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1. Inleiding
Ook 2015 was in veel opzichten een zeer dynamisch jaar voor de gemeente Den Helder. Dit niet in de laatste
plaats vanwege de van het rijk overgenomen taken voor het Sociaal Domein. Ook de opening van het theater
De Kampanje in oktober mag in dit verband worden vermeld.
Na de collegewisseling in het najaar stonden wij in oktober als nieuw college aan het roer. Wederom een college
dat divers is samengesteld maar dat toch eensgezind en volmondig uitsprak Den Helder een nieuw perspectief te
willen bieden, neergelegd in het collegeprogramma 2015-2018. Dit is het raamwerk van gekozen ambities en
beleidsdoelstellingen die wij in samenspraak met de agendacommissie van uw raad willen realiseren de komende
periode tot de verkiezingen..
De economische realiteit zoals we die in Nederland al een aantal jaar kennen noopte ons tot het doorlichten van
visie, ambities, doelen en werkwijze van de gemeente. Er moet deze collegeperiode immers meer mogelijk
worden gemaakt met minder middelen. Nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en buiten de ambtelijke
organisatie, burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing kunnen hiertoe bijdragen, en dus lag de focus ook in
2015 op het zoeken naar mogelijkheden op dit gebied.
Nieuwe winkelconcepten en de veranderende vraag van bezoekers van de binnenstad vragen om een antwoord in
de binnenstad. Bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van de Beatrixstraat en het Juttersplein en de nieuwe
schouwburg hebben de uitstraling van de binnenstad verbeterd. De heroriëntatie van grote winkelketens stelde
ons tegelijkertijd voor de vraag of voor de ontwikkeling van het compacte stadshart een heroriëntatie op het
programma nodig is. Studies naar de kansen voor de ontwikkeling van het postkantoor en de aanloopstraten zijn
daarvoor bouwstenen.
Samen met u als raad zijn we in staat gebleken om in werkconferenties te komen tot een ingevuld
bezuinigingsprogramma voor de jaren 2016-2019.
Ondanks alle ingrijpende veranderingen hebben we ons ook in 2015 onverminderd 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.
Voor het Sociaal Domein is sprake van een aanzienlijk voordelig resultaat van € 7.768.000. Dit betekent dat we u
voorstellen dit via resultaatbestemming in de met u afgesproken te vormen buffer Sociaal Domein op te nemen.
Hiermee zullen we in staat zijn om de komende rijksbezuinigingen voor een groot deel op te vangen.
In de onderliggende programmarekening 2015 vindt u meer informatie over het beleid dat we als gemeente Den
Helder het afgelopen jaar hebben gevoerd. Met de programmarekening, die 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
Voor u liggen de jaarstukken 2015. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.
De programmarekening is het sluitstuk van de planning en control cyclus van het gemeentelijk beleid. Hierin legt
het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet is conform
het Besluit, begroting en verantwoording (BBV) en de indeling volgt zoveel mogelijk de inrichting van de
programmabegroting. De financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen er afrondingsverschillen
ontstaan.
Het jaarverslag bestaat uit:
•
De programmaverantwoording.
•
De paragrafen.
In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) komen twaalf beleidsprogramma’s aan bod. Hier gaan we in op de
3W-vragen vanuit de begroting:
Wat willen we bereiken (doelstelling)
Wat gaan we ervoor doen (activiteit)
Wat heeft het gekost (financiën).
In voorgaande jaren waren indicatoren weergegeven die de effecten van het gevoerde beleid weergaven. Deze
cijfers waren afkomstig van de burgerpeiling van ”Waarstaatjegemeente”, een onderzoek waar we om het jaar aan
meedoen. In 2014 is echter de vraagstelling van het onderzoek compleet veranderd, waardoor de cijfers van 2015
niet meer corresponderen met de indicatoren van voorgaande jaren. Daarom zijn er in dit jaarverslag geen
indicatoren opgenomen. In de begroting 2017 zal gebruik worden gemaakt van nieuwe indicatoren, aansluitend bij
de verplichte indicatoren van het nieuwe Bbv. Wel is een aantal uitkomsten van de burgerpeiling in dit jaarverslag
weergegeven als infographic.
De paragrafen (hoofdstuk 3) bestaan uit de zeven verplichte paragrafen en twee niet verplichte paragrafen.
De verplichte onderdelen zijn op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Verplicht zijn de paragrafen: Weerstandsvermogen, Onderhoud van kapitaalgoederen, Financiering,
Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Lokale heffingen. De niet verplichte paragrafen hebben
betrekking op demografische ontwikkelingen en de verstrekte subsidies.
De jaarrekening bestaat uit:
•
De programmarekening
•
De balans
•
De SiSa-bijlage (SiSa staat voor Single Information Single Audit)
De programmarekening (hoofdstuk 4) geeft inzicht in de financiële situatie 2015 van de gemeente Den Helder .
Het hoofdstuk begint met de grondslagen voor waardering en de grondslagen voor de resultaatbepaling.
Dan volgt de balans, de toelichting op de balans, het exploitatieoverzicht en een toelichting hierop.
Tot slot bevat de jaarrekening de Single information Single audit (SiSa) en de controleverklaring van de
accountant.
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Resultaat programmarekening 2015
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.
Financieel resultaat 2015
De programmarekening sluit af met een saldo van € 12.483 000. voordelig. Bij de tussenrapportage 2015 werd
uitgegaan van een financieel nadeel van € 427.000.
Het volgende overzicht geeft het resultaat weer:
Totaal
Bedragen (x € 1.000)
Totaal lasten
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting 2015
Oorspronkelijk Na wijziging

Rekening
2015

Verschil gewijzigde
begroting -/rekening

175.843
-181.388
-5.545

188.063
-185.995
2.067

173.397
-186.623
-13.226

14.666
628
15.294

9.231
-3.300
386

10.242
-11.881
427

10.983
-10.241
-12.483

-741
-1.641
12.912

Het saldo van baten en lasten bedraagt € 13.226.000 voordelig. Dit is € 15.294.000 hoger dan begroot. Uit de
reserves wordt per saldo € 742.000 toegevoegd, waardoor het gerealiseerde resultaat uitkomt op € 12.483 000.
voordelig
Onderstaand zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.
Toelichting belangrijkste afwijkingen lasten/baten:
•
Niet alle begrote uitgaven voor 2015 zijn gerealiseerd. Via resultaatbestemming wordt voor deze uitgaven
een budgetoverheveling gevraagd naar 2016 met een bedrag van € 1.258.000.
•
Voor de aanleg Noorderhaaks is € 2.600.000 van het uitvoeringskrediet niet besteed en hiervoor wordt
het instellen van een bestemmingsreserve gevraagd via resultaatbestemming.
•
In de begroting 2015 zijn voor het Sociaal Domein bedragen opgenomen die via de algemene uitkering
(sociaal deelfonds) worden ontvangen. Die keuze is gemaakt omdat het op dat moment nog niet bekend
was wat de kostenontwikkeling van de transities voor de gemeente zou gaan betekenen. In de Turap
2015 zijn de ramingen sociaal domein ten gunste van het begrotingsresultaat naar beneden bijgesteld.
•
Het resultaat van de jaarrekening op het sociaal domein is € 7.767.000. Naar verwachting zal de
algemene uitkering, onderdeel sociaal domein de komende jaren dalen. Op basis daarvan wordt
voorgesteld een bedrag van € 8.000.000 via resultaatbestemming te storten in de bestemmingsreserve
“buffer sociaal domein”.
•
De gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het treffen van een pensioenvoorziening voor politieke
ambtsdragers. Vanwege een verslechtering van de situatie in de financiële markt is de rekenrente voor
de aankoop van pensioenpolissen verlaagd tot 1,5%. Om het verzekerd kapitaal voor voormalige
wethouders aan te laten sluiten op de pensioenafspraken diende er in 2015 over het reeds opgebouwde
beleggingstegoed een extra koopsom van € 377.000 te worden gestort.
Door het vertrek van twee wethouders per 1 oktober 2015 diende de wachtgeldvoorziening met
€ 334.000 te worden aangevuld.
•
Vanwege een administratief-technisch voorschrift worden kosten welke ten laste van de voorziening
Waterbreed worden gebracht nu ook binnen deze programma verantwoording opgenomen: dit betreft
•
€ 357.000. Hier staat een gelijke onttrekking uit de voorziening tegenover.
•
2015 is een overgangsjaar wat betreft de onderhoudskosten van schoolgebouwen van het primair
onderwijs. De bijdragen hiervoor worden door het Rijk vanaf 2015 rechtstreeks aan de scholen
overgemaakt. In Den Helder hebben wij echter een meerjarige overeenkomst tot en met 2015 inzake dit
onderhoud met scholen gemaakt. Om de overgang soepel te laten verlopen is afgesproken het
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•

•
•
•
•

onderhoud conform de bestaande meerjarenplanning uit te voeren en na afloop, in 2016 tot afrekening
over te gaan, waarbij de Rijksbijdrage in de afrekening betrokken wordt. Hierdoor is er voor dit
onderhoud € 353.000 meer uitgegeven dan begroot wat echter in 2016 verrekend zal worden.
Voorts is er een bijdrage van € 142.000 aan ‘Scholen aan Zee’ verstrekt als bijdrage in kosten van
plaatsing van Porto Cabins ten behoeve van onderwijs aan asielzoekende kinderen. Hier staat een
bijdrage van het COA. tegenover. Ten aanzien van de geraamde reserve mutaties zijn de voornaamste
afwijkingen de volgende:
In verband met de ruiming van explosieven zoals benoemd bij de toelichting op de lasten ontwikkeling, is
er een onttrekking uit de reserve bodemsanering geraamd van € 387.000. Gelet op het uitstel van dit
project is ook de onttrekking uit de reserve uitgesteld.
Vanwege fasering van plannen is er sprake van een onderschrijding van uitvoeringbudgetten van ter
grootte van € 389.000. Hierop is geanticipeerd met een raadsbesluit waarin bepaald is dat nu resterende
middelen gestort worden in de reserve Anton Pieck.
Wegens verkochte panden wordt er € 58.000 in de reserve Bovenwijkse voorzieningen gestort en
€ 295.000 in de Egalisatiereserve vastgoed.
Er zijn weliswaar saneringswerkzaamheden uitgevoerd doch het leeuwendeel te weten € 1.427.000 van
hetgeen gepland was in 2015 schuift door naar 2016. Hierdoor heeft er ook een veel lagere onttrekking
uit de gerelateerde reserve plaats gevonden. Vanwege de hierboven genoemde latere afwikkeling van de
bodemsaneringsprojecten wordt ook de onttrekking uit de bijbehorende reserve later uitgevoerd te weten
€ 1.163.000.

Bij de programma’s zijn de verschillende afwijkingen groter dan € 100.000 nader toegelicht.
Samengevat zijn de financiële mee- en tegenvallers groter dan € 400.000 de volgende:
(x € 1.000)
Programma Toelichting
voordeel
Saldo kostenplaatsen
785
1
Noorderhaaks
2.600
3
Uitvoeringsprogramma van Zeestad
1.427
7
Lagere onttrekking reserve
7
Sociaal Domein
7.768
11
12.580
Afwijkingen groter dan € 400.000
Afwijkingen kleiner dan € 400.000
Begroot saldo
Voordelig saldo 2015

Nadeel

1.163
1.163

11.417
1.493
427
12.483

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
jaar zijn door de raad voor deze activiteiten 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.
De volgende posten voldoen aan deze criteria:
Programma
Voorstel
1
Aanschaf Midoffice1
Aanpassingen servicebalie
1
Toevoeging bestemmingsreserve strategische visie.
Rijksbijdrage voor de ruiming van de explosieven Vinkenterrein
1
Voortzetting van de inrichting van het Ketenhuis
2
Kompas-gelden voor inhuur van een toezichthouder
2
Opsporing niet gesprongen explosieven Vinkenterrein
2
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Bedrag in €
180.000
50.000
1.012.000
-903.000
80.000
22.000
1.290.000

2
3
5
5
7
9
11
11
12

Dekking Reserve Bodemsanering
Instellen bestemmingsreserve aanleg Noorderhaaks
Onderhoud panden in beheer
Onderhoud af te stoten panden
Sanering en groot onderhoud Jan in ’t Veltstraat
Onderhoud monument De Postbrug
Instellen bestemmingsreserve Sociaal Domein
Huishoudelijke Hulp Toelage
Medefinanciering van de HBO-minor Olie & Gas
Totaal

-387.000
2.600.000
39.000
45.000
97.000
43.000
8.000.000
300.000
15.000
12.483.000

Toelichting:
Voortzetting inrichting het Ketenhuis
Het inrichtingsdocument is in april 2015 opgeleverd. Dit is besproken met diverse partijen en in september 2015 is
een administratief medewerker aangenomen. Door tijdgebrek bij betrokken organisaties staan nog twee
operationele zaken open. Die zaken zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het Ketenhuis en worden in
2016 uitgevoerd.
Voorstel resultaatbestemming:
Van het jaarrekeningresultaat € 80.000 beschikbaar stellen voor voortzetting van de inrichting van het Ketenhuis.
Kompas-gelden
In het handhavings-uitvoeringsprogramma staan controles gepland bij bedrijven waar seizoenarbeiders verblijven.
Dit project was eerst in 2015 gepland, maar wegens andere projecten die prioriteit kregen, is dit opgeschoven in
de tijd naar het voorjaar van 2016. Dit project wordt uitgevoerd met externe partners en bijvoorbeeld de inhuur van
een toezichthouder is noodzakelijk. Na 2016 zijn de werkzaamheden en controles in de reguliere controles
opgenomen en opgevangen binnen de bestaande formatie.
Voorstel resultaatbestemming:
Van het jaarrekeningresultaat € 22.000 beschikbaar te stellen om de kosten van het project te dekken.
Medefinanciering HBO minor Olie & Gas in Den Helder
In het jaar 2015 is op verzoek van MCN budget beschikbaar gesteld ter medefinanciering van de HBO minor Olie
& Gas in Den Helder. Medefinanciering zorgt ervoor dat deze minor daadwerkelijk in Den Helder wordt/is
uitgevoerd.
De nader te bepalen voorwaarden ten aanzien van besteding en verantwoording zijn echter nog niet uitgewerkt.
Pas wanneer de uitwerking van voorwaarden in afstemming met MCN gebeurd is, kan feitelijke
terbeschikkingstelling in 2016 plaatsvinden.
Op verzoek van MCN (Maritime Campus Netherlands) is aan gemeente Den Helder gevraagd om de meerkosten
van de HBO-minor Olie en Gas mede te financieren.
Het college heeft besloten maximaal €15.000 ter beschikking te stellen ter medefinanciering van de HBO-minor
Olie & Gas die in september 2015 in Den Helder start. En aan deze medefinanciering nader te bepalen
voorwaarden te stellen ten aanzien van besteding en verantwoording.
Voorstel resultaatbestemming:
Van het jaarrekeningresultaat € 15.000 beschikbaar te stellen om de kosten van het project te dekken.
Aanleg Noorderhaaks
In het jaar 2015 is het uitvoeringskrediet voor de aanleg van de Noorderhaaks toegekend ad € 4.200.000, naast
het reeds toegekende restant voorbereidingskrediet ad € 431.596 Van dit krediet wordt ca. € 1.200.000 gedekt
middels een provinciale bijdrage, het restant wordt onttrokken uit de reserve Strategische Visie (€ 1.500.000) en
de reserve Bovenwijkse Voorzieningen (€ 1.931.596).
In 2015 is hiervan € 829.235 besteed. De resterende middelen zullen de komende jaren besteed worden, reden
om de hiervoor bestemde gemeentelijke middelen in een bestemmingsreserve op te nemen.
Voorstel resultaatbestemming:
Van het jaarrekeningresultaat € 2.600.000 toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve Noorderhaaks.
Opsporing niet gesprongen explosieven Vinkenterrein
In het jaar 2015 is een krediet voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven bij het Vinkenterrein
toegekend. De geraamde kosten, € 1.290.000 worden voor € 387.000 gedekt uit de gemeentelijke reserve
Bodemsanering en het restant wordt gedekt door een Rijksbijdrage. Werkzaamheden lopen parallel aan de
‘gewone’ sanering van het Vinkenterrein welke in 2016 uitgevoerd zullen worden. Reden om voor te stellen het
budget voor uitgaven over te hevelen naar 2016 te weten € 1.290.000, zo ook de geplande onttrekking uit de
reserve van € 387.000, met de kanttekening dat ook de in 2015 voorgestelde dekking voor het restant, € 903.000
Rijksbijdrage, gehandhaafd blijft.
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Voorstel resultaatbestemming:
Van het jaarrekeningresultaat € 1.290.000 over te hevelen naar 2016 waarbij rekening is gehouden met de
uitname uit de reserve Bodemsanering en de te verwachten rijksbijdrage ad € 903.000.
Huishoudelijke Hulp Toelage
In mei 2015 is gestart met de uitvoering van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 (HHT) waarvoor het
ministerie van VWS een subsidiebedrag van ruim € 312.463 aan de gemeente Den Helder heeft toegekend.
Inwoners die behoren tot de Wmo-doelgroep kunnen gedurende maximaal twaalf weken en in totaal 36 uur
huishoudelijke hulp krijgen. Ook mantelzorgers komen in aanmerking voor de regeling. De aanvrager betaalt een
eigen bijdrage van € 5,-- per uur. Het plan wordt uitgevoerd door de zorgaanbieders: Zorgbedrijf, Vrijwaard,
stichting Hulp in Huis, Zorgkompas en Thuiszorg INIS.
In het jaar 2015 is weinig gebruik gemaakt van deze regeling, namelijk door 39 cliënten. Dit betekent dat een
bedrag van € 12.384 van het beschikbare budget is besteed.
De uitvoering van het plan is pas in het tweede kwartaal van start gegaan. Wel geven de betrokken
zorgaanbieders aan, dat de HHT meer bekendheid krijgt en er steeds vaker gebruik van wordt gemaakt. Deze
tijdelijke huishoudelijke hulp is een goede aanvulling, waar cliënten in specifieke situaties mee zijn geholpen.
Ook voor het jaar 2016 is een subsidiebedrag van € 312.463 beschikbaar gesteld voor voortzetting van het plan
HHT in 2016. Daarbij is door het ministerie van VWS als voorwaarde gesteld dat de resterende middelen uit 2015
worden meegenomen naar 2016 en worden ingezet ten behoeve van de in te kopen uren huishoudelijke hulp met
inzet van de HHT.
Voorstel resultaatbestemming:
Van het jaarrekeningresultaat € 300.000 over te hevelen naar 2016.
Postbrug
Er is onderhoud aan de Postbrug nodig. De Postbrug is een monument. Voor het uitvoeren van onderhoud aan
een monument is een vergunning nodig. Het onderhoud stond gepland in 2015. De vergunningsprocedure vergde
meer tijd dan voorzien. Stadsbeheer heeft het onderhoud moeten verschuiven naar 2016. Daardoor is € 43.000
van het onderhoudsbudget van 2015 niet besteed. De onderhoudsopgave voor 2016 is door deze verschuiving
vergroot. Het budget voor 2016 is niet toereikend om de vergrote onderhoudsopgave te dekken.
Voorstel resultaatbestemming:
Het niet-bestede deel van het onderhoudsbudget (€ 43.000) van 2015 over te hevelen naar 2016 zodat de
onderhoudsopgave van 2016 uitgevoerd kan worden.
Onderhoud (wegen) Jan in 't Veltstraat
Stadsbeheer voert nu groot onderhoud uit aan de Jan in 't Veltstraat in Den Helder. Oorspronkelijk zou het
onderhoud in 2015 afgerond worden. Door de aanwezigheid van bodemverontreiniging bleek dat niet mogelijk.
Een deel van het werk wordt daarom in 2016 uitgevoerd. Daardoor is € 97.000 van het budget onderhoud wegen
2015 niet besteed. Door deze verschuiving is de onderhoudsopgave voor wegen in 2016 vergroot. Het budget
voor 2016 is niet voldoende toereikend om de vergrote onderhoudsopgave te dekken.
Voorstel resultaatbestemming:
Het niet bestede deel van het onderhoudsbudget wegen (€ 97.000) van 2015 te bestemmen voor het
onderhoudsbudget wegen 2016, zodat de onderhoudsopgave van 2016 uitgevoerd kan worden en de sanering en
het groot onderhoud aan de Jan in 't Veltstraat afgerond kunnen worden.
Bestemmingsreserve strategische visie
In 2015 is besloten dat het resterende rekening resultaat in de reserve strategische visie wordt gestort als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
1. De bestemmingsreserve voor de opvang van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein is voldoende en
2. De ratio van het weerstandsvermogen voldoet.
Aan beide voorwaarden wordt voldaan en wordt het overige resultaat gestort in de bestemmingsreserve
strategische visie.
Begroting onderhoud panden in beheer
In het jaar 2015 is er voor de panden in beheer in totaal een bedrag van € 156.851 begroot voor onderhoud,
verzekeringen en overige zakelijke lasten. In totaal is er in 2015 een bedrag uitgegeven van € 117.871. Voor de
panden Duinweg 50 en Julianaplein 43 zijn door Grontmij in 2015 opdrachten verstrekt voor onderhoud, die nog
niet zijn uitgevoerd/gefactureerd in 2015. De werkzaamheden zijn wel begroot voor het boekjaar 2015. De
werkzaamheden dienen aanvullend op de reeds geplande werkzaamheden in 2016 uitgevoerd dan wel betaald te
worden. Gelet op dit feit is het verzoek om het resterende bedrag aan begrote onderhoudsgelden mee te nemen
naar 2016, om zo een overschrijding van het onderhoudsbudget in 2016 voor zover mogelijk te voorkomen. Hierbij
het verzoek om het restant bedrag van € 38.980 over te hevelen naar 2016.
Voorstel resultaatbestemming
Voorstel is om het resterende bedrag aan begrote onderhoudsgelden mee te nemen naar 2016, om zo een
overschrijding van het onderhoudsbudget in 2016 voor zover mogelijk te voorkomen. Het restant bedrag van
€ 39.000 (afgerond) over te hevelen naar 2016.
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Begroting onderhoud af te stoten panden
In het jaar 2015 is er voor de af te stoten panden in totaal een bedrag van € 101.766 begroot voor onderhoud,
verzekeringen en overige zakelijke lasten. In totaal is er in 2015 een bedrag van € 56.505 uitgegeven. Verzocht
wordt om ook het resterende saldo voor onderhoud aan af te stoten panden in te zetten voor begroot onderhoud in
2015 dat nog niet uitgevoerd/gefactureerd is in 2015. Het geld wordt ingezet voor de panden Visstraat 41,
Wethouder de Boerstraat 6, Vogelzand 4102 en Julianaplein 43. De werkzaamheden dienen aanvullend op de
reeds geplande werkzaamheden in 2016 uitgevoerd dan wel betaald te worden. Om te voorkomen dat er
daardoor in 2016 een overschrijding op de onderhoudslasten plaatsvindt, wordt verzocht om het resterende saldo
van 2015 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2016. Hierbij het verzoek om het restant bedrag van
€ 45.261 over te hevelen naar 2016.
Voorstel resultaatbestemming
Om te voorkomen dat er in 2016 een overschrijding op de onderhoudslasten plaatsvindt, is het voorstel om het
resterende saldo van 2015 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2016.en het restant bedrag van
€ 45.000 over te hevelen naar 2016.
Bestemmingsreserve sociaal domein
Voorstel resultaatbestemming:
Van het resultaat € 8.000.000 te storten in de bestemmingsreserve Sociaal Domein.
Aanschaf Midoffice
In 2015 heeft onze gemeente binnen een Europese aanbesteding de implementatie en levering van een Midoffice
omgeving gegund aan BREIN BV. Een Midoffice is een omgeving met basiscomponenten als een
klantcontactsysteem, producten & dienstencatalogus, een website, zaaktypecatalogus en een zaaksysteem. Een
Midoffice is ten eerste noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan onze eigen ambities als gemeente Den
Helder om de dienstverlening door te ontwikkelen en te digitaliseren. Ten tweede is het noodzakelijk om te kunnen
voldoen aan de eisen die voortkomen uit het landelijke overheidsprogramma “Digitale overheid 2017”.
Voor de incidentele en structurele kosten van een Midoffice in 2015 is € 180.000,- gereserveerd. Door de
complexiteit van de implementatie is de oplevering en acceptatie van het Midoffice verschoven van eind 2015 naar
begin 2016. Hiermee zijn ook de verplichte betalingen aan BREIN BV, de leverancier van het Midoffice,
verschoven naar begin 2016.
Voorstel resultaatbestemming
Om aan de met leverancier aangegane financiële verplichtingen te kunnen voldoen en overschrijding van het ICT
exploitatiebudget in 2016 te voorkomen wordt gevraagd de in 2015 gereserveerde € 180.000,- als
resultaatbestemming door te schuiven naar 2016
Aanpassingen aan de servicebalie
Het budget overige dienstverlening staat gereserveerd voor de uitvoering van het Programma dienstverlening. De
doorontwikkeling van het klantcontactcentrum (KCC) is hier een onderdeel van.
De doorontwikkeling van het KCC is enerzijds gericht op het verbeteren van de dienstverlening voor burgers,
bedrijven en instellingen en anderzijds in het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Op basis van een door de
directie vastgesteld plan van aanpak voeren we stapsgewijs verbeteringen door. Doelstelling is om in de komende
jaren te komen tot een volwaardig klantcontactcentrum waarbij 80% van de vragen van burgers, bedrijven en
instellingen direct worden afgehandeld.
De servicebalie (voorheen receptie) in de hal van het gemeentehuis is onderdeel van het klantcontactcentrum.
Eenvoudige productaanvragen en het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen vindt hier sinds januari 2016
plaats. De huidige servicebalie voldoet niet aan de geldende veiligheidseisen. Bij de laatste risico-inventarisatie & evaluatie is de huidige servicebalie bovendien Arbo-technisch volledig afgekeurd.
Dit betekent dat er op korte termijn aanpassingen nodig zijn om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen
en een werkplek te bieden die voldoet aan de Arbo-eisen. In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om de servicebalie te verplaatsen. Vanwege diverse constructieve beperkingen en relatief hoge
kosten is dit geen reëel scenario gebleken.
De noodzaak om de servicebalie zo spoedig mogelijk te laten voldoen aan de veiligheids- en Arbo-eisen blijft
echter bestaan. Vandaar dat we nu onderzoeken welke aanpassingen aan de huidige servicebalie mogelijk zijn.
De eerste schetsen zijn uitgewerkt. Het jaar 2015 is in de tussentijd echter verstreken en het budget is bewust niet
besteed.
Voorstel resultaatbestemming
We het willen het budget van € 50.000,- meenemen naar 2016. Doelstelling is om de aanpassingen aan de
servicebalie medio 2016 uit te voeren. Het incidentele budget dat beschikbaar is in 2016 kan niet worden ingezet
voor de aanpassingen aan de servicebalie. Dit is benodigd voor diverse andere ontwikkelingen voor het
verbeteren van de dienstverlening
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2. Programmaverantwoording
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Programma 1: Algemeen bestuur en middelen
Inleiding
In 2015 is de gemeente het centrale loket van de overheid. We willen dat onze inwoners gemakkelijker met hun
vragen bij ons terecht kunnen en een betere service bieden. Digitalisering van onze diensten speelt hierin een
grote rol. Door samen te werken met onze inwoners kunnen we de kwaliteit van ons beleid en plannen verbeteren
en zorgen we voor meer draagvlak. Met gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken we samen om in
aanmerking te komen voor bijdragen van het Rijk en Europa. Kansrijke initiatieven vanuit de markt stimuleren we
door deze te voorzien van een krachtige en gerichte overheidsimpuls. Ook hier zoeken we samenwerking met de
overheden in de regio.
Bij al onze activiteiten geldt onze strategische visie als leidraad: We maken van Den Helder de centrumgemeente
van de Kop van Noord-Holland, een prettige gemeente om te wonen en met voldoende werkgelegenheid.
1.1 Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
Toegankelijk zijn in onze dienstverlening, dat is wat we burgers, bedrijven en instellingen willen bieden. Steeds
vaker hebben zij te maken met een veelheid aan (overheids)organisaties die met elkaar zijn gaan samenwerken
om bepaalde diensten te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan de gemeente, maar ook aan de
provincie, het hoogheemraadschap, de uitvoeringsorganisaties en het Rijk. Door als gemeente goed samen te
werken met die partners, maken we het de mensen die een beroep op ons doen, zo gemakkelijk mogelijk. De
klant staat centraal. In de visie van gezamenlijke partners is er een gedeelde ambitie: ‘Eén digitale overheid:
betere service, méér gemak’. De visie bestaat uit zes pijlers:
1. De vraag centraal;
2. Snel en zeker;
3. Eén overheid;
4. Geen overbodige vragen;
5. Transparant en aanspreekbaar;
6. Efficiënt.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•

Klantcontactcentrum (KCC): Er is een plan van aanpak klantcontactcentrum opgesteld dat in maart
2015 is vastgesteld. De uitvoering is direct daarna gestart. De ambitie is om te komen tot een
volwaardig KCC waarbij 80% van de (aan)vragen van burgers, bedrijven en instellingen direct kan
worden afgehandeld. Met ingang van 1 januari 2016 werkt de gemeente Den Helder volledig op
afspraak. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de voorbereidingen hierop.
Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het thuisbezorgen van
reisdocumenten en rijbewijzen. Dit blijkt vooralsnog te duur te zijn. Ook zijn diverse werkprocessen
binnen het KCC kritisch bekeken. Er zijn diverse aanpassingen gedaan om de dienstverlening te
verbeteren. Tot slot zijn er voorbereidingen getroffen om in 2016 actief te kunnen inzetten op
kanaalsturing.

