012, haalbaarheidsonderzoek door nieuw consortium en 

positioneren Port of Den Helder N.V. 

2012, herijking MER en afronden bestemmingsplan 

2013, ontwikkeling terrein en start uitgifte 

Budget Beschikbare bestemmingsreserve voor ondersteuning van het 

project 

1000129.6299.300 € 50.000, - (proceskosten) 

Risico’s - Laatste kans om met een nieuw consortium deze ontwikkeling 

vlot te trekken. 

- Terugtrekkende beweging van bedrijven potentieel. 

- Weerstand omwonenden en gemeenteraad Hollands Kroon. 

- Discussie over het feit dat privaat initiatief evengoed aanbesteed 

moet worden. 

Programma Economische ontwikkeling 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen 

verzorgd. 
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Medegebruik Defensie 

Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Resultaat Invullen van middellange termijn projecten voor het creëren 

van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. 

Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het creëren 

van ruimte voor water-/kade gebonden activiteiten ter 

ondersteuning van de cluster in de zeehaven (offshore en 

Defensie-gerelateerde industrie, kennis en opleiding). 

 

Collegeperiode 2010 – 2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 

Planning belangrijke mijlpalen 2012, uitwerking drie locaties (Buitenveld, locatie RWS en 

locatie Berghaven/JSS), business case, marktbehoefte, 

positionering Port of Den Helder N.V. en planologische 

procedures 

2013, Planvorming 

2014 en verder, Aanbesteding en realisatie 

Budget 1000129.6299.310 € 90.000, - (proceskosten) 

 

Risico’s Uitblijven van een sluitende business case 

Heroverweging door Defensie. 

Programma Economische ontwikkeling 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen 

verzorgd. 

 

 

 

Gele route (Eerste en tweede fase) 

Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Resultaat Uitwerking van infrastructurele projecten voor het vergroten 

leefbaarheid door aanpassing infrastructuur 

Eerste fase, MT < 2016. Oplossen grootste 

verkeersknelpunten (o.a. reconstructie Molenplein) 

Tweede fase, LT > 2020. Permanent scheiden van 

verkeersstromen (haven – Texel – stad) 

 

Collegeperiode 2010 – 2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 

Planning belangrijke mijlpalen 2012 afronding verkenning Noordoosthaven, van daaruit is de 

verkeersbelasting te herleiden en de oplossing voor de 

ontsluiting van Haven en Texelverkeer. 

 

Budget 1000129.6299.330 € 10.000, - (proceskosten) 

 

Risico’s Hoge investering, nautisch lastig inpasbaar en onvoldoende 

flexibele verkeersoplossing. 

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 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen 

verzorgd. 
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Noordoosthaven (uitbreiding in Waddenzee) 

Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten 

Resultaat Invullen van lange termijn projecten voor het creëren van 

werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. 

Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het creëren 

van ruimte voor water-/kade gebonden activiteiten ter 

ondersteuning van de cluster in de zeehaven (offshore en 

Defensie-gerelateerde industrie, kennis en opleiding). 

Realisatie van natuurdoelen als compensatie voor 

natuurverlies door economische ontwikkeling 

 

Collegeperiode 2010 – 2014 

Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 

Planning belangrijke mijlpalen 2012, afronding Verkenningenrapport met één scenario op 

basis waarvan planstudiefase gestart kan worden (incl. 

ontwerp, natuurontwikkeling, juridische procedure, 

financiering, maatschappelijke kosten-baten en 

maatschappelijke alliantie) 

2013, planstudiefase 

 

Budget 1000129.6299.320 € 80.000, - (proceskosten) 

 

Risico’s Grote afhankelijkheid van medewerking partners (Rijk, regio, 

provincie, natuurorganisatie, bedrijfsleven, Defensie en TESO) 

Financiële haalbaarheid (o.a. beschikbaarheid Waddenfonds) 

Programma Economische ontwikkeling 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen 

verzorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeente Den Helder, Programmarekening 2013 
 

234 

7.8 Categorieën van begrotingsrechtmatigheid 
 
 

 
**) In de raadsvergadering van 16. december 2013 is het controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 
vastgesteld waarbij is bepaald (onder andere) dat de begroting is geautoriseerd op programma niveau zodat 
onder- en overschrijdingen op productniveau geen gevolgen hebben voor het oordeel van de accountant. 

 

 

 

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de 
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend: 

Onrechtma
tig, 
maar telt 
niet 
mee voor 
het 
oordeel 

Onrechtmatig, 
en telt mee 
voor het 
oordeel 

   

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in 
geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld: 
de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer 
geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) 
was gedefinieerd. 

 

X 
 

2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, 
maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten 
onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel 
bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing 
ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met 
de raad. 

 

X 
 

3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via 
subsidies of kostendekkende omzet. 

X **) 
 

 

4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak 
blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de 
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

X **) 
 

 

5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van 
deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. 

 
X 
 

6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als 
onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij 
nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een 
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier 
in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van 
wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht 
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat 
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat 
de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. 
Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. 
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 
- geconstateerd na verantwoordingsjaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) 
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere 
afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de 
volgende jaren.  
- jaar van investeren 
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 