•

Zaakgericht werken: in 2015 is het project Zaakgericht werken van start gegaan. Stapsgewijs voeren wij
de komende jaren een nieuwe zaakgerichte werkwijze in voor de gehele ambtelijke organisatie. Met
behulp van deze werkwijze kunnen wij de digitale dienstverlening van de gemeente verbeteren en
voldoen daardoor aan de eisen voor Digitale overheid 2017. De landelijke overheid heeft als ambitie
gesteld dat burgers, bedrijven en instellingen uiterlijk in 2017 de zaken die zij met de overheid doen,
digitaal kunnen afhandelen. De doelstelling voor afgelopen periode was om begin 2016 een volledig
nieuwe gemeentelijke website in gebruik te nemen en zeven processen volledig zaakgericht te hebben
ingericht, waaronder het maken van een afspraak en de melding openbare ruimte. Wij hebben intensief
ingezet op het opleiden van de betrokken medewerkers en de overige (technische) voorbereidingen.
Wij hebben besloten om zes weken extra voorbereidingstijd te nemen. Dit betekent dat de nieuwe
gemeentelijke website medio februari 2016 live is gegaan en dat moment ook de eerste zaakgericht
ingerichte processen in gebruik worden genomen.
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•

Informatieveiligheid: gemeenten zijn als professionele, meest nabije overheid verantwoordelijk voor het
op orde hebben van hun informatieveiligheid. Aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten brengen we stapsgewijs de informatiebeveiliging binnen de gemeente Den
Helder op orde. In 2015 hebben we op dit vlak opnieuw diverse initiatieven genomen. In het najaar van
2015 hebben wij veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de processen rond beveiliging en
privacy voor Suwinet. Dit is het systeem voor informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen.
Alle gemeenten moeten voldoen aan zeven normen. De inspectie SZW doet hiernaar op dit moment
onderzoek. In het eerste kwartaal van 2016 worden de resultaten van dit onderzoek bekend.

•

Basisregistraties: op 2 juli 2015 heeft de heraudit voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) plaatsgevonden. De gemeente Den Helder is met vlag en wimpel geslaagd. Daarnaast treedt op
1 januari de wet in werking voor de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze
basisregistratie wordt de gedetailleerde grootschalige kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten,
zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De gemeente Den Helder
behoort tot de groep gemeenten die koploper zijn.

•

In het dienstverleningsconcept van de gemeente Den Helder Heldere dienstverlening: op weg naar
2015 hebben we deze gemeenschappelijke visie op dienstverlening uitgewerkt, met als uitgangspunt
dat de klant centraal staat

1.2 Strategische Visie
Wat wilden we bereiken?
De strategische visie Den Helder 2020 is in mei 2007 vastgesteld. De kern van de visie luidt:
Den Helder is dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, met goede en diverse werkmilieus, plezierige
en veilige woonmilieus, een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en levendig
stadshart en een adequate infrastructuur. Daarvoor is het nodig dat de mensen (inwoners, bedrijven, dag- en
verblijfstoeristen) in Den Helder willen blijven en dat nieuwe mensen en bedrijven naar Den Helder komen.
Stabilisatie van het inwoneraantal is daarbij het eerste doel, waarna een stijging tot circa 60.000 inwoners wordt
nagestreefd.
De doelstellingen van de strategische visie 2020 zijn:
Doel 1 Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief
onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers.
Doel 2 We gaan sociale zwakte tegen door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen en mee te laten doen
aan de samenleving. Dit doen we enerzijds door mensen aan het werk te krijgen door het aanbieden van
opleidingen op diverse niveaus (inclusief HBO) en voldoende aanbod van banen. Anderzijds zorgen we voor
maatschappelijke betrokkenheid door mensen te activeren met andere activiteiten dan werk.
Doel 3 Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene woonmilieus, die tegemoet komt aan de
vraag van de (potentiële) inwoners. We hebben speciale aandacht voor bijzondere woonlocaties en het creëren
van mogelijkheden tot wonen aan of op het water.
Doel 4 We professionaliseren toerisme en recreatie, waarbij we focussen op enerzijds de rust, ruimte en natuur in
Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) cultuur-historisch erfgoed. Om in deze
economische pijler een kwaliteitsslag te kunnen maken, zijn hogere bestedingen nodig.
Doel 5 Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) door te zorgen voor concentratie
van stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede en
sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau.
Doel 6 We zorgen ervoor dat de infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente
en past bij de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische ontwikkeling.
Bij de uitvoering van de strategische visie hebben we besloten dat nieuwe investeringen gericht moeten zijn op de
drie prioritaire gebieden: stadshart, Willemsoord en haven.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het in oktober 2015 gesloten coalitieakkoord sluit aan bij de doelstellingen van de strategische visie
1.4. Regionale samenwerking

Wat wilden we bereiken?
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De gemeente Den Helder wil op verschillende fronten regionaal samenwerken in de regio Kop van Noord-Holland
en in breder verband binnen Noord-Holland-Noord. Dit past in de landelijke trend van schaalvergroting en is
noodzakelijk, omdat de complexiteit van veel vraagstukken samenwerking vereist.
De regionale samenwerking vindt op eigenlijk alle beleidsterreinen en in diverse vormen plaats:
•
In gemeenschappelijke regelingen, zoals Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland,
Veiligheidsregio en de Regionale Uitvoeringsdienst. Deelname in vennootschappen, zoals de
Huisvuilcentrale en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
•
Bestuurlijke samenwerking, zoals in de ruimtelijk economische samenwerking De Kop Werkt! en in de
voorbereiding van de drie transities van het sociaal domein.
•
Ambtelijke samenwerking, zoals kennisuitwisseling of de onderlinge inhuur of detachering.
In de andere programma’s benoemen we de activiteiten op de diverse beleidsterreinen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Om te komen tot samenhangend ruimtelijk-economisch beleid zijn vier bestuursopdrachten geformuleerd:
arbeidsmarkt & onderwijs, havens, destinatie marketing en regionaal ambitiedocument. Begin 2016 worden deze
stukken besproken in de Regionale Raadscommissie.
1.5. Communicatie en burgerparticipatie

Wat wilden we bereiken?
We zien de burger als klant en stellen de klant centraal. Persoonlijk contact, maatwerk, samenwerking en luisteren
zijn hierbij belangrijke trefwoorden. We willen meer naar klanten toe, niet alleen fysiek, op locatie, in de buurt,
maar ook in taal- en beeldgebruik. Digitaal en op papier. We zoeken de communicatie over en weer in gesprek en
dialoog. Burgerparticipatie verrijkt de bestuurlijke afweging, stroomlijnt het besluitvormingsproces en zorgt voor
meer begrip en draagvlak. Onze participatietrajecten kenmerken zich door een integrale aanpak, maatwerk en een
samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
We versterken de basiscommunicatie en het omgevingsbewustzijn van de organisatie. We bieden medewerkers
trainingen aan en zetten vaker werksessies in, waarin het denken vanuit en met de doelgroep centraal staat.
Mensen willen gehoord en erkend worden, of dat nu digitaal is of via traditionele wegen. De website hebben we
al aangepast. Deze richt zich nog meer op de behoefte van inwoners. Andere online media zetten we steeds
vaker en doelgerichter in.
1.6. Citymarketing
Wat wilden we bereiken?
We willen het imago van Den Helder positief bijstellen. We richten ons op de bewoners van Den Helder zelf, op de
regio en op de rest van Nederland. Een goed imago is belangrijk. Het helpt bij het aantrekken van nieuwe
ondernemers, bewoners en bezoekers. Het vergroot het zelfvertrouwen van de inwoners en bevordert dat mensen
die in Den Helder werken hier ook gaan wonen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De stichting Top van Holland heeft in 2015 verschillende activiteiten ontwikkeld in het kader van citymarketing.
Aan de stichting Ondernemen aan zee (ondernemersfonds) is voor het jaar 2015 een subsidie toegekend,
waarvan een deel bestemd is om deze activiteiten mede te financieren.
Na veelvuldig overleg met de organisaties binnen de stichting Ondernemer aan zee en de verschillende
ondernemersverenigingen en de stichting Top van Holland is de door de ondernemers gewenste ontvlechting
van de VVV-activiteiten richting Destinatiemarketingorganisatie nu een feit. De Citymarketingactiviteiten zullen
naar verwachting worden voortgezet binnen de stichting Top van Holland. Er is overeenstemming over het profiel
van de binnen de stichting Top van Holland aan te stellen Citymanager en met de werving is medio december
2015 gestart. Mede voor de benodigde ‘opschaling’ van het budget voor Citymarketing vanuit het
Ondernemersfonds is in november 2015 besloten de OZB belasting voor niet woningen met ingang van 2016
met 5 % te verhogen
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Wat heeft het gekost?
Programma 1 Algemeen
en middelen
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

Totaal lasten

10.031

9.288

9.171

116

Totaal baten

-999

-1.017

-1.044

27

9.032

8.271

8.127

144

Saldo van baten en lasten
Totaal toevoegingen reserves

650

650

650

Totaal onttrekkingen reserves

-249

-1.163

-1.163

9.433

7.758

7.614

Gerealiseerd resultaat

144

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 144.000 voordelig)
Lasten:
De gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het treffen van een pensioenvoorziening voor politieke
ambtsdragers. Vanwege een verslechtering van de situatie in de financiële markt is de rekenrente voor de
aankoop van pensioenpolissen verlaagd tot 1,5%. Om het verzekerd kapitaal voor voormalige wethouders aan te
laten sluiten op de pensioenafspraken diende er in 2015 over het reeds opgebouwde beleggingstegoed een extra
koopsom van € 377.000 te worden gestort.
Door het vertrek van twee wethouders per 1 oktober 2015 diende de wachtgeldvoorziening met
€ 334.000 te worden aangevuld.
Er is een besparing op de kosten bedrijfsvoering gerealiseerd door lagere uitgaven voor inhuur (137V), energie
(141V), huisvesting (483V), ict (314V), overige personeelskosten (357V). Daartegenover staat een nadeel
vanwege lagere toerekening uren aan projecten (721N). Per saldo een voordeel van € 785.000.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 42.000 voordelig.
Baten:
Afwijkingen < € 100.000: 27.000 voordelig
Reserves:
Geen afwijkingen

Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen
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Algemene
dekkingsmiddelen
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Na
wijziging

Rekening
2015

Verschil
gewijzigde
begroting -/rekening

Totaal lasten
Totaal baten
Saldo van baten en lasten

158
-119.303
-119.145

833
-130.733
-129.900

828
-130.945
-130.117

5
212
217

Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

8.261
-520
-111.404

8.430
-520
-121.990

8.430
-520
-122.208

217

Voor de Algemene Uitkering (inclusief het onderdeel Sociaal Domein) is bij de primitieve begroting 2015 de
uitkomst gebaseerd op de meicirculaire 2014. Bij de Tussenrapportage van 2015 is de algemene uitkering
gebaseerd op de meicirculaire 2015. Daarbij is een dalende lijn zichtbaar en daarom is de begroting naar beneden
bijgesteld. De septembercirculaire liet weer een stijging van het fonds zien, zoals ook is toegelicht in de
raadsinformatiebrief RB15.0115.
Middels raadsbesluit RB15.0015 inzake opsporing en ruiming van conventionele explosieven bij het Vinkenterrein
is een bedrag van € 903.000 in de begroting opgenomen als te ontvangen vanuit de algemene uitkering. De
uitvoering zal in 2016 plaatsvinden, hierdoor is het bedrag nog niet ontvangen.
De stijgende lijn in de algemene uitkering heeft zich met de laatste specificatie van 2015 voortgezet, uiteindelijk is
in totaal € 251.000 meer ontvangen dan in de meicirculaire was aangekondigd. De belangrijkste redenen hiervan
zijn:
•
Een stijging op het onderdeel maatstaven door wijzigingen in aantallen en in prijs. Een hogere correctie
van de waarde woningen en niet-woningen daar tegenover staat weer een positieve correctie in de
uitkeringsfactor onder andere ook door de verdeelreserve, het BTW compensatiefonds en de uitkomsten
uit de Miljoenennota 2016. Per saldo levert dit een voordelig effect op van: € 738.000;
•
Uitkering Sociaal Domein: een daling van € 63.000 (-/-);
•
Faciliteitenbesluit opvangcentra: € 190.000 ten behoeve van opvang van asielzoekers die nog niet in de
Basisregistratie Personen hoeven te worden ingeschreven;
•
Overige mutaties € 30.000 in de integratie- en decentralisatie-uitkeringen;
•
Afrekening van de jaren 2013 en 2014: € 259.400 positieve eindafrekeningen van het Rijk;
•
Bommenregeling Vinkenterrein: uitkering nog niet ontvangen ad € 903.000 (-/-). De uitvoering zal in 2016
plaatsvinden. Zie voor verdere toelichting het onderdeel resultaatbestemmingen.
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Programma 2: Integrale veiligheid
2.1 Inleiding
De gemeente heeft de regierol op het gebied van het lokaal veiligheidsbeleid. De gemeenteraad geeft hier
uitvoering aan door elke vier jaar een Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid (LIVB) vast te stellen. De prioriteiten uit
het LIVB zijn tot stand gekomen op basis van het Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld (LCVB) Den Helder en
zijn afgestemd met de partners en het Regionaal Beleidsplan politie. De Driehoek Basisteam Den Helder stelt op
basis van het LIVB jaarlijks het uitvoeringsprogramma vast in de vorm van de Veiligheidsmatrix.
2.2 Algemeen
Wat wilden we bereiken?
We willen dat Den Helder een levendige en veilige stad is. We streven naar minder misdrijven en overtredingen in
de openbare ruimte en naar minder overlast en verloedering in de woonwijken. Een veilige samenleving maken we
samen. Daarom wijzen we burgers en ondernemers op hun verantwoordelijkheid. Door het organiseren en
deelnemen aan klantenpanels, schouwen en overleg met ondernemers kunnen we signalen van de straat snel
oppakken. We leggen uit hoe we werken en stimuleren bewoners met bijeenkomsten om verdachte situaties te
melden en aangifte te doen. We zijn consequent in onze vergunningverlening en handhaving op basis van wet en
regelgeving. Hierdoor verkleinen we de risico’s van branden, calamiteiten en ongevallen en kunnen we deze op
adequate wijze bestrijden. Dit alles doen we gezamenlijk met onze veiligheidspartners, bedrijven en burgers.
Met onze zorgpartners verbinden we de zorg met veiligheid voor een snellere en betere signalering van mogelijke
crisissituaties. Daarbij zijn de werkzaamheden opgedeeld in sociale veiligheid, fysieke veiligheid en
vergunningverlening en handhaving.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Begin 2015 heeft de gemeenteraad het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Hierin zijn vier
prioriteiten vastgesteld:
* Zorg en veiligheid,
* High Impact Crimes;
* Drugs & Alcohol;
* Samen veilig leven.
2.3. Sociale veiligheid
2.3.1. Overlast
Wat wilden we bereiken?
We willen aanhoudende overlast in woonwijken en winkelgebieden verminderen. Ook willen we voorkomen dat
situaties escaleren en we ingrijpende maatregelen moeten nemen. Daarnaast willen we de stijgende hoeveelheid
aan de geestelijke gezondheidszorg gerelateerde overlastmeldingen een halt toe roepen. In samenwerking met de
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en de politie willen we regie houden op deze overlast.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 is het leefbaarheidsonderzoek Koningstraat uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden in 2016
besproken met betrokkenen waarna er een plan van aanpak wordt gemaakt.
In 2015 verviel van rechtswege de kamerverhuurverordening. Deze is aangepast en opnieuw vastgesteld. Naast
de afspraken over kamerverhuur zijn er aanvullende werkafspraken rondom jeugdoverlast, woonoverlast en
OGGZ-overlast. Er is o.a. een maandelijks overleg woonoverlast gestart en in het kader van OGGZ-overlast is
de politie nader onderzoek gestart naar de meldingen. In samenspraak met de zorgpartners is er een protocol
“overlastgevende personen binnenstad” opgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van outreachende hulpverleners
die op verzoek van de politie en/of BOA specifieke overlastlocaties bezoeken.
Vervolgens zijn er in drie winkelcentra passantenonderzoeken gedaan naar schoon, heel en veilig. Verder zijn er
vijf winkelgebieden die een extra ster hebben behaald in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen. Tenslotte
hebben er twee buurtschouwen plaatsgevonden.
In de planning stond dat er twee bijeenkomsten Waaks zouden worden georganiseerd in 2015. Deze zijn
doorgeschoven naar 2016 (jan-febr). De geplande afspraken konden niet doorgaan en in 2015 was er geen
ruimte meer om de afspraken in te plannen.
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2.3.2. Veiligheid en zorg
Wat wilden we bereiken?
We kunnen niet voorkomen dat er in een gezin een crisis plaatsvindt, maar we willen wel voorkomen dat het
escaleert en er een sociale calamiteit ontstaat. We moeten ervoor zorgen dat bij een acute crisis de juiste hulp en
zorg aan de cliënt wordt geboden op basis van de geschiedenis van de cliënt en niet op basis van het protocol van
de betreffende organisatie.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 hebben we het Ketenhuis beschreven in een inrichtingsplan en conform ingericht. In het Ketenhuis
worden verschillende (standaard) overleggen gehouden, waaronder: Complexe zaken overleg (veiligheidshuis),
justitiabelen Vast & Verder (Ketenhuis), OGGZ overleg, Beschermingstafel (stagnerende zorg gezin in vrijwillig
kader), Nazorg (ex-gedetineerden), Individueel Casusoverleg (naar behoefte) en nog meer. Door het houden van
deze overleggen wordt de samenwerking en het vertrouwen tussen de verschillende instanties versterkt; men
kent elkaar, weet elkaar sneller te vinden en er is meer regie, waardoor dwang en/of zorg efficiënter ingezet kan
worden en maatregelen elkaar kunnen versterken. Voor enkelvoudige zorg is dit niet nodig, maar wanneer
mensen vastlopen in de reeds geboden hulpverlening kan er ‘opgeschaald’ worden naar het Veiligheidshuis en
het Ketenhuis om samen onder leiding van een procesregisseur met alle betrokkenen afspraken te maken en dit
te monitoren.
2.3.3. Drugs en alcohol
Wat wilden we bereiken?
Alcohol en drugs zijn middelen waarmee we verantwoord moeten omgaan. Het verkopen van deze middelen
vraagt dan ook om discipline en extra zorg. We willen het drank- en drugsgebruik ontmoedigen, in het bijzonder bij
jongeren, en ervoor zorgen dat deze middelen alleen beschikbaar zijn volgens de daarvoor geldende regels.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 is het Preventie- en handhavingsplan van de Gemeente Den Helder voor de periode van 2015-2016
vastgesteld en er is conform gehandhaafd. In totaal zijn er 66 reguliere drank & horeca controles en 71
specifieke leeftijdcontroles bij inrichtingen geweest. Hierbij zijn er respectievelijk 44 en vier overtredingen
geconstateerd. Dit heeft geleid tot zeven bestuurlijke handhavingsbrieven. Daarnaast zijn nog drie bestuurlijke
handhavingsprocedures gestart na rapportage door de politie. Net als in 2013 en 2014, is er ook in 2015 weer
een Mysteryshop-onderzoek geweest. Zowel (horeca) bedrijven als para-commerciële instellingen zijn in het
kader van dit onderzoek bezocht. De gemiddelde naleving lag op 38%. Dit is 10% lager dan in 2014. Op 1 juli
2015 is de pilot Horeca sluitingstijden van start gegaan. De pilot duurde tot en met 31 december 2015 en wordt
begin 2016 geëvalueerd.
Er zijn in 2015 ook 70 hangplekken gecontroleerd. Bij deze controles is o.a. gecontroleerd op art.45 D&H
(leeftijdscriterium). Hierbij zijn 17 overtredingen geconstateerd waarbij zeven boetes, vijf Halt-verwijzingen en vijf
waarschuwingen zijn opgelegd. Tijdens deze controles is ook tien maal softdrugs bij minderjarige geconstateerd.
Drank en drugs zijn in beslag genomen en de ouders zijn geïnformeerd.
Eind 2015 zijn de gemeenten in de Kop van Noord-Holland op het thema drugs een communicatiecampagne
gestart met een aantal grote artikelen in dagbladen. Daarnaast zijn in 2015 de voorbereidingen getroffen voor
het Damoclesbeleid Henneppanden. Dit beleid wordt begin januari 2016 door de burgemeesters van de
gemeenten in de Kop van NH aangescherpt.
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.3.4. High impact crimes
Wat wilden we bereiken?
Onder ‘High impact crimes’ (HIC) valt de criminaliteit die veel impact heeft op burgers en ondernemers. We willen
een stad waar burgers, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dus moeten we ervoor zorgen dat het
aantal incidenten gerelateerd aan HIC verder daalt.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Onder High Impact Crime vallen thema’s als overvallen, woninginbraak en straatroof. In het veiligheidshuis is
verder ingezet op de persoonsgerichte aanpak HIC in het project Top HIC. Daarnaast zijn er besmettingsbrieven
verstuurd en zijn er twee witte voetjesacties gehouden. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het aantal
woninginbraken verder is gedaald. In samenwerking met de politie zijn we een proefproject veilig wonen gestart.
Dit project kijkt naar de fysieke zaken, o.a. verlichting en hand- en sluitwerk, in de buurt met betrekking tot
woninginbraak. Het project krijgt in 2016 een vervolg.
In 2015 is er een analyse uitgevoerd naar straatroof en hierop is een plan van aanpak opgesteld. Een van de
acties die direct is uitgevoerd is het project “Hier waak ik”. In kader van dit project hebben alle 13- en 14 jarige
scholieren instructie gekregen over het thema straatroof en over de beveiliging van hun smartphone.
In 2015 zijn er twee projecten Secret Scan uitgevoerd. Aan deze projecten op winkelveiligheid (winkeldiefstal en
overvallen) deden ongeveer 70 winkeliers mee en waren er ongeveer 300 personeelsleden aanwezig bij een van
de twee terugkom-avonden. De aanpak geweld is doorgeschoven naar 2016 in verband met de naweeën van de
transities in de zorg.
2.3.5. Projecten / werkzaamheden
Uitbuiting en Mensenhandel
Wat wilden we bereiken?
We willen mensenhandel en uitbuiting van personeel tegengaan, in het bijzonder bij prostituees en
arbeidsmigranten. Prostitutiebedrijven in Den Helder zijn legale bedrijven, waarin geen mensenhandel of uitbuiting
plaatsvindt. De huisvesting van arbeidsmigranten staat nog steeds op de agenda en verdient nog steeds
verbetering.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 is de werkgroep Woonfraude gestart en gaat de handhaving op adresfraude en woonfraude aanpakken.
Daarnaast zijn de controles in het kader van arbeidsmigranten onderdeel geworden van de reguliere
werkzaamheden van het team handhaving. Er zijn interne bijeenkomsten gehouden in het kader van
bewustwording rondom mensenhandel en ondermijning. Deze krijgen in 2016 een vervolg.
In 2016 wordt naar verwachting de Wet regulering prostitutie vastgesteld. De voorbereiding rondom de
aanpassing van het prostitutiebeleid is reeds in 2015 gestart, zodat het bij de invoering van de wet direct kan
worden vastgesteld.

21

2.4.

Fysieke veiligheid

2.4.1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Wat wilden we bereiken?
We willen dat de rampenbestrijdingsorganisatie voldoet aan de eisen van de Wet veiligheidsregio’s. Ook willen we
de risico’s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen beperken en de gevolgen van ongevallen en
rampen adequaat bestrijden.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Bevolkingszorg 8.0 is geïmplementeerd. Vanuit de evaluaties van de grip-incidenten zijn inmiddels enkele
verbeterpunten doorgevoerd. De medewerkers hebben op verschillende onderdelen/ niveaus training en
oefening gehad. Er is gezamenlijk geoefend op de Marinehaven en op vliegveld de Kooij. De nieuwe
collegeleden zijn getraind, er is een burgemeestergame geweest, een oefening met een Regionaal Beleidsteam
en er is een onverwachte opkomstoefening geweest.
•
De ruimtes en middelen zijn aangepast aan de nieuwe werkwijze. Dit is aangepast aan de reguliere en
digitale werkomgeving.
•
Daarnaast is het personeel, management en de raad geïnformeerd over de verandering.
•
Een bijeenkomst is er georganiseerd over veiligheid en verantwoordelijkheden bij evenementen.

2.4.2. Externe veiligheid
Wat wilden we bereiken?
We willen het Beleidsplan externe veiligheid implementeren.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De risicokaart is geactualiseerd en de voorbereidingen zijn gestart voor de onderbouwing van de
veiligheidscontouren. Daarnaast zijn er verschillende beoordelingen/adviezen geweest in kader van (mogelijke)
munitievondsten en de effecten van de risicocontour Gascompressorstation (Hollands Kroon).
2.4.3. Havenbeveiliging
Wat wilden we bereiken?
Een goed beveiligde zeehaven, waarin alle bedrijven in het kader van de havenbeveiliging een actuele
gecertificeerde kade hebben, is ons streven. Volgens de Havenbeveiligingswet moeten de faciliteiten/ kades die
gebruikt worden voor de off-shore gecertificeerd zijn. Na een termijn van vijf jaar moeten de port facility
securityplannen worden herzien om de certificering te behouden.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
De aanpassingen vanuit de Landelijke Inspectie 2014 zijn verwerkt.
•
De handhaving PFSP is uitgevoerd conform het handhavingsbeleid.
•
Er is gestart met de afstemming over civiel militaire samenwerking in de haven voor extra ISPS
gecertifiseerde kaderuimte.

2.4.4.

Brandweer

Wat wilden we bereiken?
We willen een goede en efficiënte regionale brandweer, die voldoet aan de landelijke eisen. De regionale
brandweer heeft in samenwerking met de lokale brandweerkorpsen en de financiële deskundigen van de
deelnemende gemeenten op basis van de bestuurlijke uitgangspunten een zero-based begroting opgezet. Deze
begroting is dus niet geënt op begrotingen van de partijen die samengaan, maar geheel nieuw. Op deze manier
kan de regionale brandweer zo efficiënt mogelijk werken. De begroting is verzonden aan de deelnemende
gemeenten in de veiligheidsregio Noord Holland Noord. Op 1 januari 2015 zijn alle brandweerkorpsen definitief
over gegaan naar de veiligheidsregio.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
De brandweer is in 2014 ondergebracht bij de Veiligheidsregio NHN. In 2015 is de verdeelsleutel en de
gemeenschappelijke regeling aangepast.
•
De brandweer heeft een aantal grote branden gehad in 2015.
•
Marsdiepstraat ( grip 1)
•
Teso (grip 1)
•
Paal 6
•
Zwembad Ooghduyne (grip 2)
Naast medewerkers van de Veiligheidsregio NHN is een groot aantal gemeentelijke medewerkers
betrokken geweest bij vooral de verkeersregulatie, de opvang en de nazorg bij de diverse branden.
Daarnaast was er dit jaar ook een groot gaslek (grip 1) in Julianadorp.
•
In overleg met de Marinebrandweer en de Veiligheidsregio zijn er afspraken gemaakt om op het
onderdeel industrie- en scheepsbranden de voorbereiding boven het regionaal basisnorm te brengen.
De opleidingen- en oefeningen voor zowel het brandweerpersoneel van de Veiligheidsregio NHN als de
Marine starten in 2016.

2.5. Handhaving en vergunningverlening
Wat wilden we bereiken?
Onze ambitie is een integrale handhaving, waarbij duidelijke prioriteiten zijn afgesproken op basis van een helder
en realistisch beleidskader, en vergunningverlening. De handhaving is vooral gericht op een beter naleefgedrag,
waarbij de burgers en ondernemers beseffen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor een schone, hele
en veilige stad. Hierbij staan professionaliteit en heldere communicatie hoog in het vaandel. Veiligheid heeft de
grootste prioriteit.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 zijn er een aantal producten opgeleverd rondom de planningen en handhavingstrategie van de
gemeente Den Helder. Het betreft de volgende producten:
•
Strategisch handhavingsbeleid;
•
Uitvoeringsprogramma’s handhaving 2016-2017;
•
Preventie- en Handhavingsplan Drank- en horeca 2015-2016.
Een van de veranderingen hierbij is het ombouwen van de handhavers openbare ruimte, naar handhavers
openbare orde. Hiervoor is er een aantal gerichte projecten gedraaid in de wijken, o.a. op het gebied van
parkeren, jeugd en hondenpoep. De politie heeft samen met de BOA’s diverse inzetten gedaan op diverse
overlastlocaties, jeugdgroepen en geluidsoverlast. Dit heeft geresulteerd in een standaard aanpak Jeugd
Interventie Team die extra controleert op overlast en het drank- en drugsgebruik bij minderjarige in de openbare
ruimte. Tevens is gestart met een pilot werktijden boa’s. Waarbij de boa’s in ploegendiensten lopen van 07:00
uur tot 23:00 uur.
De gemeente Den Helder heeft het regionale convenant samenwerking handhaving Drank- & Horeca NHN
ondertekend en samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende gemeenten om de handhaving gezamenlijk
op te pakken.
In 2015 zijn er 15 Henneppanden gesloten en zijn er 10 bestuurlijke handhavingsacties geweest in kader van de
Drank- & Horecawet bij Horeca, paracommercie en evenementen. Daarnaast zijn 17 minderjarige jongeren
betrapt met alcohol.
Bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2015
Wat heeft het gekost?
Programma 2 Integrale
veiligheid
Bedragen (x € 1.000)

Oorspronkelijk

Na wijziging

2015

Totaal lasten

7.068

8.848

7.406

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening
1.442

Totaal baten

-68

-68

-46

-23

7.000

8.780

7.361

1.419

-513

-125

-388

8.267

7.236

1.032

Saldo van baten en lasten

Begroting 2015

Rekening

Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

7.000
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Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 1.032.000 voordelig)
Lasten:
In 2015 is er budget toegekend voor een explosieven-opruimingsplan voor het Vinkenterrein. Parallel aan de
bodemsanering van dit gebied. Feitelijke uitvoering gaat plaats vinden in 2016 waardoor uitgaven ter hoogte van €
1.290.000 uitblijven. (de hierbij horende Rijksvergoeding van ca. 70 % is geraamd bij de algemene
dekkingsmiddelen.) Een voorstel om het betrokken budget in 2016 beschikbaar te maken is opgenomen als
resultaatbestemming.
Overige afwijkingen < € 100.000: € 152.000 voordelig
Baten:
Overige afwijkingen < € 100.000: € 23.000 nadelig
Reserves:
In verband met de ruiming van explosieven zoals benoemd bij de toelichting op de lastenontwikkeling, is er een
onttrekking uit de reserve bodemsanering geraamd van € 388.000. Gelet op het uitstel van dit project is ook de
onttrekking uit de reserve uitgesteld.
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Programma 3: Beheer openbare ruimte
3.1 Inleiding
Door de openbare ruimte goed te onderhouden, zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige woon- en
werkomgeving. Door slim te werken, streven we ernaar met beperkt budget de gewenste kwaliteit te halen.
Samenwerking is hierbij een belangrijke voorwaarde. Met andere organisaties, zoals het hoogheemraadschap of
nutsbedrijven, onderzoeken we hoe we werkzaamheden kunnen combineren. We kijken breder dan ons werkveld
en nemen ook ontwikkelingen op het gebied van ruimte en economie mee. Daarnaast werken we samen met
bewonersorganisaties en woningbouwverenigingen. We betrekken inwoners van Den Helder bij onze projecten om
meer draagvlak te krijgen. Ook stimuleren we hen daar waar mogelijk een bijdrage te leveren in het onderhoud
van hun buurt. We proberen mensen die op grote afstand staan van de arbeidsmarkt bij onze werkzaamheden te
betrekken. Hierdoor kunnen zij én zinvol bezig zijn én krijgen zij meer gevoel bij hun eigen leefomgeving. En we
maken keuzes in onze manier van werken. Soms kan een andere aanpak eenzelfde resultaat opleveren voor
minder geld. Daarmee zorgen we er gezamenlijk voor dat Den Helder een aantrekkelijke gemeente is om in te
wonen werken en leven.
3.2 Algemeen
Wat wilden we bereiken?
We willen de kwaliteit van de openbare ruimte in stand houden en zorgen dat de inwoners van Den Helder hier
tevreden over zijn. Door tijdig en adequaat onderhoud kan iedereen de openbare ruimte veilig en goed gebruiken
en zijn de onderhoudskosten op de lange termijn het voordeligst. Deze verbetering willen we bereiken door de
kwaliteit van de openbare ruimte goed te bewaken. Landelijke normen en technische eisen zijn hiervoor een
belangrijk middel. Een andere doelstelling is om bewoners en instanties als Noorderkwartier, Actief Talent,
Stichting Buurtbeheer Den Helder etc. te laten participeren in het onderhoud van de openbare ruimte.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Sinds de zomer is er hard gewerkt aan een visiedocument voor de openbare ruimte: Nieuw
Perspectief openbare ruimte. Dit document geeft richting aan de vraag hoe we samen met
bewoners, bedrijven en partners de openbare ruimte inrichten en onderhouden. De commissie S&B
heeft input geleverd voor de speerpunten en thema’s die in het visiedocument staan beschreven.
•
Het initiatief in Tuindorp ‘ontmoeting in het groen’ groeide in 2015 gestaag verder. De bewoners
beheren steeds meer zelf, daarbij worden ze ondersteund door de wijkconciërge. In augustus
hebben de deelnemers en de gemeente op een feestelijke manier hiervoor een
convenantovereenkomst ondertekend.
•
In De Schooten ten noorden van de Walvisvaardersweg hebben we samen met Liander onderhoud
uitgevoerd aan de verlichting, het kabelnetwerk, enkele bomen en de trottoirs. Ook hebben we
diverse verkeersdempels en plateau’s aangelegd. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te
stroomlijnen, is hier gekozen voor een integrale, buurtgerichte aanpak. Deze integrale benadering
is een goede les gebleken voor toekomstige projecten.
•
Met de Woningstichting, het hoogheemraadschap en PWN zijn we naar de wijk Nieuw Den Helder
aan het kijken. De vraag is hoe we de wijk klimaatbestendig kunnen maken. Ook informeren we
elkaar over geplande werkzaamheden in de nabije toekomst en zoeken we gezamenlijk naar
mogelijkheden om integraal met elkaar samen te werken.

3.3 Beheerplannen
Wat wilden we bereiken?
Onze ambitie is de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld te krijgen en ervoor te zorgen dat deze op
kwaliteitsniveau blijft of komt.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
We hebben inspecties uitgevoerd aan de wegen, openbare verlichting, straatmeubilair, de civiele
kunstwerken, de speeltoestellen en het openbaar groen. De uitkomsten worden verwerkt in de
onderhoudsprogramma’s.
•
Het opstellen van het beheerplan watergangen 2016-2019 hebben we uitgesteld tot 2016. Zie voor de
toelichting paragraaf 3.5.
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3.4 Wegen
Wat wilden we bereiken?
In het huidige Beheerplan wegen 2013-2017 hebben we vanwege de beperkte middelen ervoor gekozen om
alleen de hoofdwegen, fietspaden en voetpaden in goede staat van onderhoud te hebben. Dat wil zeggen dat
deze wegen en paden veilig en functioneel te gebruiken zijn én geen gebreken vertonen die te wijten zijn aan
achterstallig onderhoud. Voor overige type verhardingen, zoals parkeerstroken en rustige straatjes, hebben we
onze ambitie iets minder hoog gesteld. Deze mogen een matige tot slechte onderhoudstoestand hebben, zolang
er geen onveilige situaties ontstaan.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
We zijn gestart met het maken van een 5-jaren uitvoeringsplan. Daarmee kunnen we beter inspelen op
wensen die andere afdelingen t.a.v. de inrichting van de openbare ruimte hebben.
•
De Ruyghweg en de Jan in ’t Veltstraat hebben we heringericht. Het tweede deel van de Jan in ’t
Veltstraat moet nog. Vanwege een bodemvervuiling hebben we daar vertraging opgelopen. In februari
2016 gaan we verder met de uitvoering.
•
De voorbereiding van de reconstructie van de Polderweg tussen de Vijfsprong en de Krugerstraat is in
het voorjaar stopgezet. Voor dit project hebben we subsidie aangevraagd bij de provincie, maar niet
gekregen. We hebben de aanvraag opnieuw ingediend, maar dan voor 2016. De provincie beslist rond
mei 2016.
•
Voor onderhoud aan asfaltverhardingen hebben we een raamovereenkomst aanbesteed. Deze
overeenkomst geldt voor tenminste twee jaar en maximaal vier jaar.

3.5 Watergangen
Wat wilden we bereiken?
We willen watergangen van voldoende kwaliteit, zodat deze bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving.
De watergangen moeten meerwaarde opleveren voor zowel bewoners, toeristen als de natuur. Dit bereiken we
door ervoor te zorgen dat de watergangen en de daarbij horende voorzieningen heel en schoon zijn. Bewoners en
bedrijven willen we beter uitleggen welke taken het hoogheemraadschap en de gemeente hebben in het
onderhoud van de watergangen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Eind september is de overdracht van het beheer en onderhoud van watergangen en oeverbescherming
tussen de gemeente en het hoogheemraadschap afgerond. Het hoogheemraadschap beheert en
onderhoudt nu de meeste watergangen. De gemeente beheert en onderhoud nu alle oeverbescherming.
In de eerste helft van 2016 maken we hiervoor een beheerplan.
3.6 Openbaar groen
Wat wilden we bereiken?
•
Het onderhoud van het stedelijk groen moet voldoen aan de landelijke normen en kaders van het
kwaliteitsniveau basis. Hiermee is de veiligheid gegarandeerd, houden we de beplanting op langere
termijn in stand en voeren we het onderhoud op de lange termijn voor de minste kosten uit. De uitstraling
is sober, maar we bouwen geen achterstallig onderhoud op.
•
We willen de kansen die het openbaar groen biedt voor de natuur verbeteren (natuurvriendelijk beheren)
benutten en onze verantwoordelijkheid nemen voor het beschermen van de in het wild levende flora en
fauna.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
In 2015 hebben we alle kastanjebomen geïnspecteerd. Veel bomen van deze soort hebben last van de
kastanjebloedingsziekte waardoor veiligheidsproblemen zoals takbreuk kunnen ontstaan. Door de
inspectie is dit nu in kaart gebracht en kunnen we in 2016 de nodigde maatregelen treffen.
•
In 2015 zijn in het kader van de inhaalslag van het vervangen van bomen door Stadsbeheer bomen
gekapt, geknot, verplant of herplant. Hiervoor is in aanvulling op de programmabegroting 2015-2018 het
bedrag van €150.000 toegekend. Dat bedrag is volledig besteed.
•
Sinds dit jaar werken we met het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. De normen in dit
boek stellen we als randvoorwaarde bij alle werkzaamheden ten aanzien van de bomen. Dit resulteert
onder andere in voldoende groeiruimte en bescherming tijdens het werken bij bomen. Dat leidt op
termijn tot betere bomen.
•
De actualisatie van de leidraad van de gedragscode bestendig beheer is uitgesteld naar 2016. Dit is
gedaan vanwege de nieuwe natuurwet waar de flora- en faunawet integraal onderdeel van uit gaat
maken en die in 2016 van kracht wordt.
•
We hebben in Julianadorp een proef gedaan met een alternatieve manier van onkruid bestrijden. De
evaluatie leert dat deze methode niet de gewenste resultaten laat zien.
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3.7 Openbare verlichting
Wat wilden we bereiken?
De openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren.
Hoewel we met openbare verlichting het niveau van het daglicht niet kunnen bereiken, moet de verlichting wel
bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie.
We zorgen voor duurzame openbare verlichting door het energieverbruik terug te dringen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In de Schooten (Walvisvaardersbuurt) zijn we gestart met het vervangen van de sterk verouderde openbare
verlichting door nieuwe LED-verlichting. Hier is ook een eigen net aangelegd en hebben we het combinet
verlaten. Voor de financiering hiervan hebben we een beroep gedaan op het revolving fund.
Om de overlast voor de burger te beperken hebben we de werkzaamheden gecombineerd met de
onderhoudswerkzaamheden van de nutsbedrijven. Ook hebben we zo kosten voor graaf- en
herstelwerkzaamheden van de bovenliggende bestrating kunnen beperken.
In Julianadorp hebben we in diverse buurten de lichtmasten en armaturen vervangen. Ook hier is gekozen voor
armaturen met LED-verlichting.
3.8 Speelvoorzieningen
Wat wilden we bereiken?
Onze doelstelling is in Den Helder veilige speelplekken te hebben en houden, waar kinderen de wereld kunnen
ontdekken. We willen dat de voorzieningen voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Ook in 2015 hebben we alle speeltoestellen in de openbare ruimte geïnspecteerd. Dit jaar is er een
einde gekomen aan de inspecties op de schoolpleinen. Deze verantwoording ligt nu helemaal bij de
schoolbesturen zelf.
•
Het grootste speelproject in 2015 was de renovatie van speeloase ’t Kraaiennest. Het plan voor de
vernieuwde speeloase is in samenwerking met kinderen uit de buurt, het buurthuis en kinderopvang
Den Helder tot stand gekomen. Hiervoor is in de aanvulling op de programmabegroting 2015-2018 het
bedrag van €79.000 toegekend. Dat bedrag is volledig nodig geweest.
•
We hebben verschillende bewonersinitiatieven op het gebied van spelen tot stand laten komen.
Voorbeelden zijn speelplekken op de Vismarkt, in de Praamstraat en de Fluytstraat.
3.9 Straatmeubilair
Wat wilden we bereiken?
We dragen voor de weggebruiker zorg voor een veilige verkeersomgeving en maken het gewenste
verkeersgedrag zichtbaar. En we brengen of houden het gebruik en de belevingswaarde van de openbare ruimte
op het kwaliteitsniveau basis.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is het afgelopen jaar wederom een groot aantal straatnaamborden vervangen door nieuwe exemplaren. Deze
zijn veel duidelijker zichtbaar en beter leesbaar.
Omdat er veel klachten waren over de toegepaste klappalen is een proef gestart met een nieuw soort klappaal.
De uitkomst van deze proef volgt in 2016.
Met een subsidie van Nederland Schoon is geïnventariseerd hoe we de afvalbakken efficiënter kunnen benutten
en legen. Na deze inventarisatie is een advies opgesteld. In 2016 werken we dit advies verder uit. We streven
ernaar om de afvalbakken in de gehele gemeente te standaardiseren.
Bij uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte is telkens gekeken of het terugbrengen van het aantal
(verkeers)borden en paaltjes in de werkzaamheden kan worden meegenomen.
3.10 Civiele Kunstwerken
Wat wilden we bereiken?
De civiele kunstwerken als bruggen, tunnels en duikers, verkeren nu in redelijke tot goede staat. Een aantal
kunstwerken heeft onderhoud nodig om de veiligheid, functionaliteit en duurzame levensduur blijvend te
garanderen. Het huidige kwaliteitspeil willen we graag op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 hebben we een inspectie uitgevoerd op het volledige arsenaal kunstwerken. Naar aanleiding daarvan
hebben we bij diverse bruggen onderhoud gepleegd. Verder hebben we ook betonherstelwerk uitgevoerd aan
verschillende betonnen bruggen en slijtlagen aangebracht.
Het groot onderhoud aan de Postbrug hebben we aanbesteed in oktober 2015. Dat werk is nog niet in uitvoering.
De komt doordat de brug een monument is en voor werken aan een monument is een vergunning nodig. Het
aanvragen van die vergunning kost meer tijd dan vooraf voorzien.
Wijkgericht werken
Wat wilden we bereiken?
Met wijkgericht werken willen we een antwoord bieden op vraagstukken vanuit de wijk over de fysieke woon- en
leefomgeving en de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan. Als regiegemeente doen we een stapje terug
en tegelijkertijd maken we het mogelijk dat bewoners en andere partijen voorwaarts treden. Dit gaat niet vanzelf.
Van gemeentezijde is daar activering en regie voor nodig. Kernwoorden zijn: samenwerking, integraliteit,
participatie en dienstverlening.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De wijkmanager, accountmanagers en wijkconciërges hebben hun rollen vervuld in lijn met bovenstaande
doelstellingen.
De buurtgerichte aanpak specifiek in de Grote Rivierenbuurt is niet van de grond gekomen. Wel is er een veel
breder traject gestart, gericht op transformatie van veel grotere delen van Nieuw Den Helder dan alleen de Grote
Rivierenbuurt.
De wijkmanager is in 2015 gestart met ‘Van Galen 2025’, een buurtvisietraject voor en door bewoners, dat naar
verwachting begin 2016 succesvol wordt afgesloten.
Het Convenant Wijkaanpak-Plus heeft ook in 2015 weer tientallen buurt- en wijkprojecten financieel
ondersteund, met een lichte onderschrijding aan het eind van het jaar. De wijkconciërges vervulden een
belangrijke rol bij de totstandkoming van convenantprojecten, de ogen en oren in de wijk en het eerste
aanspreekpunt voor bewoners.

Bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2015
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Wat heeft het gekost?
Programma 3 Beheer
openbare ruimte
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015

Totaal lasten

12.695

19.357

15.668

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening
3.689

Totaal baten

-1.141

-2.820

-1.951

-870

Saldo van baten en lasten

2.819

Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

2015

11.553

16.537

13.718

Totaal toevoegingen reserves

200

200

200

Totaal onttrekkingen reserves

-258

-3.889

-3.885

-4

11.495

-12.848

10.032

2.815

Gerealiseerd resultaat

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 2.815.000 voordelig)
Lasten:
Door een meer formeel juiste wijze van verslaglegging wordt het project "rotonde Ruyghweg" bruto verantwoord.
In plaats van te melden wat het project de gemeente uiteindelijk per saldo werkelijk kost, mogen de
projectinkomsten en uitgaven presentatie technisch niet met elkaar verrekend worden. Daardoor lijken de uitgaven
€ 215.000 hoger dan begroot, hier staan echter (subsidie)inkomsten tegenover.
In 2015 is in totaal een budget van € 4.632.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en aanleg van de
Noorderhaaks. De uitvoering zal echter gefaseerd in de jaren 2015-2018 plaatsvinden. De werkelijke uitgaven
2015 zijn € 829.000. Dit is € 3.800.000 lager dan begroot. Hiertegenover staan ook niet gerealiseerde inkomsten
van € 1.200.000 (zie ook baten).
Voorgesteld wordt om vanuit het jaarrekeningresultaat de niet bestede gemeentelijke middelen ad € 2.600.000
(3,8 milj. minus bijdrage provincie 1,2 milj.) te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve met als doel de
realisatie van de aanleg Noorderhaaks.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 104.000 voordelig.
Baten:
Er is in 2015 een inkomstenraming opgenomen van € 215.000 wegens toegezegde subsidie van de Provincie
inzake het project rotonde Ruyghweg/Kievitstraat (zie ook lasten).
De provincie Noord-Holland verstrekt een bijdrage in de kosten van de aanleg Noorderhaaks, groot € 1.200.000.
Deze is begroot in 2015 maar zal pas na 2015 worden ontvangen.
Overige afwijkingen <100.000 per saldo € 115.000 voordelig.
Reserves:
Geen afwijkingen.

30

Programma 4: Stedelijke vernieuwing
4.1 Inleiding
Door te zorgen voor een divers woningaanbod maken we de stad tot een aantrekkelijke vestigingsplaats. In Den
Helder hebben we te maken met een krimp van de bevolking. We streven ernaar het inwonertal te stabiliseren en
op termijn zelfs iets te verhogen. Ook bij stedelijke vernieuwing houden we rekening met deze ambitie. We werken
samen met Woningstichting Den Helder om aan de huidige woonwensen tegemoet te komen. Voor 2015 ligt het
accent hierbij op Nieuw Den Helder. Een andere prioriteit op het gebied van stedelijke vernieuwing voor 2015 is de
Stelling Den Helder. Door de stelling verder te renoveren, versterken we de identiteit van de stad. De stelling trekt
niet alleen recreanten en toeristen naar Den Helder, maar heeft in historisch en cultureel opzicht ook de eigen
inwoners veel te bieden. Stap voor stap werken we eraan om Den Helder als centrumgemeente van de Kop van
Noord-Holland op de kaart te zetten.
4.2 Nieuw Den Helder
Wat wilden we bereiken?
Omdat we rekening houden met krimp van de bevolking ontstaan in Nieuw Den Helder nieuwe mogelijkheden voor
(excellente) woonmilieus, de openbare ruimte en voorzieningen. Een deel van het huidige woningbezit voldoet niet
meer aan de huidige vraag. Door te zorgen voor meer afwisseling in het woningaanbod vinden mensen binnen de
eigen wijk woonmogelijkheden die passen bij hun veranderende leefsituatie. De gemeente werkt samen met
Woningstichting Den Helder aan de transformatie van deze wijk in ontwikkeling. Hierbij staan gebruikers,
(toekomstige) bewoners en ondernemers centraal. Door de wijk Nieuw Den Helder op organische wijze te
veranderen, willen we inspelen op de behoefte van het moment. Om deze organische verandering goed tot stand
te kunnen brengen, hebben 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 zijn de leidraad waarlangs we toekomstige ontwikkelingen mogelijk willen maken. Via
een sociaal programma geven we extra impulsen met als doel de burgers van Nieuw Den Helder sterker te
maken.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Samen met WSH is het Kreekparkplan is voorbereid. Het betreft de bouw van een zorginstelling en een
bouwproject in CPO. Extra aandacht is besteed aan klimaatbestendigheid van deze nieuwe buurt.
In de Vechtbuurt is gestart met de bouw van 21 zorgwoningen.
Het wachtend landschap heeft een tijdelijke invulling gekregen via stadslandbouwprojecten. Deze worden
begeleid door een “Stadstuinvrouw” vanuit De Helderse Vallei.
Het proces in Nieuw Den Helder wordt sinds 2015 begeleid via de methodiek van de transformatietafel. Daarin
leggen betrokken partijen hun inzichten en voorgenomen activiteiten op tafel waardoor er zicht komt op de acties
in de wijk voor de komende 25 jaar en de mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak
Daarmee wordt het mogelijk om buurten waar in een periode veel gebeurd projectmatig en integraal aan te
pakken. Bijvoorbeeld de Vechtbuurt en Grote Rivierenbuurt.
In het wijkplatform is een begin gemaakt zicht te krijgen op de “voorzorg” in de wijk. Welke voorzieningen zijn er
in de wijk, welke organisaties zijn er actief en welke activiteiten ontplooien zij.
Er is een besluit genomen om het sportpark De Streepjesberg gefaseerd te ontwikkelen. In 2015 is gestart met
de aanleg van de kunstgrasvelden.
4.3 Stelling Den Helder
Wat wilden we bereiken?
De Stelling Den Helder moet een beter herkenbaar deel worden van het stadsbeeld. Hiermee versterken we de
identiteit van de stad. Tegelijkertijd biedt dit cultuurhistorisch erfgoed mogelijkheden om recreatie en toerisme te
bevorderen en biedt het een podium voor culturele activiteiten. Als de Stelling Den Helder met haar onderdelen
weer zichtbaar is hersteld in het landschap, zal dit bezoekers en bewoners aantrekken. Het behoud en
toegankelijk maken van de forten draagt bij aan de beleving.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Fort Westoever: De werkzaamheden zijn inmiddels voltooid: Aanleg van de verdedigingswal, uitgraven van
de fortgracht, de terreinaanpassingen, verharding, verlichting en het hekwerk. Stichting Foodfort is in het fort
gestart met een brouwerij met proeflokaal.
•
De tweede restauratiefase van Fort Kijkduin is opgeleverd. Het werk is door Stichting Stelling Den Helder
overgenomen en in exploitatie genomen. In deze tweede fase zijn twee bastions en de keermuur van de
droge gracht gereconstrueerd.
•
Vanuit het project Noordduinen is de openbare ruimte rondom het fort aangepast.
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Programma 4a: Stadshart
4.1. Inleiding
Het stadshart is een specifiek onderdeel van stedelijke ontwikkeling. Met een aantrekkelijk centrum zetten we Den
Helder beter op de kaart. We binden de huidige bewoners blijvend aan de stad en trekken nieuwe bewoners en
bezoekers aan. We willen van het stadshart een aantrekkelijke plek maken om te wonen en te winkelen, met
voldoende horecavoorzieningen en cultureel aanbod. De vroegere scheeps- en onderhoudswerf van de
Koninklijke Marine Willemsoord is onlosmakelijk aan het stadshart verbonden. Voor 2015 richten we ons bij de
ontwikkeling van Willemsoord op het maken we een stedelijk waterfrontmilieu, waar diverse functies samenkomen.
Wat wilden we bereiken?
Het uitwerkingsplan Stadshart is onderdeel van de Strategische visie 2020, waarin we bedrijven en andere
instellingen een goed vestigingsmilieu willen bieden. Door het stadshart volgens het uitwerkingsplan te realiseren,
vergroten we het draagvlak voor voorzieningen in de stad en versterken we de Helderse economie. Met het
uitwerkingsplan zorgen we voor de realisering van een compact en compleet winkelgebied, met eigentijdse
culturele en maatschappelijke voorzieningen en met kwalitatief goede woningbouw.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Het Ambitiedocument Huiskamer van de Stad is vastgesteld
•
De oplevering van de schouwburg heeft in augustus plaatsgevonden. Op 16 oktober is de schouwburg
feestelijk geopend.
•
Voor Halter Sluisdijk is Zeestad gestart met de sloop en sanering van de locatie, waarna
Woningstichting Den Helder in 2016 kan starten met de bouwwerkzaamheden. Voor het project heeft
Woningstichting een onherroepelijke omgevingsvergunning.
•
De ontwikkeling van de bibliotheek in School 7 is volgens verwachting verlopen. De planning is dat de
bibliotheek het pand in april 2016 in gebruik kan nemen.
Met meerdere eigenaren is overeenstemming bereikt over de verwerving van hun pand voor de
ontwikkeling van Halter Bellevue. Met een aantal andere ondernemers zijn de gesprekken
vergevorderd.
De voorbereidingen van de sloop van de voormalige schouwburg zijn in gang gezet.
•
In januari 2016 wordt de visie op de stationslocatie ter vaststelling aangeboden aan de raad. Deze visie
is het resultaat van het participatietraject ‘Ontwerp mee aan onze entree’. Dit traject is uitgevoerd in de
periode juli - september volgens drie stappen: Verzamelen, creëren en stadsdebat.
•
Met het Hoogheemraadschap, de Woningstichting Den Helder en Zeestad begeleidt de gemeente een
studieproject van INHolland, waarbij ook de kustvisie opnieuw wordt bekeken. Gezocht wordt naar een
betere verbinding tussen stad en zee.
•
In de afgelopen maanden zijn de gevelontwerpen voor diverse ondernemers uit de Keizerstraat en een
deel van de Spoorstraat uitgewerkt, in het kader van het gevelrenovatiefonds. Een flink aantal
ondernemers is met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. In december 2015 heeft de
gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Anton Pieckplein.
•
In november is een tweetal scenario’s voor de ontwikkeling van het voormalige postkantoor aan de
Middenweg gepresenteerd.
•
In 2015 is de verkeers- en parkeersituatie in de Beatrixstraat gemonitord en zijn er verkeerstellingen
uitgevoerd. Uit de evaluatie, waarvan de rapportage aan de raad is aangeboden kwamen enkele
verbeterpunten naar voren, die zijn opgepakt

4.2 Willemsoord
Wat wilden we bereiken?
Met de vaststelling van het bestemmingsplan Willemsoord 2013 is een helder kader geschetst waarbinnen de
ontwikkeling van terreinen en gebouwen mogelijk is. Dit is van belang, omdat het de kansen voor Willemsoord BV
vergroot om stappen te zetten in het verbeteren van de exploitatie. In 2016 richten we ons op de verdere
ontwikkeling van Willemsoord
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Wat hebben we berei2kt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Omdat in het verleden geen groot onderhoud is uitgevoerd, is vanaf 2013 een inhaalslag gemaakt. In
2015 zijn wederom een groot deel van deze werkzaamheden uitgevoerd.
•
Om de energiekosten structureel aan te pakken is een energieplan opgesteld waarbij het verder
optimaliseren van de installaties en waar mogelijk het aanbrengen van isolatie wordt gerealiseerd op
die plaatsen die het meeste rendement opleveren.
•
De jachthaven wordt niet meer door Willemsoord BV beheerd, maar door Jachtwerf Willemsoord, die
zich sinds april 2014 heeft gevestigd op Willemsoord.
•
De schouwburg en het vernieuwde Reddingmuseum zijn geopend.
•
Het uitwerkingsplan Gebouw 39 en 41 Willemsoord 2015 is in april 2015 vastgesteld.
•
Het plan van aanpak “Eindrapport Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 is aangeboden aan de
raad. De verschillende maatregelen zijn opgepakt

Wat heeft het gekost?
Programma 4a Stedelijke
vernieuwing
Bedragen (x € 1.000)
Totaal lasten

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

1.702

2.523

1.982

541

1.702

2.523

1.982

541

842

1.231

-389

-636

-2.078

-2.078

1.066

1.287

1.135

Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

152

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 152.000 voordelig)
Lasten:
Vanwege fasering van plannen is er sprake van een onderschrijding van uitvoeringbudgetten van € 389.000.
Hierop is geanticipeerd met een raadsvoorstel waarin bepaald is dat de nu resterende middelen gestort worden in
de reserve Anton Pieck.
Overige afwijkingen < € 100.000: € 150.000 voordelig
8
Baten:
n.v.t.
Reserves:
Zoals hiervoor al benoemd wordt voorgesteld de in 2015 resterende middelen Stedelijke vernieuwing aanvullend
te storten in de reserve Anton Pieck (€ 389.000).
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Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
5.1 Inleiding
Den Helder is een veelzijdige stad op een unieke plek, de top van Holland. Het heeft een mooie ligging, met aan
drie kanten de zee en de daarbij behorende landschappen van geulen, duinen, strand en wad. Den Helder kan
hier meer van profiteren dan het nu doet. We willen in de ruimtelijke ontwikkeling die stedelijke, landschappelijke
en cultuurhistorische aspecten aan elkaar koppelen. Zo versterken we onze eigen identiteit. Bij de ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting van ons gebied houden we rekening met en zorgen we voor een goede balans tussen
de economische dynamiek van de stedelijke omgeving en de rust en ruimte van het open landschap en de
kustzone. We streven naar prettige en veilige woonmilieus. We passen ons woningaanbod aan op de
veranderende woonvraag en richten ons op regionaal wonen. Hiervoor werken we samen met de andere
gemeenten in de regio. We kiezen niet voor kwantiteit, maar gaan voor kwaliteit. En we zoeken naar economische
invullingen die bijdragen aan de toeristisch recreatieve ambities van de stad.
Door in te zetten op de veelzijdigheid maken we van Den Helder een aantrekkelijke woonstad.
5.2. Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland
Wat wilden we bereiken?
In ons woonbeleid spelen we in op autonome (demografische) ontwikkelingen van nu en in de toekomst en op
regionale en lokale ontwikkelingen in de markt. We bouwen vraaggericht in plaats van aanbodgericht, met oog
voor de kwaliteit die de woonconsument vraagt: de juiste woning in het juiste woonmilieu voor de juiste doelgroep.
Hiermee willen we huidige inwoners behouden en nieuwe inwoners aantrekken. Door bijzondere woonmilieus op
kwalitatief hoogwaardige locaties in of direct aan de rand van de stad te ontwikkelen, maken we Den Helder
aantrekkelijk.
Wonen en woonmilieus zijn onlosmakelijk verbonden met voorzieningen als winkels, zorg, recreatie, sport, cultuur
en ontmoeting, dus zoeken we ook de samenhang met het gewenste voorzieningenniveau.
Woningbouwprogrammering en voorzieningenniveau hebben een gemeentegrens overstijgende werking. Daarom
maken wij hierover afspraken met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De afspraken over de regionale woningbouwprogrammering zijn op 28 oktober 2015 vastgelegd in een
convenant, ondertekend door de vier gemeenten in de Kop en de provincie Noord-Holland. Op basis van deze
afspraken worden woningbouwplannen regionaal afgestemd en vindt monitoring plaats.
Er is subsidie aangevraagd voor het project “Verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande
particuliere woningvoorraad”. Via een bewonersgerichte benadering worden woningeigenaren geïnformeerd en
gestimuleerd om maatregelen aan de eigen woning te treffen, gericht op langer zelfstandig wonen en
energiebesparing. De regiogemeenten gaan samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hiermee aan de
slag in 2016 en 2017.
De Huisvestingsverordening 2015 is door de gemeenteraad vastgesteld.
Er is een werkatelier georganiseerd waarin diverse betrokken partijen ideeën hebben uitgewisseld ter
voorbereiding van de in 2016 vast te stellen Woonvisie.
5.3. Hergebruik en herbestemming
Wat wilden we bereiken?
We streven naar hergebruik van zowel gebouwen als ruimtelijke structuren, zoals verkeersstructuren en
landschap.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Voor de onderdelen Stelling, Stadshart en Nieuw Den Helder verwijzen we naar de programma’s 4 en 4a..
•
Er is voortbouwend op het Voorhoedeproject “Den Helder omarmt de Zeewering” in de Nationale Visie Kust
een intentieovereenkomst opgesteld met het Hoogheemraadschap om verder te gaan met een
multifunctionele dijk. Met scholieren en studenten is het onderwerp eveneens opgepakt. Er is in de
beoordeling van initiatieven uit de stad vooral gelet op de kansen voor de stad en minder gedacht vanuit
beperkingen. In de Van Galenbuurt is met de bewoners intensief nagedacht over de toekomst van de buurt
en het daarbij passend multifunctioneel gebruik. De sanering van het Vinkenterrein is opgestart zodat deze
vervuilde locatie midden in de stad samen met de buurt een nieuwe invulling kan krijgen. Ten behoeve van
de fasering is in de Falgatuinen een “wachtend landschap” ontstaan. Met de invulling van het monumentale
OS&O terrein in Huisduinen met woningen van hoge kwaliteit die recht doen aan zowel de monumenten als
aan het duinlandschap door een lokale ontwikkelcombinatie is een begin gemaakt. Een visie op de
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•

•
•

Duinzoom zorgt voor meer houvast bij het stapsgewijs verbeteren van de bestaande recreatieve structuur
en beperkte aanvullingen, die een bijzondere toevoeging aan het gebruik en aan de landschappelijke
kwaliteit kunnen bieden.
Bij station Zuid is de bereikbaarheid verbeterd door een voetpad naast het fietspad ten behoeve van de tot
Asielzoekerscentrum verbouwde Doggershoek. De verhuizing van het atelier uit de loods in Huisduinen naar
de nieuwbouw op De Nollen is afgerond. De afronding van het museum zelf staat nog uit in verband met de
benodigde aanvullende financiering. Wij hebben met Prorail gesproken over de verbetering van de
toegankelijkheid, hetgeen komend jaar zal leiden tot een vervolg.
Het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf over de verkoopstrategie c.q. herontwikkelingsstrategie is
voortgezet.
De toren van de voormalige Opstandingskerk is gerestaureerd ruim binnen de daarvoor beschikbaar
gestelde middelen..

5.4. Meerlaagse veiligheid/klimaatbestendige stad/ kustzone/duinzoom
Wat wilden we bereiken?
De uitvoering van het landelijk energie- en klimaatbeleid is noodzakelijk. In november 2007 is er een
klimaatakkoord gesloten tussen gemeenten en rijk. Dit akkoord is ook namens de gemeente Den Helder
ondertekend. Het akkoord bevat afspraken en maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen
van de uitstoot van broeikasgassen, de overgang naar duurzame energie en het klimaatbestendig maken van
Nederland. Deze afspraken worden deels herbevestigd en aangescherpt in het Deltaprogramma.
In 2015 willen we met meer samenhang aan de slag met het klimaatbestendig maken van Den Helder. Basis
hiervoor is het vele voorwerk dat al is gedaan in het kader van de nationale deltaprogramma’s, het
waterprogramma van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de stresstest die Den Helder zelf
uitvoert. Het betreft onder andere meerlaagse veiligheid, ontwikkeling van de kustzone van haven tot Fort Kijkduin,
transformatie Nieuw Den Helder, groene- en blauwe netwerken en de uitvoering van het energieakkoord VNG.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Regionale samenwerking op het gebied van energie- en klimaatbeleid komt langzaam op gang. Den Helder heeft
hierin een voortrekkersrol en is, samen met het HHNK, de gemeenten Hollands Kroon en Schagen aan het
ondersteunen op dit gebied.
Er is een intentieovereenkomst voorbereid tussen Den Helder en HHNK om de komende twee jaar te werken
aan multifunctionele waterkeringen, met de Helderse dijk als pilot. Deze overeenkomst wordt begin 2016
ondertekend.
Met HHNK, Woningstichting en Zeestad begeleidt de gemeente Den Helder een studieproject van INHolland,
waarbij onderzoek wordt gedaan naar een betere verbinding tussen stad en zee.
De transformatie van Nieuw Den Helder kent een procesmatige aanpak waarin continu gezocht wordt naar
meekoppelmomenten van activiteiten en mogelijkheden van klimaatbestendigheid op verschillende
schaalniveaus, wijk, buurt en straat. Ook hier werken partijen als Woningstichting, Landschap NH, HHNK,
nutsbedrijven en gemeente intensief samen.
De verbeteringen in de Noord-Duinen om natuur- en recreatiemogelijkheden te versterken zijn afgerond. Rond
de Noord-duinen is tevens een promotiecampagne geweest rond de zomer.
De notitie Hooflijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder is vastgesteld
5.5. Groen in de Kop
Wat wilden we bereiken?
Het programma Groen in de Kop bestaat uit acht opgaven, die specifiek zijn voor en aansluiten bij de identiteit van
de verschillende deelgebieden van de Kop van Noord-Holland. De twee opgaven waarin Den Helder is betrokken
zijn Waddenkust en Helderse Flanken. Door deel te nemen aan de opgave Waddenkust willen we een bijdrage
leveren aan het verbinden van het wad met het achterland. Met ruimte voor recreatieve routes voor wandelen,
fietsen en varen brengen we het wad dichterbij. Met Helderse Flanken willen we kust en achterland verbinden. Dit
doen we onder andere door een meer natuurgerichte recreatieve ontwikkeling van de duin- en binnenduinzone.
In een interactief proces met betrokkenen uit het gebied is de visie Duinzoom tot stand gekomen. De visie is in
de loop van 2015 vastgesteld Het vormt inmiddels het uitgangspunt voor gesprekken met diverse initiatiefnemers
5.6. Huisduiner Kwartier (OS&O-terrein)
Wat wilden we bereiken?
Het OS&O terrein, met daarop een aantal monumentale bouwwerken, vormt een beeldbepalende locatie in
Huisduinen. We willen door de ontwikkeling van dit terrein tot een bijzonder woonmilieu een waardevolle
aanvulling leveren op het woningaanbod in Den Helder. Bovendien versterken we hiermee de kwaliteit van
Huisduinen als woonomgeving.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 is de HOM gestart met de bouw van de woningen op de locatie Badhuisstraat. Deze woningen worden in
2016 opgeleverd. Op het OS&O terrein is een aantal woningen reeds vergund. Met de bouw hiervan wordt in
2016 gestart. Voor het Casino, dat ook in eigendom is bij de HOM, is het voornemen om dit te ontwikkelen als
Atlantikwall Expeditie Centrum, een bezoekerscentrum met een interactieve presentatie. Hiervoor is Zeestad de
initiatiefnemer. De raad heeft een bestemmingsreserve ingesteld die als cofinanciering dient voor de
Waddenfondssubsidie aanvraag. Toekenning is wel op basis van een sluitende investeringsbegroting. In 2016
wordt duidelijk of deze subsidie wordt toegekend en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd voor de
ontwikkeling van het Atlantikwall Expeditie Centrum.
5.7. Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost)
Wat wilden we bereiken?
Met de ontwikkeling van de wijk Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost) maken we een woongebied
dat aanvullende kwaliteit heeft op de aanwezige woonmilieus. Daarmee creëren we een aanbod dat aansluit op de
vraag.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In mei 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd van fase 1. Inmiddels zijn er circa 50 woningen in totaal
verkocht van deze fase. De gemeente heeft het afgelopen halfjaar gewerkt aan een plan van aanpak om de
verkoop van de woningen te versnellen. Gezien de bouwopgave die er nog ligt en het risico dat de gemeente
daar financieel in loopt, is het gewenst dat er een versnelling plaatsvindt in de verkoop. Het gaat dan om
maatregelen op het gebied van marketing en communicatie, tijdelijkheid (het in de etalage zetten van je gebied),
de woonproducten zelf (wat vraagt de markt), doorstroming op de woningmarkt. We zijn hierover in gesprek met
de betrokken partijen HBK en WSDH. Gekeken wordt hoe de versnelling in fase 1 nog kan worden aangebracht,
maar ook zeker hoe de ontwikkeling van een vervolgfase moet worden vormgegeven.
5.8. Bestemmingsplannen
Wat wilden we bereiken?
Bestemmingsplannen moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening minimaal een keer in de tien jaar worden
geactualiseerd. Ook in 2015 bereiden we een aantal bestemmingsplannen voor of bieden deze voor vaststelling
aan.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het bestemmingsplan “Halter Bellevue” (Stadshart Centrum Halter2 2014) zal in procedure worden gebracht
zodra de uitwerking wordt aangeboden.
In 2015 zijn de bestemmingsplanen “ Huisduinen en de Stelling 2015 “ het bestemmingsplan
“Boswachterswoning 2015” vastgesteld. Naast deze bestemmingsplannen is er een aantal uitwerkingsplannen
en of wijzigingsplannen vastgesteld. Deze plannen zijn ; “gebouw 39 en 41 Willemsoord”, “Narcisstraat 2015” en
“Schoolweg 68”.
Het bestemmingsplan Stadshart West 2015 is in 2015 opgestart. Er is met diverse betrokken partijen gesproken
hoe dit bestemmingsplan vorm te geven. De resultaten van deze gesprekken worden op dit moment verwerkt en
aangepast in het ontwerp-bestemmingsplan. Medio 2016 zal dit bestemmingsplan worden vastgesteld.
Voor de percelen van het wachtend landschap zijn er geen concrete bouwplannen ingediend. Derhalve is het
niet nodig geweest om een uitwerking van het gebied op te starten.
De herbestemming van de locaties van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is toegepast op de
locaties waar een herziening van het bestemmingsplan heeft plaats gevonden en waar een duidelijke
herbestemming bekend was ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan (“Huisduinen en de Stelling
2015“). Voor de locaties waar geen goede herbestemmingen bekend waren is dit achterwege gelaten en zijn de
huidige bestemmingen overgenomen uit het oude bestemmingsplan.
De nota Zonneparken is vastgesteld. Met de provincie Noord-Holland loopt het gesprek om de realisatie van
zonneparken planologisch mogelijk te maken.
5.9. Aanvragen omgevingsvergunning
Wat wilden we bereiken?
We willen aanvragen voor omgevingsvergunningen, zoals bouw, brandveilig gebruik, rijksmonument en kap, zo
snel mogelijk afhandelen. We gebruiken de wettelijke behandeltermijn van de aanvragen niet als richtlijn, maar als
een uiterste termijn. We willen dat de aanvrager snel uitsluitsel krijgt over zijn aanvraag. Kwaliteit staat bij de
afhandeling voorop.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Om de indiener van een aanvraag snel van dienst te kunnen zijn, werken we meer digitaal en beperken we de
administratieve handelingen tot een minimum. Hiervoor richten we onder andere een vernieuwd softwarepakket
in voor alle vergunningen, het toezicht en de handhaving. Dankzij de software kan de aanvrager de verschillende
procedurestappen binnen een aanvraag sneller en zoveel mogelijk digitaal doorlopen. We zetten hiermee een
grote stap in het uiteindelijk digitaal kunnen ontsluiten van statusinformatie van aanvragen.

Programma 5: Ruimtelijke
ontwikkeling en wonen
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

Totaal lasten

11.135

10.979

10.366

613

Totaal baten

-7.380

-6.920

-6.697

-223

Saldo van baten en lasten

-3.755

4.059

3.670

390

353

-353

Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

-93

-263

-278

14

3.662

3.796

3.745

51

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 51.000 voordelig)
Lasten:
Voor onderhoud aan WVG-panden is € 109.000 minder besteed dan begroot, planning en uitvoering hiervan vindt
door de Grontmij plaats. Vanaf 2016 wordt dit weer onder beheer van de gemeente gebracht. Tegenover de
lagere uitgaven staat een lagere onttrekking uit de bijbehorende reserve. Voor de Grondexploitaties WillemAlexanderhof en Doggerswijk is respectievelijk € 329.000 en € 332.000 minder uitgegeven.
Overige afwijkingen < € 100.000: € 157.000 nadelig
Baten:
De gerealiseerde huuropbrengsten van overige panden blijven achter ten opzichte van de raming te weten €
113.000. De oorzaak moet gezocht worden in het uitblijven van de actualisatie van de raming, dit zal bij de
kadernota 2017 hersteld worden. Er is een incidentele verkoopopbrengst van € 240.000 gerealiseerd van een af te
stoten pand welke na aftrek van kosten in de egalisatiereserve vastgoed gestort wordt. Tegenover de lagere
uitgaven van de grondexploitaties staat een lagere toevoeging aan de balanswaarde, € 661.000. Een herstel bij
de inkomsten bouwleges is zichtbaar dat resulteert in € 133.000 meer baten dan geraamd.
Overige afwijkingen < € 100.000: € 178.000 voordelig
Reserves:
Wegens grondoverdracht wordt er € 58.000 in de reserve Bovenwijkse voorzieningen gestort en wegens
vastgoedoverdracht € 295.000 in de Egalisatiereserve vastgoed.
Uit de reserve Wet voorkeursrecht gemeenten wordt € 121.000 minder onttrokken wegens lagere kosten. In
verband met de verkochte panden wordt er uit de eerder genoemde Egalisatiereserve vastgoed € 136.000
onttrokken wegens af te boeken boekwaarden (zodat er per saldo € 159.000 in deze reserve resteert).
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Programma 6: Verkeer en vervoer
6.1 Inleiding
Om Den Helder als centrumgemeente van de Noordkop te kunnen positioneren, is het belangrijk dat de stad goed
toegankelijk is. Daarnaast moeten we voldoende parkeermogelijkheden hebben voor inwoners en bezoekers. We
pakken logistieke knelpunten in de stad aan en zorgen voor veilige fietsroutes en oversteekpunten. We werken
samen met andere organisaties en betrekken buurtbewoners om de juiste maatregelen te kunnen treffen en
overlast te voorkomen. Onze Parkeervisie en Verkeersvisie zijn de handvatten voor ons beleid. Met deze
inspanningen zorgen we voor een beschermde en goede leefomgeving en maken we Den Helder bereikbaar
6.2. Parkeren Stadshart
Wat wilden we bereiken?
We willen zorgen voor goede en voldoende parkeervoorzieningen in het centrum van Den Helder. De beschikbare
parkeerplaatsen worden daarbij door parkeerregulering op een goede wijze verdeeld onder de verschillende
groepen gebruikers. Het parkeren concentreren we zoveel mogelijk in gebouwde parkeervoorzieningen. De
bestaande twee parkeergarages zijn kwalitatief verbeterd. In de plannen voor de halter Bellevue is een derde
parkeergarage opgenomen. Dit levert op strategische plaatsen in de binnenstad drie moderne en bruikbare
parkeervoorzieningen op.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Inmiddels is de ontwikkelaar verder gegaan met de planvorming. De verwerving van de benodigde panden loopt.
Daarom zijn er momenteel nog geen concrete afspraken gemaakt over de parkeergarage en de eventuele
overname daarvan. Naar verwachting zal dit in de loop van 2016 gaan spelen.
Bij de begrotingsbehandeling in november jl is besloten het in 2015 gehanteerde parkeerregime in de binnenstad
in 2016 voort te zetten.
Op basis van het beschikbare VNG-model zijn de beleidsregels laadpalen vastgesteld. Dit beleid geeft regels
hoe gebruikers een laadpaal in openbaar gebied kunnen aanvragen.
Op 3 november 2015 zijn de sloop- en bouwplannen in het centrum gepresenteerd en toegelicht. Vanwege de
sloop- en daarna de bouwwerkzaamheden moeten 46 parkeerplaatsen worden opgeheven. Dit is nodig voor het
plaatsen van de bouwschuttingen en voor de aanleg van de verbindingsweg tussen Bernhardplein en Prins
Hendriklaan. Op de locatie van het voormalige gebouw van het CWI wordt een tijdelijk parkeerterrein aangelegd
met een capaciteit van circa 50 parkeerplaatsen.
6.3 Parkeerregulering woonbuurten
Wat wilden we bereiken?
We willen ervoor zorgen dat parkeren in het centrum niet leidt tot parkeeroverlast in de rond het centrum gelegen
woonbuurten. Inmiddels hebben we met bewoners in een aantal buurten gesproken over de parkeersituatie in
hun buurt. In enkele buurten heeft dit geleid tot parkeer regulerende maatregelen (Sluisdijk en Westgracht e.o.),
maar in enkele ook niet (Centrum Noord).
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Uit de resultaten van de gehouden enquête is gebleken dat er op dit moment in geen van de bevraagde straten
voldoende draagvlak is voor het treffen van maatregelen op het gebied van parkeren. De huidige situatie met het
parkeren wordt dan ook gehandhaafd. De bewoners zijn hierover per brief ingelicht.
6.4 Rotonde Kievitstraat, Ruyghweg en kruispunt Fabrieksgracht
Wat wilden we bereiken?
Op het kruispunt Kievitstraat-Parallelweg-Sluisdijkstraat, het gedeelte van de Ruyghweg tussen de Kievitstraat en
de Fabrieksgracht, en het kruispunt Fabrieksgracht Ruyghweg moeten we zorgen voor betere doorstroming en
een verkeersveilige situatie. Het verkeersluw maken van de Beatrixstraat zorgt voor een verschuiving van de
verkeerstromen, waardoor dit kruispunt vaker en meer belast wordt. De kans op opstoppingen neemt hierdoor
aanzienlijk toe. Om de binnenstad goed bereikbaar te houden zijn de maatregelen noodzakelijk.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De geplande werkzaamheden zijn op een aantal details na afgerond. De gewijzigde situatie functioneert
sindsdien. De rotonde op de kruising van de Kievitstraat met de Ruyghweg kan het verkeer op een goede en
veilige wijze verwerken. Er is geen sprake meer van lange wachtrijen, die er in de situatie met de verkeerslichten
soms wel stonden. Het krediet wordt begin 2016 afgesloten.
De situatie op de Ruyghweg tussen de Kievitstraat en de Fabrieksgracht werkt eveneens naar behoren. Aan de
zuidzijde van de rijbaan mag nu ook officieel geparkeerd worden. We zien dat daar volop gebruik van wordt
gemaakt en dus in een behoefte voorziet.
We hebben wel gezien dat de weggebruikers duidelijk moeten wennen aan de aangepaste kruising van de
Ruyghweg met de Fabrieksgracht. Hier hebben zich enkele ongevallen voorgedaan die mogelijk aanleiding
geven tot aanpassing
6.5 Fietsverbinding Ooghduyne
Wat wilden we bereiken?
De aanleg van de fiets- en kanoroute is in 2005 afgerond. Maar nu is gebleken dat het tracé van het fietspad nog
niet volledig is afgerond. In Julianadorp ontbreekt de laatste schakel van 120 meter. De twee fietsbruggen in het
tracé zijn van groot belang, omdat deze de woonwijken Zwanenbalg en Boterzwin met Wierbalg verbinden. We
willen deze laatste schakel aanbrengen, zodat in het bijzonder het recreatief fietsverkeer de mogelijkheid krijgt om
verschillende fietsroutes te volgen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Tot op heden is nog niet gestart met de werkzaamheden: Bij de behandeling van de Kadernota in het College is
het onderdeel geschrapt en zijn de werkzaamheden gestaakt. Vervolgens heeft de Raad tijdens de behandeling
van de Kadernota besloten om het gemeentelijke deel van de kosten die in de nota opgenomen waren alsnog
toe te kennen aan dit project. Als gevolg van de vertraging is de door de provincie inmiddels toegekende
subsidie afgezegd.
6.6 Noorderhaaks
Wat wilden we bereiken?
Met de aanleg van de weg Noorderhaaks willen we het hart van Julianadorp verkeersluw maken. Zo vergroten we
de veiligheid op het kruispunt Veul en verbeteren we de doorstroming van het verkeer.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het project Noorderhaaks is inmiddels aanbesteed en gegund. De aannemer gaat het voorbereidingstraject
verder uitwerken, zodat naderhand de uitvoering gestart kan worden. Op dit moment zijn nog niet alle gronden
verworven. Vooralsnog wordt uitgegaan van minnelijke verwerving. Een planning daarvoor is nog niet bekend.
Tijdens de behandeling in de Raad van dit project is door het college een fietspad parallel aan de Noorderhaaks
toegezegd. Dit onderdeel wordt meegenomen in de planvorming.
6.7 Polderweg
Wat wilden we bereiken?
De verkeersveiligheid en de beeldkwaliteit van de Polderweg, ten zuiden van de aansluiting met de Krugerstraat,
willen we verbeteren.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De voorbereidingen van de reconstructie van de Polderweg tussen de Vijfsprong en de Krugerstraat is in het
voorjaar stopgezet. Voor dit project is wel subsidie aangevraagd bij de provincie, maar niet gekregen. Daarmee
was er dus geen volledige dekking voor dit project.
We gaan dit project opnieuw opvoeren bij de provincie Noord-Holland voor dit jaar. Rond mei 2016 wordt naar
verwachting duidelijk of het project andermaal voor subsidie in aanmerking komt. Het gaat dan om een subsidie
van ongeveer € 250.000.
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6.8 Fietspad Duinweg
Wat wilden we bereiken?
We willen de verkeersveiligheid op de Duinweg verbeteren.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het vrij liggende fietspad langs de Duinweg is niet gerealiseerd. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat we
nog geen subsidie hebben kunnen aanvragen bij de provincie Noord-Holland. Anderzijds heeft de Raad tijdens
de behandeling van de Kadernota 2016 besloten om het gemeentelijke deel van de kosten die in de nota
opgenomen waren niet toe te kennen aan die project.
6.9 Voetpad Burgemeester Ritmeesterweg
Wat wilden we bereiken?
De Doggershoek wordt verbouwd tot asielzoekerscentrum. Het museum van Rudi van de Wint is (bijna) gereed.
En bedrijvenpark de Dogger is gegroeid. Hierdoor neemt de verkeersdrukte naar het station Den Helder-Zuid toe.
Het is niet langer wenselijk om het voetgangers- en fietsverkeer richting het station te combineren. We willen
onderzoeken of we deze verkeersstromen kunnen splitsen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het voetpad is inmiddels gereed. We zien dat zowel forensen als asielzoekers zich op een goede wijze kunnen
verplaatsen en dat zich geen onveilige situaties meer voor doen.
De financiële afrekening vindt in het eerste kwartaal van 2016 plaats. De provincie zal een deel van de kosten in
de vorm van een subsidie voor haar rekening nemen
6.10 Fietstunnel station Den Helder-Zuid (Oost-Westverbinding)
Wat wilden we bereiken?
De realisatie van een fietstunnel bij station Den Helder-Zuid blijft een nadrukkelijke wens van de gemeente.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor dit project zijn geen financiële middelen beschikbaar gesteld. Vanuit dat oogpunt is er geen provinciale
subsidie aangevraagd.

Bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2015
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Wat heeft het gekost?
Programma 6: Verkeer en
Vervoer
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

Totaal lasten

1.986

1.923

1.700

222

Totaal baten

-964

-942

-1.013

71

1.022

981

687

293

-57

-57

-965

924

Saldo van baten en lasten
Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

-57
687

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 237.000 voordelig)
Lasten:
Op diverse bestedingen voor overige diensten en goederen voor parkeerbeheer is (gesaldeerd) een
onderschrijding van € 142.000 gerealiseerd.
Afwijkingen < € 100.000: € 80.000 voordelig
Baten:
Afwijkingen < € 100.000: € 71.000 voordelig
Reserves:
Er heeft geen onttrekking uit de Egalisatiereserve Parkeren plaats gevonden omdat het exploitatieresultaat hier
geen aanleiding toe gaf.
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Programma 7: Milieu
7.1 Inleiding
Een gezonde leefomgeving is van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de
bezoekers van Den Helder. Door een goed en verantwoord milieubeleid zorgen we voor mens en natuur. Milieu
kent geen grenzen en laat zich niet afbakenen. We werken dan ook nauw samen met andere betrokken partijen
en maken ons hard om milieubeleid ook in andere beleidssectoren te integreren. Duurzaamheid is voor ons het
kernwoord. Een gezond en stabiel milieu is belangrijk voor iedereen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor
een aantal specifieke taken op het gebied van milieubeheer. Zo zorgen we ervoor dat bedrijven voldoen aan de
geldende milieunormen. Daarnaast stimuleren we bedrijven en inwoners hun eigen verantwoordelijkheid te
nemen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door afval te scheiden of energie te besparen. Samen dragen we de zorg
voor een gezond milieu en maken we van Den Helder een heerlijke plek om te leven
7.2 Duurzaam waterbeheer
Wat wilden we bereiken?
We willen ervoor zorgen dat het oppervlaktewater in Den Helder veilig en schoon is, zowel voor mens als natuur.
We werken samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanuit het waterplan Waterbreed aan de
waterkwaliteitsdoelstellingen (KRW) die vanuit Europa en het Rijk zijn opgelegd. Met de maatregelen uit het plan
komen we tot een goed functionerend, veilig en ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde.
Hierbij is het schone stedelijk water gescheiden van het agrarisch water.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De Evaluatie van het gemeentelijke waterplan ‘Waterbreed’ is verschoven naar 2016 in verband met de planning
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK).
Met behulp van een bijdrage vanuit Water op Economische Drager is de schuttijd van de doorvaarbare sluis aan
de Texelstroomlaan gehalveerd. De verantwoording van deze subsidie vindt plaats in augustus 2016.
De aanleg van het eerste deel van een veilige vooroever Helders kanaal (waterveiligheid en verbetering
aanlegvoorzieningen) ter plaatse van de Vismarkt is in het voorjaar van 2015 afgerond. Het tweede deel ter
plaatse van de Spoorgracht en Westgracht is verplaatst naar 2016.
In 2015 zijn de natuurvriendelijke en visvriendelijke oevers langs De Slenk in Julianadorp aangelegd ten
behoeve van de waterkwaliteit en ecologie.
Bij Fort Westoever is een Duurzame oplaadvoorziening voor fluisterbootjes gerealiseerd.
Ten behoeve van de waterkwaliteit is een extra circulatiegemaal geplaatst. De waterkwaliteit wordt in
samenwerking met het HHNK gemonitord.
Tot op heden is het niet gelukt om de financiële middelen te verkrijgen om de volgende maatregelen uit
Waterbreed te realiseren:
• het rondje Den Helder (aansluitend op De Stelling) te realiseren;
• het Helders kanaal bereikbaar te maken voor grotere boten en staande mast door vaste bruggen door
beweegbare bruggen te vervangen.
Met het hoogheemraadschap heeft een uitwisseling van onderhoudstaken aan de watergangen plaatsgevonden.
Het beleid voor het onderhoud van watergangen is vastgesteld.
7.3. Bodemsanering
Wat wilden we bereiken?
Voor de komende jaren richten we het beleid op het bereiken van een bewuster en meer duurzaam gebruik van de
bodem. Het accent ligt hierbij op de relatie bodem en maatschappelijke dynamiek.
We hebben de bodemsaneringsoperatie in het stedelijk gebied binnen het ISV-bodemprogramma 2010-2014
uitgevoerd. In 2015 vindt de verantwoording over de besteding van de ISV-middelen plaats. Met de provincie
moeten we afspraken maken over de financiering van nazorglocaties, zoals het voormalige terrein van de
gasfabriek, voor de periode na 2014. De kosten van onderzoek en sanering moeten we in de periode na 2014
meenemen in projecten.
We werken verder aan de uitvoering van het bodemprogramma 2015-2018. Doelen van dit programma zijn:
•
Bereiken van de samenhang van bodembeleid met energiesystemen;
•
Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen alle locaties met (mogelijk) risico’s voor de
volksgezondheid, de zogenaamde humane spoedlocaties;
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•
•
•
•
•

Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen van alle locaties met (mogelijk) risico’s op
verspreiding van verontreinigende stoffen (spoedlocaties op basis van verspreidingsrisico’s) en
ecologische spoedlocaties;
Ervoor zorgen dat de stedelijke vernieuwing niet stagneert door bodemverontreiniging;
Als er sprake is van grootschalige grondwaterverontreiniging beheersen of saneren in samenwerking
met betrokken partijen door een gebiedsgerichte aanpak;
Nazorg uitvoeren bij saneringslocaties met restverontreiniging;
Aansluiten van het Bodemloket op het regionale systeem in 2015, waarmede de bodeminformatie
digitaal beschikbaar komt.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De uitvoering van het bodemprogramma 2015-2018 loopt. Projecten die zijn opgepakt in 2015:
Nazorg bij de gesaneerde locaties van Spuistraat, DIVMAG-terrein en een aantal locaties in het
havengebied. Het voormalig gasfabriek terrein is overgenomen door de provincie.
Bodemonderzoeken in het stadshart; Beatrixstraat, Spoorstraat, Bernhardplein.
Sanering van de halter Sluisdijk.
Als gevolg van NGE-condities is de aanbesteding van de sanering van het Vinkenterrein tijdelijk
uitgesteld. Inmiddels is het werk aanbesteed en wordt het project in 2016 uitgevoerd.

7.4 Regionale Uitvoeringsdienst
Wat wilden we bereiken?
We willen de dienstverlening aan burgers en bedrijven vergroten en nemen daarom sinds 2013 deel aan de
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD). De RUD opereert als een
professioneel verlengstuk van het lokaal bestuur, dat zich bezighoudt met advisering vergunningverlening, toezicht
en handhaving op het gebied van milieu. De RUD levert met gespecialiseerde en professionele medewerkers een
bijdrage aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn asbest, bodemonderzoeken en
–saneringen, akoestische onderzoeken, klachtenafhandeling, toezicht en handhaving.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De RUD heeft namens de gemeente de volgende taken uitgevoerd:
Vergunningen in kader van de milieuwetgeving.
Toezicht en handhaving in kader van de milieuwetgeving.
Advisering op het gebied van onder andere geluid, bodem, externe veiligheid.
Ketentoezicht; Onderzoek naar risicovolle ketens (grond, asbest en afval).
Speciale projecten; Inrichten van een Bodeminformatie Systeem (BIS), projecten horeca en
ziekenhuisafval.
De portefeuillehouder Milieu is lid van het Algemeen Bestuur van de RUD.

7.5 Rioolbeheer
We hebben als gemeente de wettelijke verplichting om stedelijk afvalwater af te voeren zonder ernstige overlast
en risico’s voor de volksgezondheid. Daarbij hebben we een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Deze drie
taken willen we voor de laagst maatschappelijke kosten uitvoeren met handhaving van een goed kwaliteitsniveau.
De kwaliteit van het oppervlaktewater mag niet verslechteren door het overlopen van riolen bij extreem weer.
Overlast bij bewoners en gevaarlijke situaties op straat door langdurig blank staande wegen willen we zoveel
mogelijk voorkomen. We willen met de gemeenten Texel, Schagen, Hollands Kroon en Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier nauwer samenwerken en ons inzetten om het rioolbeheer te verbeteren.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Circa. 1.500 m riolering is vervangen in de wijken Binnen de Linie, Nieuw Den Helder en Huisduinen.
Hiervan is circa. 900 meter gemengd riool omgebouwd tot gescheiden stelsel (vuil en schoon regenwater
apart).
•
In twee wijken hebben we de riolering opnieuw ingemeten. Dat hebben we gedaan omdat de riolering van
die wijken niet goed in het beheersysteem stond. Om inzicht te krijgen in het functioneren van het systeem is
dat wel nodig.
In het najaar hebben we ongeveer 10 kilometer riolering gereinigd en geïnspecteerd. De conclusie is dat de
algemene kwaliteit van het geïnspecteerde riool goed is. De resterende 10 kilometer inspecteren we in 2016.
Daarvoor maken we samen met de andere Noordkopgemeenten een inspectiebestek.
•
We hebben met HHNK, Hollands Kroon, Texel en Schagen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
waarbij een gezamenlijk Plan van Aanpak is opgesteld om de doelstellingen in het Bestuursakkoord Water
(meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en minder kosten) te halen. Voor het behalen van de doelstelling
minder kosten te maken, liggen we op schema.
Om beter te kunnen beheren en minder kwetsbaar te zijn, hebben we besloten een medewerker aan te
stellen die voor de vier Noordkopgemeenten het gegevensbeheer gaat optimaliseren. De medewerker start
in 2016.
•
Op 26 maart 2015 hebben we drie overeenkomsten tussen de gemeente en HHNK ondertekend. In deze
drie overeenkomsten hebben we afspraken vastgelegd om de komende jaren gezamenlijk te werken aan
schonere watergangen en een verbeterd functioneren van het rioolsysteem

7.6. Hemel- en grondwaterbeheer
Wat wilden we bereiken?
In Nederland worden de effecten van de klimaatsverandering steeds zichtbaarder. Langdurige droge perioden
worden afgewisseld door langdurige natte perioden. We willen de stedelijke gebieden daarom klimaatbestendig
maken. Dit is echter niet iets dat zomaar te realiseren is. Bewoners, woningcorporaties en bedrijven willen we
ervan bewust maken dat het klimaat verandert en dat we hen nodig hebben om hier in de nabije toekomst mee om
te gaan. We willen de omgang met en verwerking van hemelwater en grondwater verder optimaliseren.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Wij gaan door met het monitoren van de grondwaterstanden. Nu gebeurt dat nog handmatig. We hebben
onderzocht wat de kosten zijn van geautomatiseerd meten. De kosten zijn opgenomen in de beleidsnotitie
voor de zorgplichten hemelwater en grondwater (zie onderstaande bullit).
•
Om te bepalen hoe we de zorgplicht voor hemel- en grondwater invullen, hebben we een notitie opgesteld.
We verwachten die in het tweede kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden.
•
In oktober is op de Stadsnieuwspagina een uitgebreid artikel over grondwater gepubliceerd. Daarin zijn we
ingegaan op de vraag welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft en welke verantwoordelijkheid de
perceeleigenaren hebben.
•
Voor het verhelpen van de wateroverlast in Marinapark hebben we een bodemonderzoek uitgevoerd en de
bewoners verzocht om de gemeentelijke groenstrook in oude staat te herstellen. We verwachten de
wateroverlast in 2016 te kunnen verhelpen.
•
In overleg met de projectontwikkelaar hebben we op het OS&O terrein onderzocht of hemelwater snel
genoeg in de bodem kan infiltreren. Dat blijkt te kunnen. Daardoor hoeven we daar geen aparte
hemelwaterriolering aan te leggen.
De pilot met het afkoppelen van daken van bestaande bebouwing hebben we uitgesteld naar 2016. Deze
activiteit is gekoppeld aan de uitkomst van de in 2016 vast te stellen beleidsnotitie voor hemelwater en
grondwater
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7.7 Huishoudelijk afval
Wat wilden we bereiken?
We willen de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval optimaliseren. Met gerichte communicatie willen we
de aandacht vestigen op het bevorderen van het scheiden van huishoudelijk afval.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Rataplan zamelt inmiddels viermaal per jaar huis-aan-huis textiel in.
•
Op verzoek van de gemeenteraad heeft in Julianadorp een burgerparticipatietraject plaatsgevonden
over bronscheiding in de afvalinzameling. Het inzamelen van het plastic afval d.m.v. een oranje
rolemmer is in beide mogelijke inzamelingsscenario’s een onderdeel. De definitieve keuze wordt in
2016 gemaakt.
•
In 2015 is periodiek via diverse mediakanalen en op diverse wijzen gericht aandacht gegeven aan het
belang van het scheiden van afval. Ook was er een zorgvuldige communicatie en media-aandacht bij
het hierboven genoemde participatietraject over de wijze van afvalinzameling in Julianadorp.
Tenslotte zijn in het vierde kwartaal van 2015 twee projecten met HVC voorbereid waarbij de focus ligt
op afvalscheiding. Deze projecten,‘100-100-100’ en inzameling PET-flesjes, gaan begin 2016 van start.
Wat heeft het gekost?
Programma 7: Milieu
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

Totaal lasten

12.746

15.178

14.229

949

Totaal baten

-13.461

-14.501

-14.833

333
1.281

Saldo van baten en lasten

715

677

-604

Totaal toevoegingen reserves

120

120

120

Totaal onttrekkingen reserves

-270

-1.733

-570

-1.163

Gerealiseerd resultaat

-865

-936

-1.055

119

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 119.000 voordelig)
Lasten:
De kosten voor riolering waren in 2015 lager dan geraamd. Het daardoor ontstane voordelig saldo van baten en
lasten riolering van € 205.000 wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering.
De uitvoering van het bodemsaneringprogram is sterk verweven met het uitvoeringprogram van Zeestad. Er zijn
weliswaar saneringswerkzaamheden uitgevoerd doch het leeuwendeel, € 1.427.000 van hetgeen gepland was in
2015 schuift door naar 2016. Hierdoor is er ook een veel lagere onttrekking uit de hieraan gerelateerde reserve.
Vanwege een administratief-technisch voorschrift worden kosten welke ten laste van de voorziening Waterbreed
worden gebracht nu ook binnen deze programma verantwoording opgenomen voor een bedrag van € 357.000.
Hier staat een gelijke onttrekking uit de voorziening tegenover.
Overige afwijkingen < € 100.000 : € 121.000 nadelig
Baten:
De kosten voor huishoudelijk afval waren in 2015 hoger dan geraamd. Het daardoor ontstane nadelig saldo van
baten en lasten afval van € 157.000 wordt onttrokken uit de egalisatievoorziening afval.
Vanwege de latere uitvoering van sanering werkzaamheden is de onttrekking uit de voorziening ISV die in
gedeeltelijke dekking van de kosten voorziet € 255.000 lager. Vanwege het eerder genoemde administratieve
voorschrift wordt de onttrekking uit de voorziening Waterbreed zichtbaar gemaakt voor een bedrag van € 357.000
Overige afwijkingen < € 100.000 : € 74.000 voordelig.
Reserves:
Vanwege de hierboven genoemde latere afwikkeling van bodemsanering projecten wordt ook de onttrekking uit
de bijbehorende reserve later uitgevoerd in totaal € 1.163.000
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Programma 8: Onderwijs
8.1 Inleiding
Op het gebied van onderwijs en jeugd hebben we ambities. We willen onderwijs dat aansluit bij de economische
kansen die de haven biedt én talentvolle jongeren verleidt om naar onze stad te komen. Hier volgen zij les in
gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. In elke wijk zijn aantrekkelijke voorzieningen en een
sprankelend aanbod. Deze ambities kunnen we realiseren.
De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door
specifieke scholing te bieden, willen we een beroepsbevolking creëren die aansluit op de wensen van
ondernemers in deze sector. Zo hebben jongeren reële kansen op werk. Goede accommodaties dragen bij aan
goed (bewegings-)onderwijs. We willen dat onze accommodaties op orde zijn en er geen achterstallig onderhoud
meer is. Het aanbod aan schoolgebouwen moet nu en in de toekomst zijn afgestemd op wisselende aantallen
leerlingen die er daadwerkelijk zijn. We werken hard aan het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en
ander crimineel gedrag, minder schoolverzuim, vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en
toewerken naar een (sociaal) veilig klimaat in en rond scholen in onze gemeente. Met deze inspanningen willen
we de jeugd van Den Helder behouden voor Den Helder.
8.2 Passend onderwijs
Wat wilden we bereiken?
Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om het
kind een passende onderwijsplek te bieden, met indien nodig de juiste zorg. Op de eigen school, of op een andere
school in het reguliere of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Als gemeente bevorderen we dat de kinderen in het
onderwijs de zorg krijgen die zij nodig hebben.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Afstemming tussen jeugdzorg en passend onderwijs vindt plaats. Zowel in de ondersteuningspunten van het
onderwijs als binnen het sociaal domein (leerlingenzorg en wijkteam). De toeleiding van het VO naar het MBO
(entreeopleiding) wordt geregisseerd in de toeleidingscommissie die voor het nieuwe schooljaar bijeenkomt en
waar de beste passend vorm van onderwijs wordt geïndiceerd. In de toeleidingscommissie zijn het reguliere en
speciaal onderwijs alsmede de gemeenten (RMC) vertegenwoordigd
8.3 Startkwalificaties
Wat wilden we bereiken?
Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, willen we een traject aanbieden om terugkeer naar school of werk te
realiseren.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Binnen het sociaal domein wordt de terugkeer naar school uitgevoerd door het RMC (regionaal meldpunt
coördinatie voortijdig schoolverlaten). Hierbij wordt direct samengewerkt met het onderwijs in de vorm van
spreekuren op school bij dreigende uitval. Jongeren die al zijn uitgevallen worden benaderd door het RMC en
worden zonodig leer-werktrajecten aangeboden.
Het schooljaar 2014-2015 zijn 172 jongeren door het RMC benaderd voor een begeleidingstraject. 125
gesprekken hebben plaats gevonden in het kader van preventieve gesprekken bij schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten.
Totaal zijn 161 jongeren uitgestroomd naar onderwijs, werk etc.
Naast het RMC wordt actief ingezet op bemiddeling van jongeren naar werk die geen uitkeringsrelatie hebben.
Deze werkvorm, Jeugd werkt, heeft over 2015 97 plaatsingen gerealiseerd
8.4 Bestuurlijke samenwerking schoolbesturen
Wat wilden we bereiken?
We willen door regelmatig overleg met de schoolbesturen het beleid van de onderwijsinstellingen volgen en
eventuele knelpunten of mogelijkheden tot samenwerking tijdig signaleren. Op deze wijze kunnen we tijdig
eventuele ondersteunende beleidsmaatregelen treffen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Met de schoolbesturen heeft er op het gebied van onderwijshuisvesting dit jaar viermaal op
overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden.
•
De statuten van Meerwerf zijn vastgesteld.
•
Meerwerf heeft 3 kandidaten voorgedragen voor het invullen van de Raad van Toezicht
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8.5 Accommodaties onderwijs
Wat wilden we bereiken?
We willen optimaal ingerichte accommodaties en gymzalen voor het onderwijs.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Voor de Spinaker hebben we een locatieonderzoek uitgevoerd. Daaruit zijn drie geschikte locaties naar
voren gekomen. Met de Spinaker wordt de meest geschikte locatie uitgewerkt.
•
Aan de gymzalen is afgelopen jaar regulier onderhoud uitgevoerd. Voor het groot onderhoud wordt
komend jaar een plan van aanpak uitgewerkt.
•
Met de besturen van de scholen aan de Drooghe Bol is geen overeenstemming bereikt over de invulling
van het complex. In het komende jaar wordt voor elke school afzonderlijk een plan opgesteld om de
aanpassingen op basis van onderwijskundige vernieuwingen uit te voeren. Voor de Rank wordt
uitbreiding gerealiseerd door ingebruikname van de leeg gekomen ruimte door verhuizing van het
Dorpshuis.
•
De vervangende nieuwbouw van De Kluft is gerealiseerd en in gebruik genomen.

8.6 Krimpscenario’s onderwijshuisvesting
Wat wilden we bereiken?
De daling van het aantal inwoners en de vergrijzing leiden tot een krimpende beroepsbevolking en een dalende
instroom in het onderwijs (basis en voortgezet). Prognoses wijzen uit dat het aantal kinderen in het basisonderwijs
in de periode 2006 tot 2020 daalt met ruim vierhonderd. We willen een situatie bereiken waarin het aanbod van
schoolgebouwen duurzaam is afgestemd op het aantal leerlingen. Geen leegstand, geen schaarste. Dit vraagt een
zorgvuldige, uitgebalanceerde en duurzame aanpak in samenspraak met de besturen van het basisonderwijs.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In het vastgestelde integraal huisvestingsplan is uitgewerkt hoe in de komende jaren wordt omgegaan met de
onderwijshuisvesting ten opzichte van het dalende aantal leerlingen. Een uitgangspunt is geen toename van het
aantal m² onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt er gestuurd op clustering van schoolgebouwen.
8.7 Onderwijs, overheid, ondernemen
Wat wilden we bereiken?
De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen
jongeren reële kansen bieden op werk. Daarvoor willen we bij jongeren belangstelling opwekken voor beroepen in
deze sector en helpen om hen een weloverwogen studiekeuze te laten maken. We willen ook een intensieve(re)
samenwerking tussen gemeente, ondernemers en het onderwijsveld, zodat jongeren steeds die kennis en
vaardigheden aangeboden krijgen die aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt.
Onze jongeren verdienen dat onderwijs en investeren met hun gedegen en kansrijke opleiding in de potenties van
de stad. Ze krijgen daarmee de instrumenten in handen om hun eigen maatschappelijke succes te bewerkstelligen
en dragen samen met de ondernemers bij aan de ontwikkeling van de stad.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
In maart 2015 heeft voor de tweede keer met evenement Carrières aan Zee plaatsgevonden op
Willemsoord. Georganiseerd door MCN zijn 3.500 scholieren in contact gebracht met
opleidingsmogelijkheden en (loop)baankansen bij de Kon. Marine en de offshore sector.
•
MCN heeft de minor Olie en Gas ook in 2015 georganiseerd. Studenten uit heel Nederland zijn tijdens
deze minor van 20 weken in contact gebracht met de offshore sector in Den Helder.
•
Als onderdeel van de Green Deal Noord-Nederland heeft MCN gewerkt aan het Kenniscentrum Wind
op Zee. Door subsidiering van het Ministerie van Economische Zaken kon de eerste fase van het
kenniscentrum van start gaan. Ook is subsidie verworven van de regio Kop van Noord-Holland (De Kop
Werkt). Het kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen van vraaggestuurd onderwijsaanbod voor
mensen die willen werken in de windenergie op zee-branche. Dit komt onder andere tot stand door het
opzetten van doorlopende leerlijn (vmbo-mbo-hbo-wo) in samenwerking met onderwijsinstellingen. Zo is
onder andere ook dit jaar de minor Wind op Zee in Den Helder gegeven. Naast samenwerking met
mbo’s en hogescholen wordt samengewerkt met het offshore bedrijfsleven. Er is een Stuurgroep
gerealiseerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de onderwijssector. In de relatie met het
ministerie van Economische Zaken is dit jaar toegewerkt naar de mogelijkheid om met rijkssubsidie een
vervolgtraject in te gaan voor het kennisdomein Windenergie op Zee. Eerste helft 2016 wordt duidelijk
of het ministerie hiertoe bereid is.
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Bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2015
Wat heeft het gekost?
Programma 8: Onderwijs
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

Totaal lasten

6.522

6.324

6.487

-163

Totaal baten

-198

-297

-435

138

6.324

6.027

6.052

-25

-1.204

-1.002

-970

-32

5.121

5.025

5.082

-57

Saldo van baten en lasten
Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 57.000 nadelig)
Lasten:
2015 is een overgangsjaar wat betreft de onderhoudskosten van schoolgebouwen van het primair onderwijs. De
bijdragen hiervoor worden door het Rijk vanaf 2015 rechtstreeks aan de scholen overgemaakt. In Den Helder
hebben wij echter een meerjarige overeenkomst tot en met 2015 inzake dit onderhoud met scholen gemaakt. Om
de overgang soepel te laten verlopen is afgesproken het onderhoud conform deze meerjarenplanning uit te voeren
en na afloop, in 2016 tot afrekening over te gaan, waarbij de Rijksbijdrage in de afrekening betrokken wordt.
Hierdoor is er voor dit onderhoud € 353.000 meer uitgegeven dan begroot dat echter in 2016 verrekend zal
worden.
Voorts is er een bijdrage van € 142.000 aan ‘Scholen aan Zee’ verstrekt als bijdrage in kosten van plaatsing van
Porto Cabins ten behoeve van onderwijs aan asielzoekende kinderen. Hier staat een bijdrage van het C.O.A.
tegenover.
Overige afwijkingen < € 100.000: € 332.000 voordelig
Baten:
In verband met de onder lasten opgenomen plaatsing van Porto Cabins is door het C.O.A. een compenserende
bijdrage toegezegd van € 142.000.
Overige afwijkingen < € 100.000: € 4.000 nadelig
Reserves:
Afwijkingen < € 100.000: € 32.000 nadelig
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Programma 9: Cultuur
9.1 Inleiding
We bieden de inwoners van Den Helder een laagdrempelig en breed scala aan mogelijkheden om kennis te
maken met en/of educatie te krijgen op het gebied van kunst en cultuur. Kunst en cultuur hebben voor de
gemeente een belangrijke maatschappelijke functie. Zij dragen bij aan een aantrekkelijke stad en de eigen
identiteit van de stad. Ook zijn kunst en cultuur belangrijk voor de sociale cohesie binnen de stad en de participatie
van haar inwoners. We maken een aantrekkelijke culturele programmering en richten ons daarbij op zowel de
inwoners uit Den Helder als uit de regio. We streven ernaar in elke wijk een goede bibliotheekfunctie te hebben.
En we verzorgen een laagdrempelig aanbod in cultuureducatie. Daarnaast faciliteren we initiatieven, brengen
partijen samen, stimuleren (nieuwe) samenwerkingsvormen en ondersteunen op deze manier het kunst- en
cultuurveld. Zo zorgen we er samen met de vele partners in de gemeente voor dat Den Helder cultureel blijft
b(l)oeien.

9.2 Bibliotheek
Wat wilden we bereiken?
In iedere wijk is een goede, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheekfunctie gerealiseerd. Vanuit deze functie
voeren we de basistaken bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van lezen en mediawijsheid uit. We
stimuleren kinderen en jongeren gebruik te maken van de boeken, materialen en diensten van de bibliotheek.
Vanuit een samenwerking tussen de bibliotheek en andere organisaties op het gebied van erfgoed- en
cultuureducatie is er een aanbod van erfgoededucatie, lezingen, workshops etc. Deze activiteiten dragen bij aan
het culturele klimaat in en de aantrekkelijkheid van de gemeente Den Helder. In het kader van de stedelijke
vernieuwing realiseren we de verbouwing van School 7 tot nieuwe centrale bibliotheek.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben de BCF (Beleidsgestuurde Contractfinanciering) -relatie voortgezet. Hierin is de verbinding met
andere organisaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen ook meegenomen.
Er is op bestuurlijk niveau met de KopGroep Bibliotheken gesproken om meer verbinding te stimuleren tussen de
bibliotheek en andere organisaties. Dit heeft ertoe geleidt dat de KopGroep Bibliotheek, in samenspraak met de
regiogemeenten, aan een toekomstplan werkt. De afronding van het plan zal in 2016 plaatsvinden.
De nieuwe centrale bibliotheek zal in het voorjaar van 2016 in gebruik worden genomen.

9.3 Culturele programmering
Wat wilden we bereiken?
Inwoners van de gemeente Den Helder en omgeving maken actief en passief gebruik van een gevarieerd cultureel
aanbod in onze stad. We bieden een podium aan zowel professionele voorstellingen als amateurkunstbeoefening.
Dit doen we binnen de muren van culturele partners als de schouwburg De Kampanje en het centrum voor
kunsteducatie Triade en daarbuiten. Culturele evenementen worden door de hele stad heen gehouden.
We behouden en versterken de positie van Den Helder als regionaal cultureel centrum. De nieuwbouw van de
schouwburg op Willemsoord speelt hierbij een belangrijke rol bij. De schouwburg wordt één van de culturele parels
op Willemsoord, met een brede functie en een breed regionaal bereik. Op de middellange termijn zal de
samenwerking tussen de schouwburg en andere (culturele) spelers op Willemsoord dit versterken.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben de BCF (Beleidsgestuurde Contractfinanciering) -relatie voortgezet. Hierin is de verbinding met
andere organisaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen ook meegenomen.
De bouw van de schouwburg op Willemsoord is afgerond en het nieuwe theater is inmiddels geopend.

9.4 Cultuureducatie
Wat wilden we bereiken?
We bieden de inwoners van Den Helder een laagdrempelig en breed scala aan mogelijkheden om actief en
passief kennis te maken met en/of geschoold te raken in kunst en cultuur. Dit gebeurt zowel binnen de muren van
organisaties en partners op het gebied van cultuureducatie als daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan scholen of
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evenementen in de stad. Het in contact brengen van kinderen en jongeren met kunst en cultuur is hierbij een
belangrijke doelstelling. We zorgen ervoor dat alle schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar kunnen
deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben de BCF (Beleidsgestuurde Contractfinanciering) -relatie voortgezet. Hierin is de verbinding met
andere organisaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen ook meegenomen
Er zijn afspraken gemaakt met Triade over de inzet van de middelen voor haar taakstelling op het gebied van
educatie
9.5 Kunst- en cultuurveld
Wat wilden we bereiken?
We ondersteunen het kunst- en cultuurveld in Den Helder door partijen samen te brengen. Dit moet leiden tot
onderlinge informatie- en ideeënuitwisseling, het onderkennen en realiseren van kansen en nieuwe of verbeterde
samenwerkingsvormen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De subsidierelatie met de cultuurmakelaar is voortgezet.
Er is met de subsidiepartners gesproken over nieuwe samenwerkingsvormen en het versterken van de huidige
vormen. Dit zal worden uitgewerkt in een nieuwe cultuurvisie die in 2016 verder gestalte zal krijgen en ook
gepresenteerd zal worden.
Ook de ontwikkeling van het kunst- en cultuurplatform wordt in de cultuurvisie uitgewerkt
9.6 Cultuurhistorie
Wat wilden we bereiken?
We bevorderen behoud en herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en structuren
als kernkwaliteit van onze stad. Het zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis is een belangrijke basis
voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
We verwijzen hier naar de programma’s 4, 5 en 12
Wat heeft het gekost?
Programma 9: Cultuur
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Totaal lasten
Totaal baten
Saldo van baten en lasten

Rekening

Na wijziging

5.848

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

5.833

5.774

59

-28

-77

-67

-10

5.820

5.756

5.707

48

5.820

5.756

5.707

48

Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 48.000 voordelig)
Lasten:
Afwijkingen < € 100.000: € 59.000 voordelig
Baten:
Afwijkingen <€ 100.000: € 10.000 nadelig
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Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd
10.1 Inleiding
Mensen zoeken ontspanning door te sporten, te recreëren of een hobby uit te oefenen. In Den Helder is ruimte
voor ontspanning op welke manier dan ook. We hebben sportfaciliteiten in soorten en maten, voor individuele
sporters en voor teams. Recreanten vinden hun weg in de stad, het mooie achterland, in bos en duin en aan zee.
Op en bij het vele binnenwater dat Den Helder rijk is vinden ook velen hun ontspanning. Daarnaast trekt het grote
aantal evenementen dat het hele jaar door in de stad plaatsvindt vele bezoekers. Ons doel is ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten, recreëren of anderszins een invulling
geven aan hun vrije tijd. We stimuleren samenwerking tussen de vele sportverenigingen die Den Helder rijk is,
zodat zij elkaar kunnen ondersteunen en versterken. We faciliteren multifunctionele centra en buurthuizen. En we
werken aan een blijvend aanbod van evenementen, variërend van grote publiekstrekkers tot kleinere
evenementen in de wijk.
10.2

Buitenspelen en -sporten

Wat wilden we bereiken?
Kinderen uit Den Helder moeten veilig kunnen buitenspelen in een speelnetwerk.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 is de renovatie van speeloase ’t Kraaiennest in Oud Den Helder in samenwerking met de kinderen uit de
omgeving en de kinderen van de naastgelegen buitenschoolse opvang tot stand gekomen.
Binnen het project Noordduinen zijn er zogenaamde natuurlijke speelvoorzieningen aangebracht rondom De
Helderse Vallei.
Eind 2015 is gestart met een onderzoek naar het mogelijk maken van vooral natuurlijk spelen op braakliggende
e
terreinen (bv Julianadorp-oost). Onderzoeksresultaten volgen in het 1 kwartaal 2016.
Op initiatief van bewoners en organisaties zijn verschillende sport- en speellocaties tot stand gekomen. Dankzij
verworven subsidies konden deze projecten in de openbare ruimte gerealiseerd worden, bijvoorbeeld
basketbalvoorziening Middelzand, beweegtuin Timorpark en speelplek Praamstraat.
10.3.

Buurthuizen en MF C’s

Wat wilden we bereiken?
Inwoners van Den Helder moeten in hun eigen wijk terecht kunnen voor professionele en niet-professionele
ondersteuning, ontmoeting en allerhande activiteiten. Daarom willen we in alle wijken van Den Helder zowel een
multifunctioneel centrum als passende buurthuisfuncties faciliteren. De multifunctionele centra (MF C’s) bieden
ruimte en ondersteuning aan professionele organisaties, vrijwilligers(organisaties) en buurtbewoners. De
buurthuizen draaien op vrijwilligers en bieden ruimte aan uiteenlopende buurtactiviteiten. Variërend van
kaartochtenden tot vrijwillige huiswerkbegeleiding. We kijken hoe de MF C’s en de buurthuizen zich tot elkaar
verhouden en waar zij elkaar kunnen versterken. De buurthuizen en MF C’s zijn faciliterend aan de activiteiten in
het sociaal domein (zie programma 11).
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het multifunctioneel centrum ’t Dorpshuis in Julianadorp is eind maart 2015 geopend. De door ’t Dorpshuis
georganiseerde activiteiten worden goed bezocht.
De BCF (Beleidsgestuurde Contractfinanciering) -relatie met Buurtcollectief is voortgezet.
10.4. Evenementen
Wat wilden we bereiken?
We willen met goede evenementen bijdragen aan het positieve imago van de stad, het algemene woon- en
leefklimaat verbeteren en het aantal toeristen en recreanten vergroten dat onze stad bezoekt. Evenementen
bevorderen bovendien het ondernemersklimaat. We steunen en faciliteren vooral nautische activiteiten en zoeken
bij de grotere evenementen naar combinaties met (particuliere) activiteiten op het gebied van sport, kunst en
cultuur.

52

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In Den Helder zijn, in samenwerking met de
cultuurmakelaar, de in dit kader veelal kleinschalig georganiseerde activiteiten op elkaar afgestemd en
gezamenlijk naar buiten gebracht.
Vanuit het eenmalige budget ‘economische stimulering binnenstad’ is € 50.000 besteed aan een vijftal
activiteiten die een economische impuls geven aan de binnenstad. Hierbij is in overleg met de
binnenstadwinkeliers en de stichting Top van Holland rekening gehouden met de wensen van de ondernemers
en de wens om verbinding te leggen tussen de binnenstad en:
- De Nieuwe Haven tijdens de Marinedagen
- De horeca in de Koningstraat tijdens het Jazzweekend
- Willemsoord via kerstwandeling langs levende etalages enz.
10.5 Samenwerking en spreiding sportvoorzieningen
Wat wilden we bereiken?
We zetten ons in voor een sterk verenigingsleven en het optimaal benutten van de (openbare) sportvoorzieningen.
Door samenwerking te stimuleren kunnen sportverenigingen elkaar onderling versterken en ondersteunen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
De resultaten van de evaluatie Sportbesluit zijn besproken met de raadscommissie en de verenigingen.
•
Op sportpark De Streepjesberg is ten behoeve van FC Den Helder afgelopen zomer het eerste
kunstgrasveld aangelegd en in gebruik genomen.
•
Bij voetbalvereniging Zeemacht op sportpark De Schooten is het trainingsveld gerenoveerd en de
tennisbanen van Zeemacht zijn voorzien van een nieuwe kunstgrastoplaag.
•
De cricketsport in Den Helder is gefaciliteerd dankzij het gerealiseerde veld op sportpark De Linie.
•
De gemeente heeft samen met het COA gezocht naar beschikbare ruimte voor het aanbieden van een
sportprogramma voor groepen vluchtelingen O.a. HCSC werkt hier aan mee.
•
De regionale afstemming om unieke sporten aan te bieden in de regio heeft in 2015 nog onvoldoende
vervolg gekregen en moet het komende jaar verder onderzocht worden.
• Het overleg met rugbyclub RCDH heeft nog niet geleid tot een overeenkomst passend in het Sportbesluit.
10.6 Helderse Vallei
Wat wilden we bereiken?
De stichting De Helderse Vallei krijgt van de gemeente subsidie voor natuur- en milieueducatie. De stichting biedt
werk aan professionals, vrijwilligers (balie, educatie, activiteiten), mensen uit sociale werkvoorziening en WAO.
Daarnaast biedt de stichting plaats aan (maatschappelijke) stages en opdrachten voortgezet onderwijs,
beroepsonderwijs, hbo-onderwijs en zijn er leerwerkplaatsen. De Helderse Vallei is een voorbeeld van
maatschappelijk ondernemen. Drie organisaties werken samen onder een dak: het team van De Helderse Vallei,
begeleiders en cliënten van Esdégé-Reigersdaal (dagbesteding voor meervoudig gehandicapten) en boswachters
van Landschap Noord-Holland (natuurbeheerder). De Helderse Vallei is een belangrijk recreatieknooppunt voor
inwoners, maar zeker ook voor de bezoekers van Den Helder. De komende jaren gaat de stichting zich meer
toeleggen op toeristische en recreatieve kansen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De Helderse Vallei is samen met de gemeente om tafel gegaan met de offshore- en havenvertegenwoordiging
en heeft kansen en mogelijkheden verkend om samen te werken. Daarnaast is in het educatiecentrum de
expositieruimte opnieuw ingericht om in de toekomst te fungeren als klaslokaal en tevens vergaderlocatie.
Hiermee gaat de Helderse Vallei nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk maken en met name grotere groepen
accommoderen.
De jarenlange samenwerking met Esdege Reigersdaal werd ook in 2015 gecontinueerd in diverse projecten. Er
is aan het einde van 2015 het zogenaamde Groene lint geopend. Dit zijn.nieuwe stadswandelroutes die door De
Helderse Vallei i.s.m. De Troubadour (Esdégé-Reigersdaal), De Omring, Zorggroep Tellus, buurtbewoners,
gemeente Den Helder en de Woningstichting Den Helder zijn bedacht en uitgerold.
Voor versterking van natuur en recreatie zijn in het kader van het ruimtelijke impulsprogramma “Noordduinen”
van de provincie Noord-Holland in de kustzone en het Duinzoomgebied o.a. paden en routestructuren verbeterd,
(speel)voorzieningen zoals bankjes geplaatst en is de bekendheid van het gebied De Helderse Duinen versterkt,
o.a. in samenwerking met stichting De Helderse Vallei. In 2016 worden de laatste werkzaamheden van dit
programma afgerond.
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Bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2015
Wat heeft het gekost
Programma 10 Sport en
vrije tijd:
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening

2015

Totaal lasten

5.336

5.507

5.311

196

Totaal baten

-1.093

-1.008

-954

-54

4.243

4.499

4.357

142

-273

-273

4.226

4.084

Saldo van baten en lasten
Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

4.243

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 142.000 voordelig)
Lasten:
Afwijkingen < € 100.000: € 196.000 voordelig
Baten:
Afwijkingen< € 54.000 nadelig
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Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening
11.1 Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Taken zijn overgenomen van het Rijk, de provincie en de
zorgverzekeraars. Het jaar 2015 is te beschouwen als een transitiejaar waarin continuering van zorg voor de
burgers voor ons op de eerste plaats kwam en waarin we hebben gedaan wat nodig was.
De hoofddoelen van ons beleid zijn zelfredzaamheid en participatie. Zo lang mogelijk op eigen kracht je leven
inrichten, je huishouden regelen, mee kunnen (blijven) doen en gezond zijn en blijven. We willen jongeren een
goede basis meegeven en behouden voor de toekomst van Den Helder.
Wanneer iemand het zelf, of met hulp uit zijn omgeving niet redt, geven we de nodige hulp en ondersteuning.
Aan een gezin volgens de aanpak één gezin, één plan, één regisseur.
Onderstaande gemeenschappelijke thema’s spelen bij de uitvoering van het beleid. Hierbij geldt dat ondersteuning
zo kort als mogelijk duurt en tijdig wordt op- en afgeschaald. Opschalen als er (tijdelijk) extra hulp nodig is en
afschalen als er weer meer op eigen kracht gevaren kan worden.
Bevorderen eigen kracht en sociaal netwerk
We nemen de eigen kracht van de inwoner en de mogelijkheden van diens netwerk als uitgangspunten. Wat kan
iemand zelf regelen of hoe leer je het zelf te regelen. De transformatieopgave bevat de uitdaging om de sociale
kwaliteit van de samenleving te versterken (meer zorgen voor en omzien naar elkaar).
Wijkteams
Het wijkteam hanteert het uitgangspunt: één huishouden één plan. In 2015 is het wijkteam gestart.
Algemene voorzieningen
Bij veel ondersteuningsvragen kunnen we algemene voorzieningen inzetten. Het gaat om het bieden van diensten,
ontmoetingsmogelijkheden, activiteiten of opvang, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften,
persoonskernmerken en mogelijkheden van gebruikers. Wij subsidiëren een aantal instellingen die deze
voorzieningen aanbieden.
Daarnaast zijn er veel vrijwilligers waarop door de decentralisatie, in toenemende mate een beroep wordt gedaan.
Omdat we weten hoe belangrijk vrijwilligers voor het welslagen van onze samenleving zijn, stimuleren we het
vrijwilligerswerk.
Maatwerkvoorziening
Een maatwerkvoorziening biedt mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen
een op de persoon en behoeften afgestemd geheel van maatregelen of activiteiten. We hebben met aanbieders
contractueel een scala aan voorzieningen geregeld.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
11.2
Algemeen
Na een hectische start is vanaf het tweede kwartaal in 2015 de uitvoering van de transitie van het sociaal domein
in volle vaart opgepakt. De aanpak kent een aantal fasen waarvan de continuïteit van ondersteuning de
belangrijkste was. Verder het reduceren van risico’s, het op orde brengen van de bedrijfsvoering ten behoeve van
een rechtmatige en doelmatige uitvoering. De laatste fase maakt diezelfde bedrijfsvoering toekomstbestendig.
Monitoring is hiervan een onderdeel. In Den Helder concluderen we hetzelfde als landelijk wordt herkend. De hulp
en ondersteuning zijn in 2015 voor onze inwoners correct gecontinueerd. Er zijn, met uitzondering van de bekende
problematiek bij de Sociale Verzekeringsbank (met betrekking tot de PGB’s), geen incidenten geweest.
In de volgende paragrafen geven wij aan wat we hebben gedaan op de diverse beleidsterreinen die deel uitmaken
van het programma sociaal domein.
11.3 Decentralisatie van AWBZ-zorg naar de Wmo
Wat wilden we bereiken?
We willen de sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, toegankelijkheid van voorzieningen, het
ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld
bevorderen. Daarnaast ondersteunen we de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking
of met chronische psychische of psychosociale problemen. Dit willen we zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving
aanbieden. Mensen die dat nodig hebben bieden we beschermd wonen en opvang.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
De continuïteit van de ondersteuning is via inkoop geborgd. Er zijn overeenkomsten gesloten voor het
bieden van maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en Beschermd
wonen. De ondersteuning is conform en op maat uitgevoerd.
•
In regionale samenwerking met drie gemeenten is de inkoop maatwerkvoorzieningen 2016 voorbereid
en afgerond.
•
Met de subsidies voor algemene voorzieningen en vrijwilligersprojecten voor volwassenen hebben
organisaties een bijdrage geleverd aan het bevorderen van eigen kracht en netwerk, informatie en
advies en cliëntondersteuning. Bij het bieden van cliëntondersteuning heeft MEE-NWH een belangrijke
rol gekregen. Er wordt nauw samengewerkt met organisatie als de Wering, Mantelzorgcentrum, RCOde Hoofdzaak e.a.
•
Het bevorderen van de eigen kracht en het benutten van het netwerk is onderdeel van de werkwijze van
het wijkteam. De richtlijnen voor het keukentafelgesprek zijn vastgelegd in verordening en
beleidsregels. De aanpak is planmatig, de ondersteuning is aanvullend op wat iemand (of het gezin)
zelf kan regelen. Eind 2015 is op basis van vernieuwde inkoop en evaluatie de verordening en
beleidsregels 2016 vastgesteld.
•
Structureel is er (casus)overleg tussen wijkteam en wijkverpleegkundigen. Zij zijn in de wijk de schakel
tussen huisarts en cliënt en signalering van veel voorkomende problematiek is onderdeel van overleg.
•
Informele zorg is in regionale samenwerking en met zorgaanbieders georganiseerd, onder meer met
een website (www.noordkopvoorelkaar.nl) en een vrijwilligerspool. Verder is bevordering van
deskundigheid een doorlopend proces.
•
Op regionaal niveau zijn transformatietafels ingericht waar beleidsthema’s informele steun en formele
zorg, wmo-participatie, integrale aanpak en beschermd wonen worden voorbereid en uitgewerkt.
•
Ondersteuning en waardering van mantelzorg is goed georganiseerd.
•
Medio november organiseerden we, op initiatief van de gemeenteraad, in samenwerking met een
aantal relevante organisaties een positief gewaardeerde conferentie dementie.
•
In 2015 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de reorganisatie van de maatschappelijke opvang
die in 2016 zijn beslag zal krijgen, gericht op een meer gedifferentieerd aanbod van kortdurende
opvang.
•
Vanuit het project “levensloop bestendig wonen” is een inventarisatie opgesteld betreffende het
woningbestand qua beschikbaarheid en aanpasbaarheid per wijk. Daarnaast zijn ook de per wijk
beschikbare voorzieningen in beeld gebracht.
•
Met een extra subsidie van het ministerie van VWS is in 2015 het project Huishoudelijke Hulp Toelage
uitgevoerd. Hierbij kon de Wmo-doelgroep tijdelijk gebruik maken van extra huishoudelijke hulp tegen
een geringe eigen bijdrage.
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11.4 Jeugdhulp
Wat wilden we bereiken?
Onze ambitie is dat kinderen en jongeren in Den Helder gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten
kunnen ontwikkelen. De gemeente en het onderwijsveld hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid,
die tot uitdrukking komt in de nieuwe Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. We willen ook, dat ouders
verantwoordelijk zijn om oplossingen te zoeken als er opgroei- of opvoedproblemen zijn. Als dat niet lukt binnen
het gezin, het netwerk of de wijk, dan moeten jeugdigen en hun ouders kunnen rekenen op deskundige
ondersteuning en begeleiding. Liefst dicht bij huis. We willen dat er zo min mogelijk een beroep op dure jeugdzorg
wordt gedaan en de taken die uit de Jeugdwet voortkomen worden uitgevoerd in samenhang met de andere taken
in het sociaal domein.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
De continuïteit van zorg is geborgd. Met aanbieders zijn afspraken gemaakt over de te leveren
producten en de tarieven voor de bestaande cliënten. Aan deze afspraken is in 2015 door de
aanbieders uitvoering gegeven.
•
We leveren zorg aan ongeveer 1400 jeugdigen. Een derde deel hiervan heeft betrekking op duurdere
jeugdzorgproducten zoals jeugdhulp met verblijf, reclassering en pleegzorg.
•
Het wijkteam werkt met de Verordening en beleidsregels Jeugdhulp waarin opgenomen de planmatige
aanpak van hulp. Verordening en beleidsregels zijn in het vierde kwartaal geëvalueerd.
•
Met de subsidie voor lokale en wijkgerichte basisvoorzieningen voor de jeugd hebben de organisaties in
de wijk en op scholen een bijdrage geleverd aan het versterken van het opgroei- en opvoedklimaat,
onder andere. met de inzet van het schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse voorzieningen, het
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
•
Bij de inkoop voor 2015 is op basis van gegevens uit voorgaande jaren een zoveel mogelijk dekkend
aanbod gecontracteerd. Waar sprake was van een knelpunt met betrekking tot het aanbod van zorg, is
in 2015 binnen de beschikbare budgetten een oplossing gezocht.
•
Al vanaf februari 2015 was er sprake van wachtlijsten Veilig Thuis. Dit betekende dat Veilig Thuis niet
kon voldoen aan de voorgeschreven termijnen voor triage en onderzoek. De wachtlijsten werden met
name veroorzaakt door aanloopkosten als gevolg van het fusieproces, de landelijke
publiciteitscampagne eind 2014 en strengere richtlijnen voor de behandeling van meldingen en
onderzoeken. Medio 2015 bedroeg de wachtlijst voor de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord 89
onderzoeken en 91 meldingen. Om de wachtlijsten terug te dringen hebben de 17 gemeenten in 2015
een eenmalige aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld van € 175.000 (aandeel van Den Helder €
25.927). Begin januari 2016 waren de wachtlijsten weggewerkt. Binnen 5 werkdagen vind triage plaats,
waarbij met name gekeken wordt naar urgentie; daarna worden de casussen uitgedeeld voor
onderzoek. Hiervoor geldt een afdoeningstermijn van maximaal 10 weken.
•
Het monitoren van beleid wordt sociaal domein breed opgepakt.
•
De thema’s van de innovatietafels zijn in de tweede helft van 2015 uitgewerkt in concrete plannen van
aanpak. Het gaat om de thema’s:
Formele en informele zorg
Een vloeiende lijn in de keten
Integrale aanpak/integrale hulp “Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?”
Jeugdhulp, onderwijs & arbeidsmarkttoeleiding en
•
Crisistoegang

11.5 Invoering Participatiewet
Wat wilden we bereiken?
De Participatiewet is bedoeld om mensen met een arbeidsbelemmering of arbeidshandicap aan de slag te krijgen.
De invoering van de Participatiewet vindt op 1 januari 2015 plaats, tegelijk met de decentralisaties van de
jeugdzorg en de Wmo. Per arbeidsmarktregio komt er een Werkbedrijf, waar mensen met een arbeidshandicap
kunnen re-integreren. Voor Den Helder wordt het Werkbedrijf op het niveau van Noord-Holland Noord
georganiseerd met Alkmaar als centrumgemeente. De rijksoverheid werkt het concept van Werkbedrijven nog
verder uit.
Tegelijk met de Participatiewet wordt ook de Wet maatregelen WWB (Wet werk en bijstand) van kracht. Met deze
wet wordt onder meer de kostendelersnorm geïntroduceerd. Doel hiervan is dat er geen stapeling van uitkeringen
is op één adres. Ook worden de arbeidsverplichtingen opgenomen in de WWB. Dat is nu nog geregeld in
gemeentelijke verordeningen De gemeentelijke uitvoering moet op tijd klaar moet zijn om de nieuwe wet uit te
kunnen voeren. Daarnaast gaat de rijkssubsidie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) verder naar beneden
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en wordt de instroom van de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari afgesloten. De gemeente moet dan wel
een voorziening beschut werken geregeld hebben.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
De werkgeversdienstverlening krijgt steeds verder vorm. De projectleider Werkgeversservicepunt
(WSP) is benoemd en gestart met zijn opdracht om het WSP door te ontwikkelen. Dit gebeurt in
samenspraak met de regiogemeenten, UWV, Noorderkwartier NV en werkgevers.
•
De portefeuillehouders Sociaal Domein van de regio Kop van Noord-Holland hebben aangegeven
zoveel mogelijk de kennis en ervaring van Noorderkwartier NV te willen inzetten, niet alleen voor
mensen met een arbeidsbeperking, maar voor de gehele brede doelgroep van de Participatiewet door
een bundeling van re-integratie instrumenten. Er is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van
bundeling van re-integratie instrumenten bij Noorderkwartier NV. De verwachting is dat dit onderzoek in
het voorjaar van 2016 opgeleverd wordt.
•
Gezien de beperkte middelen worden re-integratieinstrumenten gericht ingezet en wordt maatwerk
geleverd. In 2015 is het noodzakelijke instrumentarium dat kan worden ingezet voor mensen met een
arbeidsbeperking op orde gebracht.
11.6 Sociale wijkteams
Wat wilden we bereiken?
We willen in het kader van de transitie en transformatie in het sociaal domein werken met sociale wijkteams. De
kaders hiervoor zijn in regionale samenwerking uitgewerkt. De uitvoering is echter een lokale verantwoordelijkheid.
De sociale wijkteams maken we qua zorgaanbod en werkwijze op maat voor de Helderse behoefte. In 2014 zijn
we met een pilot begonnen. Per 1 januari 2015 draaien de sociale wijkteams in Den Helder zodanig, dat zij de
nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties kunnen uitvoeren.
Wat wilden we gaan doen?
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het wijkteam is in 2015 gerealiseerd alhoewel de naam de lading niet echt dekt omdat het team niet centraal
opereert in de verschillende wijken. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat het centraal positioneren van het
wijkteam in een wijk bij de burger geen draagvlak kreeg. De spreekuren bleven onbenut. Het wijkteam richt zich
vooral op de uitvoering van de Jeugdwet aangezien een overgroot percentage binnenkomende vragen jeugd
gerelateerd is en waarbij integraal wordt samengewerkt met de overige kolommen van het Sociaal Domein.
Waar zo nodig wordt 1 gezin 1 plan 1 regie toegepast.
Naast de jeugdzorg wordt de zorg voor 18+ en participatie binnen de kolommen van het Sociaal Domein
uitgevoerd. Het wijkgericht werken krijgt vorm door de wijkcontactpersonen binnen het team waar de
professionals (huisartsen) mee samenwerken. De toegang en de bereikbaarheid is goed georganiseerd
waardoor burgers en professionals het team probleemloos bereiken en er geen wachttijden ontstaan. Met een
projectmatige aanpak wordt toegewerkt naar een gezamenlijke toegang voor Jeugd en Zorg (WMO). Het
wijkteam voert regie op de zorg waarbij de komende jaren vooral wordt ingezet op kwaliteit en samenwerking

11.7 Verloop klantenbestand
Wat wilden we bereiken?
We willen de toename van het klantenbestand Wet werk en bijstand (WWB) een halt toeroepen. Daar hoort een
doelgroepgerichte aanpak bij, met eventueel re-integratie. De huidige stijging van het klantenbestand kunnen we
tot nu toe nog opvangen met de financiering vanuit het Rijk (het I-deel).
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Het aantal klanten is in 2015 licht gestegen (3,5 %) en komt ultimo 2015 uit op 1.744. De instroom was met
794 klanten iets hoger dan de uitstroom. De stijging is bijna gelijk aan het landelijke beeld (landelijke stijging
is 3,9%).
•
Door verbetering van de diagnostisering bij het intake-proces wordt de instroom beperkt, aan de poort is een
strenge selectie. Alleen mensen die echt een uitkering nodig hebben ontvangen er één.
•
Door een intensieve samenwerking met de regiogemeenten, UWV en Noorderkwartier NV en door gerichte
inzet van re-integratie instrumenten wordt de uitstroom bevorderd. Daarnaast wordt ook Sociaal Return On
Investment (SROI) ingezet om mensen aan het werk te krijgen.
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11.8 Regionale sociale agenda
Wat wilden we bereiken?
Gemeenten en provincie werken op basis van de sociale agenda van de provincie Noord-Holland op regionaal,
strategisch en organisatorisch vlak samen voor de bovenlokale sociale opgaven. Gedeputeerde Staten financieren
diverse projecten en heeft daarvoor een uitvoeringsregeling vastgesteld.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2015 zijn de projecten “Versterking van het vrijwilligerswerk in de zorg” en “Het opzetten van een wijknetwerk
ouderen” voortgezet en afgerond per 1 oktober 2015:
•
Er is er een poule gespecialiseerde vrijwilligers in de zorg opgericht en actief in Den Helder. Monitoring
van de poule heeft plaatsgevonden van november 2014 tot en met juni 2015.
•
Er is een digitaal platform voor informele zorg ingericht (www.noordkopvoorlkaar.nl) en gelanceerd op
8 oktober 2015. www.Noordkopvoorelkaar.nl inclusief een vrijwilligersacademie (platform vraag en
aanbod cursussen) en een vacaturebank
De coördinatie van de poule en Noordkopvoorelkaar is belegd bij De Wering.
Ten aanzien van het tweede project is:
•
een wijknetwerk ouderen opgezet, bestaande uit wijkverpleging, welzijn (ouderenadviseurs), Geriant
(casemanager dementie), zorgverzekeraar (VGZ) en het wijkteam (team Wmo). Partijen weten elkaar
te vinden.
•
Er zijn afspraken gemaakt over verwijzing en rol- en taakverdeling. De samenwerking tussen het
wijknetwerk ouderen en het wijkteam dient verder uitgebouwd en is geborgd door vanuit de gemeente
een trekker aan te stellen die de samenwerkingsbijeenkomsten coördineert.
Het project Ek-c GGz is naar tevredenheid van deelnemers (hulpverleners, cliënten en betrokkenen) afgerond.
Er is een rapportage opgesteld die breed landelijk gedeeld wordt en tevens voorbereidend is op voornemens tot
wetswijziging Bopz)
De provinciale regionale sociale agenda liep af in 2015.
11.9 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Wat wilden we bereiken?
We streven naar een regionale aanpak van geweld in huiselijke kring, waarbij alle partijen hun
verantwoordelijkheid nemen voor het signaleren, stoppen en voorkomen van geweld in huiselijke kring. Vanuit
onze rol als centrumgemeente vrouwenopvang gaan we samen met de regiogemeenten toewerken naar de
situatie dat de verantwoordelijkheid voor de opvang wordt gedecentraliseerd naar alle gemeenten.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Er is uitvoering gegeven aan de voornemens uit de Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling
NHN; hierbij is nauw samengewerkt met de regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland en
bovenregionaal met de gemeenten Alkmaar en Hoorn:
•
Eind 2015 is een procedure opgesteld voor casusregie en hulpverlening bij een tijdelijk huisverbod
dader. Besluitvorming vindt plaats begin 2016.
•
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de wijkteams en Veilig Thuis. Begin 2016 worden
deze nader geconcretiseerd en vastgelegd.
•
De “Beschermingstafel Jeugd Kop van Noord-Holland” is ingericht als voorportaal voor het gedwongen
kader jeugd. Processen zijn beschreven, voorzitters benoemd. Op 22 mei hebben wij een regionale
conferentie georganiseerd. Er is een start gemaakt met bovenregionale afstemming van de
Beschermingstafels in Alkmaar, Hoorn en Den Helder.
•
De afname van de rijksmiddelen voor de vrouwenopvang is minder dan oorspronkelijk gepland.
Hierdoor is het mogelijk het Blijf van m’n lijfhuis in Den Helder de komende jaren te laten voortbestaan.
•
Per 1-1-2015 is er één frontoffice Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig
Thuis) voor Noord-Holland-Noord gerealiseerd. Er zijn voorbereidingen getroffen om op 1-1-2016 een
integraal werkende Veilig Thuis NHN te hebben onder verantwoordelijkheid van de GGD Hollands
Noorden. In een inspectieonderzoek van oktober 2015 scoort Veilig Thuis NHN een ruime voldoende.
11.10 Lokaal gezondheidsbeleid
Wat wilden we bereiken?
•
We willen een gezonde stad, met inwoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gezondheid.
•
Prioriteit geven we aan de gezondheid van ouderen en jongeren. We streven ernaar dat het
gezondheidsniveau van onze inwoners ten opzichte van die in de ons omringende gemeenten toeneemt.
We verbieden of gebieden niet, maar stimuleren gezond gedrag.
•
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
We hebben uitvoering gegeven aan het programma jeugd, alcohol en drugs, waaronder uitvoering van
interactieve theatervoorstellingen over op De Pijler, Scholen aan Zee en ROC. De voorbereidingen zijn
gestart voor een nieuw programma voor de projectperiode 2016 – 2020.
•
We hebben voorbereidingen getroffen voor een project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), dat
begin 2016 van start gaat. Er is een overeenkomst afgesloten met het landelijk JOGG-bureau en er is
een JOGG-regisseur aangetrokken.
•
Na een jarenlang slepende discussie hebben de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord
overeenstemming bereikt over een andere wijze van financiering van huisvesting
jeugdgezondheidszorg bij de GGD per 1 januari 2016 (maatwerk in plaats van een collectieve
voorziening).
•
We hebben per 1 juni 2015 de uitvoering van het operationeel beheer van AED’s overgedragen aan het
Rode Kruis en EHBO-vereniging Koegras. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten tussen de
gemeente en beide organisaties.

11.11 Regionalisering
Wat wilden we bereiken?
De gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland hebben in 2013 een strategische visie op het sociaal domein in
de regio Kop van Noord-Holland vastgesteld. Met de strategische visie richten we ons op de volgende ambities:
•
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en participeren met inzet
van informele en formele netwerken (inclusieve samenleving).
•
Inwoners kunnen zich in voldoende mate ontwikkelen en ontplooien en daarmee een maatschappelijk
sterke positie bereiken (sociale en maatschappelijke stijging).
•
Op kern- en wijkniveau is er een goede sociale samenhang en een gezond leef- en opgroeiklimaat, waar
de veiligheid een speerpunt is.
•
Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving en willen zich zo nodig inzetten voor anderen
(versterken en mobiliseren van de eigen kracht).
Deze beoogde intensievere samenwerking is het gevolg van nieuwe wetgeving (de drie decentralisaties), de fusie
tussen een aantal gemeenten in de regio, de ontwikkelingen binnen het Veiligheidshuis en de noodzaak om
bewuster met beschikbare middelen om te gaan.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Regionale samenwerking op het Economische- en Sociale domein, maar ook bij het onderwijs spelen
een belangrijke rol. Binnen het project De Kop Werkt! is samenwerking tussen de vier gemeenten in het
Economische domein. Aan de samenwerking tussen het Economische- en Sociale domein wordt ook
na 2015 verder vorm gegeven.

11.12 Schuldhulpverlening
Wat wilden we bereiken?
We gaan door met de uitvoering van het Beleidsplan schuldhulpverlening en streven ernaar dat onze klanten
financieel zelfstandig worden. De basis is en blijft een integrale aanpak, waarbij er een goede balans is tussen
eigen verantwoordelijkheid van de klant en de activiteiten binnen een schuldhulp- traject. Daarbij staan de eigen
acties van de klant met of zonder hulp centraal. We met onze werkwijze zorgen voor minder aanvragen om
schuldhulpverlening en minder crisisinterventies.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Het aantal nieuwe aanvragen voor schuldhulpverlening is ten opzichte van 2014 met 10 % gestegen.
Ultimo 2015 zaten 133 personen in de schuldsanering bij de Kredietbank.
•
We bieden ondersteuning die gericht is op het meester worden over de eigen financiële situatie.
•
Samen met diverse partners (onder andere corporaties) richten we een meldpunt in gericht op voorkoming
van huisuitzettingen en versterking van preventie.
•
We ontwikkelen samenhangend beleid, waarin aspecten van armoede-, minima- en
schuldhulpverleningsbeleid samenkomen en de nadruk ligt op preventie en armoedeproblematiek in
gezinnen met opgroeiende kinderen (meervoudig preventief effect).
•
We hebben geregeld dat drie primaire vaste lasten kunnen worden doorbetaald vanuit de Participatie
uitkering. Het betreft de huur, ziektekostenverzekering en de nutsvoorziening. Dit sluit aan op het
terugdringen van huisontruimingen, boetes voor het niet betalen van de verplichte ziektekostenverzekering
en het afsluiten van nutsvoorzieningen. Het draagt ook bij tot het verminderen van bewindvoerderskosten.
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11.13 Minimabeleid
Wat wilden we bereiken?
•
Mensen die moeten rondkomen van een minimum-inkomen moeten in de gelegenheid zijn om zo veel
mogelijk te participeren. We bieden ondersteuning bij financiële nood. We streven daarbij om binnen de
beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van het minimabeleid te blijven en deze zo sociaal en
rechtvaardig als mogelijk te besteden, zonder onze inwoners te kort te doen.
•
Om kinderen uit arme gezinnen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de verschillende
sport- en culturele voorzieningen in de stad, zijn er enkele jaren geleden twee fondsen ingesteld.
•
De voedselbank in Den Helder voorziet in een grote behoefte. Als gemeente willen we dit blijven
ondersteunen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
In de samenwerking met partners en met de ontwikkeling van nieuw beleid wordt ingezet op de
vermindering van bewindvoerderskosten en een samenhangend pakket van instrumenten.
•
Er wordt nog altijd goed gebruikt gemaakt van de website, waarbij de nadruk op geldzaken ligt.
Bijzonder aandachtspunt vormt het feit dat het onderliggende contract tot en met 2016 loopt. In 2016
dienen we ons dus te beraden op de voortgang van het Geldkompas Den Helder na 2016.
•
Vooral het Jeugd Sportfonds (JSF) heeft tijdelijk aanzienlijk hogere subsidiebedragen verleend
gekregen en daar veel kinderen mee kunnen bedienen.
•
We hebben de samenwerking met AMW de Wering verstevigd. Die biedt hulp bij de thuisadministratie.
Dat was eerst alleen voor ouderen maar de signalen waren zo divers dat het nu toegankelijk is voor
alle burgers. Tevens heeft de Wering de cursus Uitkomen met Inkomen voortgezet in een
groepsformule die beter aanslaat bij de burgers.

11.14 Voorschoolse voorzieningenWat wilden we bereiken?
We willen jonge kinderen in Den Helder een goede start laten maken in het onderwijs. Dit doen we door goede
kwaliteit te bieden in de voorschoolse opvang. Voorschoolse educatie moet in alle locaties voor peuteropvang
worden aangeboden.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Het beschikbare rijksbudget voor onderwijsachterstandenbeleid en het beschikbare gemeentelijke
budget voor dat doel zijn beide volledig ingezet.
•
De druk op de voorschoolse voorzieningen neemt toe. Wij hebben onder meer de doelgroep definitie
aangescherpt zodat de peuters met gebreken taalachterstand van de voorzieningen gebruik kunnen
blijven maken.
•
Alle pedagogisch medewerkers hebben een taaltraining en - toets ontvangen en gedaan. Ruim 80 %
van de deelnemers is nu gekwalificeerd. De restgroep gaat ‘op herhaling’ in 2016.
•
Wij hebben 9 projecten gehonoreerd die voorzien in kwaliteitsverbetering van voor- en vroegschoolse
voorzieningen. De resultaten komen in de 2e helft van 2016 beschikbaar.

11.15 Niet te scholen jongeren
Wat wilden we bereiken?
Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, bieden we een traject aan om terugkeer naar school of werk te
realiseren.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Vanuit het Actieplan Jeugdwerkeloosheid is de werkvorm arbeidsmarkttoeleiding kansarme jongeren
een vast onderdeel van het Sociaal Domein.
•
Vanaf eind 2015 worden met ESF subsidie jongeren actief benaderd in het kader van
arbeidsmarkttoeleiding. Ook wordt actief ingezet op het werven van arbeidsplaatsen. Resultaten
worden volgend jaar zichtbaar.
•
In 2015 hebben scholen uit het Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs hun leerlingen in sommige
gevallen langer ingeschreven om te voorkomen dat zij tussen wal en schip geraken.

11.16 Bestuurlijke samenwerking schoolbesturen
Wat wilden we bereiken?
We willen door regelmatig overleg met de schoolbesturen het beleid van de onderwijsinstellingen volgen en
eventuele knelpunten of mogelijkheden tot samenwerking tijdig signaleren. Op deze wijze kan de gemeente
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bijvoorbeeld tijdig eventuele ondersteunende beleidsmaatregelen treffen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De regiegroep regisseert de aanpak op het voortijdig schoolverlaten. Hiervoor zijn projecten gestart. Subsidie ten
behoeve van twee projecten die voortijdig schoolverlaten is bij het Ministerie van OCW aangevraagd.
Het betreft de volgende projecten/maatregelen:
•
Ondersteunings- of pluspunten op school. Hierin is de maatregel neergelegd van het individueel
begeleiden van leerlingen die mogelijk voortijdig schoolverlater (vsv’er) worden.
•
WerkAdviesTeam: inzet van jobcoaches voor verschillende doelgroepen om leerlingen naar
stageplekken of werkplekken te leiden en soms op die plek te begeleiden.
11.17 Werkgelegenheid en arbeidsaanbod
Wat wilden we bereiken?
•
We willen meer werkgelegenheid op een integrale arbeidsmark. Den Helder heeft ruim 1200 werklozen
en ongeveer 1600 mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Voor deze mensen is op dit moment
geen passend werk te vinden. We stellen ons ten doel een situatie te creëren waarin ondernemers
arbeidsplaatsen kunnen bieden die zijn aangepast op eventuele arbeidsbeperkingen van potentiële
kandidaten. Den Helder is qua werkgelegenheid een forensenstad. Veel inwoners werken elders, veel
werknemers wonen elders, met het Ministerie van Defensie (Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht)
als bijzondere exponent vanwege de interne huisvesting doordeweeks. In een stad die werkt aan de
stimulering van de economie en de werkgelegenheid is het vreemd dat we geen werk creëren voor de
plaatselijk beschikbare beroepsbevolking.
•
Een ander opvallend verschijnsel is dat de beroepsvorming van jongeren in Den Helder niet wordt
afgestemd op de lokaal en regionaal beschikbare werkgelegenheid. We willen maximale benutting van
het lokaal/regionaal arbeidspotentieel mogelijk maken.
•
Het Regionaal Projectbureau Arbeidsmarkt (RPA) is er voor de gemeenten in Noord-Holland Noord om
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio te stimuleren. Sinds kort werkt het RPA nauw samen met
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). Doel van deze samenwerking is onderlinge
afstemming tussen de stimulering van bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid
enerzijds en de vorming van de beroepsbevolking en de inzet van het beschikbare arbeidspotentieel
anderzijds. Den Helder draait mee in deze activiteiten. We hebben als doel dat de beroepsbevolking en
de bedrijvigheid in de stad kan profiteren van deze samenwerking.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
•
De doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt (WSP) heeft een impuls gekregen door de
aanstelling van de projectleider, die inmiddels met zijn opdracht is begonnen (zie ook 11.2.4).
•
In 2015 zijn 120 re-integratie trajecten gestart. Voorbeelden zijn “divers” (klas bij de marine met zicht op
een baan), de zeepkistenactie en fresh0223.
•
Er loopt een haalbaarheidsonderzoek over de inzet van het SW-bedrijf als schakel tussen vraag en
aanbod in nauwe samenwerking met het WSP voor de doelgroep (arbeidsbeperkten).
•
De samenwerking tussen de domeinen Sociaal en Economisch wordt verder uitgebouwd. Zowel intern
(samenwerking tussen afdelingen) als extern (onder andere regionale bestuursopdracht aansluiting
onderwijs bij arbeidsmarkt onder de paraplu van “De kop werkt”).

Wat heeft het gekost?
Programma 11: Sociaal
Domein
Bedragen (x € 1.000)
Totaal lasten

99.331

99.447

92.566

Verschil
gewijzigde
Begroting -/rekening
6.882

Totaal baten

-36.753

-27.612

-28.622

1.010

62.579

71.835

63.943

7.891

-14

-391

-391

62.565

71.444

63.553

Saldo van baten en lasten

Begroting 2015
Oorspronkelijk

Rekening

Na wijziging

2015

Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat
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7.891

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 7.768.000 voordelig)
Algemeen:
Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen tussen Begroting 2015 en rekening 2015 verwijzen wij u graag
de
naar de Bestuursrapportage 4 kwartaal van de afdeling Sociaal Domein!
Lasten:
Lokaal onderwijsbeleid:
De lasten voor vve-kinderen op peuterspeelzalen vallen € 69.000 hoger uit dan begroot. Deze lasten worden
bekostigd uit de rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). De extra lasten worden gedekt uit de
middelen die in voorgaande jaren nog niet zijn ingezet.
Sociale werkvoorziening
Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid is € 141.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Gemeentelijk minimabeleid
Vanaf 2015 ontvangt de gemeente via de Integratie-uitkering Sociaal Domein middelen (€ 648.000) als gevolg van
de afschaffing van de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie
Eigen risico. Van deze middelen is in 2015 € 59.000 ingezet, het restant (€ 589.000) valt vrij. Het feit dat de
gemeente Den Helder slechts een minimaal bedrag heeft ingezet heeft er mee te maken dat de uitvoering hiervan
in 2016 zal plaatsvinden. Het Rijk heeft in 2015 de Wtcg/CER over 2014 bekostigd.
Materiële maatwerkvoorzieningen Wmo
Binnen de producten worden de lasten in het kader van de voormalige WVG-voorzieningen vastgelegd. Over 2015
vallen de kosten voor woonvoorzieningen en vervoerskosten € 154.000 hoger uit dan begroot. Op het product
immateriële maatwerkvoorzieningen WMO vallen de lasten voor vervoer € 127.000 lager uit dan begroot. Per
saldo is hier sprake van een geringe afwijking!
Immateriële maatwerkvoorzieningen Wmo
Zoals hiervoor al is aangegeven vallen de lasten voormalig. WVG vervoersvoorzieningen € 127.000 lager uit dan
begroot.
De gemeente heeft een decentralisatie-uitkering ontvangen (€ 312.000) in het kader van de Huishoudelijke Hulp
Toelage. Op de voorziening die hiermee samenhangt is door de cliënten nauwelijks een beroep gedaan (€
12.000). Het niet ingezette deel (€ 300.000) komt vrij te vallen. Het rijk heeft gemeenten de mogelijkheid gegeven
deze middelen in 2016 in te zetten. U ontvangt hiervoor dan ook een voorstel tot resultaatbestemming.
In het kader van de uitvoering van de nieuwe taken per 1 januari 2015 (3D’s) wordt een bedrag van € 1.295.000
(WmoNieuw) niet ingezet in 2015.
Maatschappelijke zorg
Gebleken is dat de extra middelen decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang in het kader Beschermd
Wonen abusievelijk ook op dit product zijn geraamd. De middelen worden ingezet binnen een ander product.
Hierdoor valt een bedrag van € 132.000 vrij.
Beschermd Wonen/Kortdurend verblijf/Individuele begeleiding
De hiervoor aangegeven producten vormen samen de lasten van de nieuwe taak per 1 januari 2015 in het kader
van beschermd Wonen.
In 2015 is € 10.000 ingezet om tot een adequate voorbereiding op deze nieuwe taak Beschermd Wonen
psychiatrie mogelijk te maken en te komen tot goede afspraken met regiogemeenten en (veld)partijen. Bij de
jaarrekening 2014 heeft u besloten in 2015 hiervoor een budget van € 70.000 beschikbaar te stellen. Er valt dan
ook € 60.000 vrij in het rekeningresultaat 2015.
De lasten in het kader van intramurale en extramurale zorg Beschermd Wonen vallen € 610.000 hoger uit dan
begroot. Deze lasten worden gedekt door een hogere Integratie-uitkering Sociaal Domein. (programma 1).
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Algemene voorzieningen Jeugd/WMO
Gebleken is dat de extra middelen decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang in het kader Beschermd
Wonen abusievelijk ook op dit product zijn geraamd. De middelen worden ingezet binnen een ander product
Hierdoor valt een bedrag van € 141.000 vrij.
Geraamd was dat er in 2015 vier Eigen kracht conferenties plaats zouden vinden. Daar de animo hiervoor gering
was hebben deze geen doorgang gevonden. Hierdoor wordt een bedrag van € 16.000 niet ingezet en valt dit vrij.
Persoonsgebonden budgetten WMO (pgb)
Als gevolg van de ontvangen afrekening van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) vallen de lasten € 404.000 lager
uit dan geraamd.
Persoonsgebonden budgetten Jeugd (PGB)
Als gevolg van de ontvangen afrekening van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) vallen de lasten € 240.000 lager
uit dan geraamd
Individuele voorzieningen Jeugd
In het kader van de uitvoering van de nieuwe taken per 1 januari 2015 (3D’s) wordt een bedrag van € 1.300.000
niet ingezet in 2015.
Van het beschikbare budget voor innovatie van de Jeugdzorg is een bedrag van € 306.000 niet ingezet. De
innovatie zal vanaf 2016 zijn beslag krijgen.
Veiligheid/reclassering en Opvang Jeugd
Van het beschikbare budget voor innovatie van de Jeugdzorg is een bedrag van € 111.000 niet ingezet. De
innovatie zal vanaf 2016 zijn beslag krijgen.
Bij de jaarrekening 2014 heeft u een budget van € 120.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een
regiovisie huiselijk geweld en invoering van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Noord-Holland-Noord (Veilig Thuis) in 2015. De inzet van dit budget is niet nodig gebleken, maar het beoogde
resultaat is wel bereikt. Hierdoor valt het genoemde bedrag vrij.
In het kader van de uitvoering van de nieuwe taken per 1 januari 2015 (3D’s) wordt een bedrag van € 2.368.000
niet ingezet in 2015
Overige afwijkingen: per saldo € 65.000 lagere lasten dan begroot.
Baten:
Lokaal onderwijsbeleid:
Door een toename van de lasten voor VVE-kinderen op peuterspeelzalen zijn de kosten met € 69.000 hoger uit
gevallen dan begroot. De middelen die we in voorgaande jaren nog niet hadden ingezet, zijn hier voor als dekking
aangewend!. Daarnaast heeft er een correctie plaats gevonden over voorgaande jaren waardoor de baten
€ 35.000 hoger uitvallen dan geraamd. Hierdoor komt het totale verschil op € 104.000.
Bijstandsverlening
Eind november 2015 heeft de gemeente Den Helder een beschikking ontvangen van het ministerie van SZW
waarin de rijksbijdrage in het kader van de gebundelde uitkering 2015 € 160.000 hoger wordt vastgesteld dan
eerder bekend was gemaakt. Deze middelen worden niet ingezet en vallen vrij.
Daarnaast zijn de baten uit terugvordering en verhaal € 78.000 hoger uitgevallen dan begroot.
Sociale werkvoorziening
Als gevolg van de afrekeningen met de GR Gesubsidieerde Arbeid heeft de gemeente over voorgaande jaren
€ 572.000 ontvangen. Deze baten waren niet begroot en zijn incidenteel van aard.
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Algemene voorzieningen Jeugd/WMO
Vanaf 2015 maakt de rijksbijdrage van het COA inzake het faciliteitenbesluit asielzoekerscentra als
decentralisatie-uitkering onderdeel uit van het gemeentefonds. De bijdrage van het COA stond abusievelijk ook
geraamd als baten binnen dit product, waar de bate nu worden verantwoord binnen het gemeentefonds
(programma 1). Hierdoor ontstaat een nadeel van € 55.535.
Als gevolg van het geen doorgang hebben van de Eigen krachtconferenties is de verwachte bate van € 40.000
een terugbetaling geworden van € 4.000. (Nadeel € 44.000)
Overige afwijkingen: per saldo € 196.000 hogere baten dan begroot.
Reserves:
De geraamde onttrekkingen aan reserves hebben conform begroting plaatsgevonden.

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
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Programma 12: Economische ontwikkeling
12.1 Inleiding
Den Helder biedt volop kansen voor economische groei. De ontwikkeling van de haven bijvoorbeeld leidt tot een
stijging van de werkgelegenheid en economische vooruitgang. Ook agribusiness is een bron van
werkgelegenheid. We focussen daarbij op de ontwikkeling van de bollensector. We zien mogelijkheden op het
gebied van toerisme en recreatie. Door het aanbod te verbeteren, vergroten we de aantrekkelijkheid van de stad.
Voor health & wellness bundelen we de krachten in Noordwest Holland. We zien kansen in een combinatie van
toerisme met een zorg-medisch cluster. Door het concept funshoppen verder uit te werken, willen we de Helderse
detailhandel steunen. We faciliteren bedrijven door onze bedrijventerreinen te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat
ze voldoen aan de eisen van deze tijd. Door de economische ontwikkeling te stimuleren en te streven naar meer
werkgelegenheid, creëren we kansen voor een gezonde toekomst van Den Helder. Dit kunnen we niet alleen. We
doen het samen met ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen in de Kop van
Noord-Holland.
12.2 Marine, maritiem & offshore, energie
Wat wilden we bereiken?
De economische toekomst van Den Helder ligt in de haven. Deze bestaat uit de zeehaven, de defensiehaven, de
luchthaven en de havengebonden bedrijventerreinen. We zetten in op de ontwikkeling van de haven, waarbij we
civiele zaken (offshore, energy) en defensie activiteiten faciliteren. We verankeren kennis en innovatie van de
maritieme en energiesector in de kern van de lokale economie. Dit doen we door te werken aan geïntegreerde en
gerichte opleidings- en trainingstrajecten. Jongeren, de volgende werkende generatie, krijgen de dynamiek van
Den Helder gepresenteerd om hen als arbeidskracht voor de stad en regio te behouden.
Naast de offshore olie en gas wordt windenergie op zee een steeds belangrijker onderwerp. De economische
ontwikkeling van Den Helder is sterk gebaat bij een regionaal-economische aanpak. Vandaar onze inzet op de
samenwerking in de Kop van Noord-Holland, Noord-Holland Noord en Noord-Nederland.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is op initiatief van de gemeente een aanpak gestart op gebied van Wind op Zee, samen met het Helderse
bedrijfsleven, Port of Den Helder, Den Helder Airport en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Op deze
manier wordt een consortium van strategisch samenwerkende partners tot stand gebracht, waardoor de
slagkracht van Den Helder wordt versterkt. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol. Eerste doel is om gezamenlijk een
eenduidige propositie te bepalen die duidelijk maakt wat Den Helder te bieden heeft voor de offshore-windsector.
Vanuit de gemeentelijke lobby is gewerkt aan de positionering van de belangen van de haven en luchthaven van
Den Helder. Er zijn werkbezoeken in 2015 georganiseerd voor nieuwe provinciale statenleden en Tweede
Kamerleden om kennis te nemen van de economische krachten en kansen van de haven en luchthaven.
Gedurende het jaar 2015 is de gemeente aan de slag gegaan met de mogelijke realisatie van een zonnepark ten
noorden van bedrijventerrein Kooypunt. De gemeente staat hier positief tegenover, maar loopt tegen het (gebrek
aan) beleid van de provincie aan. De beoogde locatie is namelijk buiten bebouwd gebied. Andere duurzame
energie mogelijkheden voor Den Helder worden tevens onderzocht.
Door de dalende prijs van olie worden boorplatforms terug gehaald in de haven. Er mag maar één boorplatform
in de haven, waardoor er meerdere parkeerplaatsen vlak buiten de haven, in de Waddenzee, moeten worden
gerealiseerd om tijdelijk boorplatforms te stallen. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om zoveel mogelijk
parkeerplaatsen te laten opnemen in de Structuurvisie Waddenzee.
Port of Den helder en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord stemmen hun deelname aan relevante
beurzen voor de offshore af. Ook dit jaar is weer deelgenomen aan de Offshore Technology Conference in
Houston USA.
12.3 Toerisme en recreatie
Wat wilden we bereiken?
We verbeteren in samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden het toeristisch recreatief
aanbod en vergroten daarmee de aantrekkelijkheid van Den Helder in de regio.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De netwerkbijeenkomsten voor toeristische ondernemers werden georganiseerd door de VVV Top van Holland
waarbij ondersteuning werd gegeven door de gemeente. In 2015 heeft een informatieve avond plaatsgevonden
over de ontwikkelingen rondom VVV en de nieuw te vormen DestinatieMarketing Organisatie (DMO).
De samenhang tussen regionale toeristische promotie en stadspromotie heeft het afgelopen jaar veel aandacht
gekregen. Met als resultaat een sterke Citymarketing organisatie en een nieuwe Destinatie Marketing
Organisatie (DMO) “Holland boven Amsterdam”. Deze organisatie gaat aan de slag met het werven van nieuwe
toeristen naar het gebied Noord-Holland Noord. Begin 2016 zal de organisatie RVVV Top van Holland zijn
beëindigd en de nieuwe DMO organisatie van start gaan.
Er zijn diverse voorbereidende gesprekken gevoerd met ondernemers over nieuwe verblijfsaccommodatie
kansen in Den Helder.
Het jachthavenoverleg heeft helaas in de tweede helft van 2015 geen vervolg gekregen en moet in 2016 weer
opgepakt worden. Er liggen nog volop kansen om de jachthavens gezamenlijk een KVO keurmerk te laten
behalen en ook het uitbreiden van het aantal jachthavens met een blauwe vlag is een realistisch streven.
Er is een start gemaakt met de plaatsing van uniforme, toeristische bewegwijzering ter vervanging van de
bestaande bewegwijzering in de gemeente; in 2016 wordt dit project gecontinueerd.
De voorbereidingen zijn opgestart om in 2016 nieuwe reddingsposten te realiseren op het strand van Den
Helder.
De SSN heeft in 2015 gebruik gemaakt van de gemeentelijke zwerfafvalvergoeding. Hiervan is onder andere een
elektrische wagen aangeschaft om sneller en efficiënter afval te verzamelen in het duingebied.
Na de verbouwing voor de schouwburg, is het vernieuwde Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in oktober
2015 door Prinses Beatrix feestelijk heropend. In 2015 is het Reddingmuseum verkozen tot het op 1 na leukste
uitje van Noord-Holland. De historische reddingboot Javazee is mede door tussenkomst van de gemeente
behouden gebleven voor Den Helder. Het Reddingmuseum gaat vorm en inhoud geven aan de samenwerking
met de schouwburg en andere partners op Willemsoord.
Het aantal aangesloten schepen bij de Museumhaven Willemsoord is in 2016 uitgebreid tot circa. 50.Tal van
activiteiten en evenementen op Willemsoord zijn ondersteund door de Museumhaven en diverse
verbetermaatregelen voor schepen, werkplaatsen en voorzieningen zijn uitgevoerd.
Er is in opdracht van de gemeente Den Helder door Amsterdam Cruise Port (ACP) een promotiefilm van de stad
gemaakt om touroperators en rederijen (riviercruise- en motorchartervaart) te interesseren om Den Helder te
bezoeken.
Voor versterking van natuur en recreatie zijn in het kader van het ruimtelijke impulsprogramma “Noordduinen”
van de provincie Noord-Holland in de kustzone en het Duinzoomgebied o.a. paden en routestructuren verbeterd,
(speel)voorzieningen zoals bankjes geplaatst en is de bekendheid van het gebied De Helderse Duinen versterkt.
In 2016 worden de laatste werkzaamheden van dit programma afgerond.
In 2015 zijn de aanlegsteigers voor particuliere bootjeseigenaren aan de Kerkgracht vernieuwd en zijn er 10
aanlegsteigers aan de Keizersgracht vernieuwd. Mede hierdoor ziet het Helders kanaal er netjes en verzorgd uit
en maakt het de binnenstad van Den Helder aantrekkelijker om te wonen en te recreëren.

12.4 Agribusiness
Wat wilden we bereiken?
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 wil samen met de aanwezige
bloembollensector en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sector.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Bij de ontwikkeling van Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) Kooyhaven is én wordt door Hollands
Kroon en Port of Den Helder ook gekeken naar mogelijkheden om deze haven voor Agribusiness in te zetten.
De aandacht voor de Agribusiness is geregeld via de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord. De sector is bovendien goed georganiseerd in de Greenport Noord-Holland Noord.
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12.5 Health & wellness
Wat wilden we bereiken?
We doen mee aan het project Holland Health, zodat (zorg)instellingen en bedrijven in Noordwest Holland de
gelegenheid krijgen kennis uit te wisselen, krachten te bundelen en nieuwe innovaties in de markt te zetten. We
willen een cross-over tussen toerisme en zorg-medisch cluster creëren, omdat dat in Noord-Holland Noord kansen
biedt.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Bij initiatieven van ondernemers focussen wij op de kansen die gezondheidstoerisme biedt. Dit heeft in 2015 nog
niet geleid tot een geconcretiseerd initiatiefvoorstel.
De regionale samenwerking met het MCA heeft ertoe geleid dat Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini
Ziekenhuis nu samen Noordwest Ziekenhuisgroep zijn. Beide ziekenhuizen bieden zorg aan de inwoners in
Noordwest-Nederland.
12.6 Detailhandel
Wat wilden we bereiken?
De detailhandel maakt een lastige periode door. Vooral in het centrum leidt dit tot verschraling van het aanbod en
een onvoldoende attractief verblijfsgebied. We streven naar een centrum waarin het concept funshoppen voor
bewoners en bezoekers goed is uitgewerkt. Deze ontwikkeling kan de detailhandel een belangrijke impuls geven.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Vanuit de provincie is de verplichting voor regio’s om iedere 5 jaar de regionale detailhandelsvisie te
actualiseren. De visie van de Kop komt uit 2011 en moet dus in 2016 worden geactualiseerd. In 2015 is hiermee
gestart. De regio wil de visie samen laten lopen met het Koopstromenonderzoek (KSO). Het
koopstromenonderzoek levert belangrijke data voor de detailhandel (en het toerisme). Om ons voor te bereiden
op de regionale detailhandelsvisie en omdat het huidige lokale detailhandelsbeleid deels verouderd is, is gestart
met de voorbereiding van een lokale visie. Er zijn gesprekken gevoerd met de DFD en is geïnventariseerd wat
elders in het land speelt wat betreft detailhandel en leegstand. De retailsector ontwikkelt zich zo snel dat de visie
kort en abstract wordt, zodat er makkelijker kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in deze branche.
Naast de reguliere overleggen met de ondernemersverenigingen, is een aantal ondernemersavonden
georganiseerd om in een informele sfeer van gedachten te wisselen over verbetering van het
ondernemersklimaat met name in het centrum. De ondernemers hebben aangegeven welke incidentele
investeringen zij belangrijk vinden. Dit heeft geresulteerd in het plan van aanpak incidentele investeringen
besteding citymanagement economische impuls. Naast het gratis parkeren is er geld uitgetrokken voor extra
evenementen, verbetering van groen/stroom ijsbaan, gratis Wifi binnenstad en overbruggingsjaar.
12.7. Bedrijventerreinen
Wat wilden we bereiken?
Zeehaventerreinen en diverse bedrijventerreinen zijn overgegaan van de gemeente naar Port of Den Helder. De
gemeente Den Helder heeft buiten het werkgebied van Port of Den Helder een beperkt aantal bedrijventerreinen.
We willen bedrijven die een vestigingslocatie zoeken, goed faciliteren. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat
de bedrijventerreinen voldoen aan de eisen van deze tijd en dat bedrijven zich ook zoveel mogelijk vestigen op
bedrijventerreinen met een bijpassend profiel. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met de regio binnen
het Regionaal Programma bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De verkoop van gronden voor Kooypunt 3a loopt naar verwachting. RHB Kooyhaven is in 2015 nog niet in
ontwikkeling gebracht.
Er zijn ook in 2015 weer via het “rode loper team” contacten gelegd met bedrijven die belangstelling hebben voor
een vestiging op bedrijventerreinen in Den Helder. Daarin wordt samen opgetrokken met Port of Den Helder en
indien van toepassing Den Helder Airport.
De regio Kop van Noord-Holland heeft in samenwerking met OHNH een visie laten schrijven op het overaanbod
van bedrijventerreinen in onze regio, genaamd ‘Sterke Werklocaties’. De definitieve versie van dit rapport
verschijnt begin 2016. Voor Den Helder heeft dit geen grote gevolgen. Kooypunt heeft voldoende
toekomstperspectief maar moet wel in fases worden opgeleverd. De Dogger staat positief in de boekwaarde dus
drukt niet op de begroting. Iedere twee jaar wordt gezamenlijk als regio gekeken of we nog steeds de goede kant
op gaan qua bedrijventerreinen.
Er wordt een regionale bedrijvenmonitor ontwikkeld waarin veel informatie over bedrijventerreinen inzichtelijk
wordt gemaakt.
Er is een beeldkwaliteitsfonds opgericht waarop bedrijven op bedrijventerreinen Westoever, De Haven en De
Schooten aanspraak kunnen maken om het aangezicht van hun pand te verbeteren. Tot op heden is hier
minimale belangstelling voor geweest vanuit bedrijven. Dit fonds verloopt september 2016.
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12.8 Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
Wat wilden we bereiken?
De gemeente werkt in lokaal en regionaal verband zowel aan de stimulering van de economische ontwikkeling als
aan het verminderen van structurele en frictiewerkloosheid. Daarbij zoeken we naar een match tussen aanbod en
vraag naar werk.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In maart 2015 heeft voor de tweede keer met evenement Carrières aan Zee plaatsgevonden op Willemsoord.
Georganiseerd door MCN zijn 3.500 scholieren in contact gebracht met opleidingsmogelijkheden en
(loop)baankansen bij de Kon. Marine en de offshore sector.
In de regionale bestuursopdracht Onderwijs – Arbeidsmarkt van De Kop Werkt zullen activiteiten worden
ontwikkeld. Passend onderwijs voor arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in de offshore sector is van groot
belang voor de toekomst van Den Helder, en moet hier een onderdeel van zijn.
Het project Doorpakken op Werk is nieuw leven ingeblazen.
12.9. De Kop Werkt!
Wat wilden we bereiken?
Met de buurgemeenten en de provincie werken we aan de regionale gebiedsagenda, gericht op versterking van
de economische structuur in vijf clusters:
1. agribusiness;
2. duurzame energie;
3. maritiem, marien, offshore;
4. vrijetijdseconomie;
5. health/medisch.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De stuurgroep De Kop Werkt! coördineert de regionale samenwerking in de Kop van Noord-Holland in deze
clusters. Deze zijn in 2015 vertaald in vier bestuursopdrachten van De Kop Werkt!, Ambitiekaart/ruimte voor
vraag (ruimtelijk-economisch toekomstperspectief); Havens; Destinatiemarketing en Arbeidsmarkt en onderwijs.

Bron: LISA

Wat heeft het gekost?
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Programma 12:
Economische
ontwikkeling
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2015

Oorspronkelijk

Totaal lasten

Rekening

Na wijziging

1.285

2.023

Totaal baten
Saldo van baten en lasten

Verschil
gewijzigde

2015

Begroting -/rekening
1.921

102

-17

17

1.285

2.023

1.904

119

1.285

2.023

1.904

119

Totaal toevoegingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves
Gerealiseerd resultaat

Toelichting gewijzigde begroting 2015 –rekening 2015 (€ 119.000 voordelig)
Lasten:
Afwijkingen < € 100.000: € 102.000 voordelig
Baten:
Afwijkingen < € 100.000: € 17.000 voordelig
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3. Paragrafen
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3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemeen
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente Den Helder om risico’s op te kunnen vangen, zodat
we onze taken kunnen blijven uitvoeren. Het is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die
niet op een andere wijze zijn afgedekt.
1.

De weerstandscapaciteit betreft de beschikbare middelen en mogelijkheden om de niet begrote en
onvoorziene kosten (risico’s) op te kunnen vangen.

2.

De risico’s die we als organisatie lopen zijn de 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.
Weerstandscapaciteit Den Helder
In de geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 is voor de ratio
weerstandsvermogen een gewenste ratio gekozen in de range van 1,0 < ratio > 1,4.

Ratio weerstandsvermogen =

beschikbare weerstandscapaciteit
benodigde weerstandscapaciteit

De beoordeling van de ratio en de te nemen maatregelen is in de volgende tabel opgenomen:
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 2015 een omvang van € 25.804.000.
Op deze stand worden de volgende mutaties verwacht:
•
Positief resultaat jaarrekening 2015
€ 12.483.000
•
Resultaatbestemming jaarrekening 2015
-/€ 12.483.000
De beschikbare weerstandscapaciteit blijft € 25.804.000.
De ratio weerstandsvermogen is € 25.804.000 / € 18.347.423 = 1.41
De ratio valt boven de door de raad gekozen minimum range van 1.0 < ratio > 1.4 en is daarmee voldoende.
Er zijn geen maatregelen nodig om de ratio van het weerstandsvermogen te verhogen.
Risico’s
Voor een goede beoordeling en inzicht in het weerstandsvermogen is het van belang de weerstandsvermogen af
te zetten tegen de risico’s. De beoordeling van de risico’s met de daarbij behorende financiële gevolgen vindt
1
plaats door middel van de kans x impact methode . Er wordt met deze methode een risicoscore bepaald waarmee

1

Zie nota weerstandvermogen en risicomanagement 2015 (RB15.0116)
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de risicobedragen kunnen worden uitgerekend. Ook kan een risicomatrix worden opgesteld, die verderop is
opgenomen na de toelichting op de risico’s. Hiervoor worden de volgende tabellen gebruikt:
Kans
1
2
3
4
5

Omschrijving

Impact

Financieel gevolg

Minder dan of 1 keer per 10 jaar
1 keer per 5 - 10 jaar
1 keer per 2 - 5 jaar
1 keer per 1 - 2 jaar
1 keer of meer per jaar

1
2
3
4
5

< € 100.000
€ 100.000 - < € 250.000
€ 250.000 - < € 1.000.000
€ 1.000.000 - < € 1.500.000
= > € 1.500.000

Het geactualiseerde overzicht van de risico’s vindt u in onderstaande tabel:

Omschrijving risico
Herijking gemeentefonds
Exploitatie Willemsoord BV
Port of Den Helder
Schadeclaims en planschades
Grondexploitatie
Leningen en garantstellingen
Participatiewet / bijstandsverstrekking
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen
Dividend deelnemingen
Decentralisaties jeugdzorg
WMO en participatie
Gemeentelijke heffingen
Samenwerking
Voorziening voor wachtgeld wethouders
Totaal

Begroot 2015
Jaarrekening 2015
Risicobedrag Max. risico Kans Impact Risicoscore Reken % Risicobedrag
0
0
0
1.548.000
213.600
3
15
60%
5
356.000
408.000
2.100.000
5
15
60%
3
1.500.000 3.500.000
340.000
3
9
40%
3
850.000
340.000
10
1.853.000
5
3.600.000
2
10
7.107.985
3.350.000
2
5
75%
1.245.938
5
20
4
1.680.000 1.661.250
40%
200.000
3
9
300.000
500.000
3
60%
189.000
315.000
5
3
15
190.000
1.447.500
4
5
20
75%
1.050.000 1.930.000
75%
5
20
3.000.000
4
1.200.000 4.000.000
60%
240.000
400.000
5
3
15
250.000
410.400
3
15
60%
5
684.000
1.200.000
0
0
0
600.000
17.216.000
18.347.423

Toelichting op de risico’s
Herijking gemeentefonds
Op basis van de meicirculaire 2015 zijn de effecten van de herijking gemeentefonds in de begroting verwerkt.
Hiermee komt het risico te vervallen.
Exploitatie Willemsoord BV
De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Willemsoord BV. Het exploitatieresultaat voor 2014 bedroeg
€ -292.585. Voor 2015 wordt eveneens een negatief exploitatieresultaat van € 374.692 verwacht. Dit resultaat is
inclusief het planmatig onderhoud aan de toegangsbrug dat voor rekening van Willemsoord komt. De verwachting
is dat door de werkzaamheden aan de Boerenverdrietsluis de inkomsten van de haven in 2015, 2016 en 2017 nog
onder druk staan. Positief effect op Willemsoord is de opening van de nieuwe Schouwburg de Kampanje in het
e
4 kwartaal van 2015. Dit heeft geleid tot een positieve invloed op de verhuuropbrengsten en het aantal bezoekers
op Willemsoord. De verwachting is dat Willemsoord door de omzetverbetering in meerjarenperspectief een
verbetering van het resultaat laat zien en naar verwachting al eind 2016 in de zwarte cijfers zal komen.
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Port of Den Helder
De gemeente is sinds 1 januari 2013 honderd procent aandeelhouder van Port of Den Helder. De omzet van Port
of Den Helder wordt overwegend bepaald door de exploitatie en beheer van olie- en gas producerende installaties
op de zuidelijke Noordzee. De druk op de olieprijs die midden vorig jaar is ingezet duurde ook in 2015 voort. De
verwachting is dat de druk op de olieprijs voorlopig zal aanhouden wat een remmend effect heeft op de
investeringen en scheepsbewegingen in de olie & gas branche. Het primaire proces van het havenbedrijf kent drie
onderdelen: het gebruik van de haven inclusief de regulering hiervan, het technisch beheer van de infrastructuur
en de havenontwikkeling. Er zijn risico’s op het terrein van het technisch beheer t.a.v. de (hoge) infrastructurele
onderhoudswerkzaamheden en bij de (haven)ontwikkeling van projecten. Lopende projecten als grondexploitatie
van het Kooypunt laten een positief resultaat zien. De opstartende projecten als de Kooyhaven en de civielemilitaire samenwerking tussen Port of Den Helder en Defensie (RWS+ kade) zijn gelet op het negatieve
economisch tij.risicovol Voor de investering in Kooyhaven staat de gemeente garant voor een bedrag ad. € 8,5
miljoen. De lopende garantstelling t.a.v. Kooyhaven zal naar verwachting door enkele grote kavelverkopen begin
2016 kunnen worden afgebouwd. De verwachting is dat het jaar 2015 met een licht positief resultaat wordt
afgesloten. Hierbij is geen rekening gehouden met de nog lopende projecten als Kooyhaven/RWS+ die als onder
handen werk in de administratie zijn verantwoord. Met ingang van 2017 komt de huidige vrijstelling van de
vennootschapsbelasting voor havens te vervallen. Dit zal in de toekomst bij winstgevendheid van activiteiten een
remmende werking hebben op positieve bedrijfsresultaten. Met in achtneming van de garantstelling van
Kooyhaven is het maximaal risico bedrag verhoogt naar € 3,5 miljoen.
Schadeclaims en planschades
•
Renovatie van de watertoren: de toekomstige bewoner heeft een claim ingediend voor ontstane schade
als gevolg van vertraging en het niet tijdig ontvangen van betalingen door de gemeente.
•

Verplaatsing bedrijf Multimetaal: het Ministerie van Defensie wil als gevolg van een verplaatsing van het
bedrijf Multimetaal een bedrag van € 2.200.000 van de gemeente vorderen. Hiervoor hebben we een
voorziening getroffen van € 1.650.000. We 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 klein en hebben zich de afgelopen jaar slechts beperkt werkelijk
voorgedaan. Planschade kan zich voordoen in de gebieden waar we plannen ontwikkelen. Dit zijn het
stadshart en Nieuw Den Helder. We 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 een bedrag van € 340.000.
Grondexploitatie
We lopen voor de grondexploitaties risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd aan de
nog te realiseren kosten en opbrengsten. De grootste risico’s schuilen in de opbrengstenkant van de projecten. De
opbrengsten komen pas later in de tijd, nadat de investeringen zijn gedaan. Een groot deel van de investeringen
doen we vooraf (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 is op dit moment lager dan
oorspronkelijk was begroot omdat een deel van het risico is afgedekt door een voorziening. In de paragraaf
Grondbeleid lichten we de risico’s verder toe.
Leningen en garantstellingen
We lopen risico met de 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 2015 hebben we een totaalbedrag van € 73 miljoen aan
geldleningen verstrekt. Daarnaast hebben we eind 2015 garantstellingen verstrekt van in totaal € 212 miljoen.
€ 147 miljoen van dit bedrag heeft betrekking op geldleningen met een achtervang van de stichting
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
In de nieuwe nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 is aangegeven dat voor de reeds bestaande
leningen en garanties de rekenpercentages ten tijde van verstrekking van kracht zijn. Met de toepassing van de
nieuwe rekenpercentages zou het beslag op het weerstandsvermogen groot zijn. Via een zogenaamde
‘sterfhuisconstructie’ worden de oude leningen en garantstellingen afgebouwd.
In voorgaande jaren werd over het totale risicobedrag een opslagpercentage van 25% berekend (zijnde € 4.3
miljoen) als extra dekking voor het totaal aan risico's. In de nieuwe berekeningssystematiek doen we dat niet
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meer. Wel wordt dit bedrag nu ingezet als extra dekking voor de bestaande leningen en garantstellingen. Hierdoor
is het totale risicobedrag ten behoeve van de leningen en garantstellingen opgehoogd naar in totaal € 7 miljoen.
Participtiewet (bijstandsverstrekking)
De gemeente moet tekorten op de uitvoering van de Participatiewet in beginsel zelf opvangen.
Bij overschrijdingen boven een bepaald percentage bestaat er een vangnetregeling voor gemeenten met grote
tekorten op het budget van de Participatiewet. De vangnetregeling kent in 2015 en 2016 een getrapte vergoeding
die erop neerkomt dat het eigen risico uitkomt op 7,5 % van het totale budget. Na 2016 wordt dit percentage
opnieuw bepaald. In 2011 en 2012 gaven we tot bijna 20 % meer uit dan het geld dat we van het Rijk kregen om
de wet uit te voeren. In 2013, 2014 en 2015 zijn er juist overschotten. Zolang in de toekomst grote tekorten kunnen
ontstaan, moeten we rekening blijven houden met een aanslag op ons weerstandsvermogen. De kans dat we in
de toekomst uit eigen middelen moeten aanvullen, blijft aanwezig. Die kans, die we inschatten als hoog, is
toegenomen omdat het objectieve verdeelmodel, dat vanaf 2016 wordt geïntroduceerd, zorgt voor een
7 % lagere rijksuitkering voor Den Helder. Het voorlopig vastgestelde budget voor 2016 bedraagt € 22.150.000.
Onder andere door het inrichten van het regionale werkgeversservicepunt en het intensiveren van re-integratieactiviteiten voor mensen die instromen of al bijstand krijgen, wordt gestuurd op het beperken van het aantal
mensen in de bijstand.
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. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geven we verdere
toelichting. Er is geen sprake van structureel achterstallig onderhoud. Daarom hebben we hiervoor geen
risicobedrag opgenomen.
Er is wel behoefte aan middelen om opgelopen achterstanden in de vervanging van openbare verlichting in te
lopen. Wij schatten het maximale risico hiervoor in op € 500.000. De kans is aanwezig dat dit leidt tot een
risicobedrag van € 200.000.
Dividend deelnemingen
Een risico voor de deelnemingen komt voort uit de Wet markt en overheid. De bedrijven waarin we 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 kans is hoog. Het
risicobedrag komt op € 189.000 uit.
Decentralisaties Jeugdzorg, Wmo2015 en Participatie
De uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein gaan gepaard met grote (financiële) onzekerheden. Met
minder geld moeten zorgtaken gecontinueerd worden. Voor de nieuwe taken moet nog blijken hoe de inkomsten
zich verhouden tot de uitgaven.
In de septembercirculaire 2015 is de integratie-uitkering sociaal domein voor de uitvoering van de
(nieuwe) taken opgenomen. Er is een dalende trend zichtbaar. De daling is een combinatie van de algemene
kortingen die bij de overgang naar gemeenten zijn opgelegd en de nadelen die voortkomen uit de invoering van
objectieve verdeelmodellen.
Integratie uitkering sociaal domein (x
1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Septembercirculaire 2015
Cumulatieregeling (incidenteel)

46.039

44.391

43.154
354

41.845
348

40.902
319

40.109

Totaal verloop sociaal domein (3 D’s)

46.039

44.391

43.508

42.193

41.221

40.109

Begroting (na wijziging)
71.444
Realisatie 2015
63.676
Overschot 2015
7.768
Storting in bestemmingsreserve “buffer
8.000
sociaal domein”
Het verloop van de integratie uitkering sociaal domein in het gemeentefonds is als volgt:
Het verschil tussen de uitkering 2015 van € 46.039.000 en de afgegeven prognose voor 2020 van
€ 40.109.000 bedraagt € 5.930.000. Dat is een geprognosticeerde daling van de integratie-uitkering van 13%.
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Ten behoeve van het sociaal domein is er per saldo in de begroting 2015 een bedrag van € 71.444.000 geraamd.
Over 2015 zijn de werkelijke verantwoorde bedragen aanzienlijk lager. In 2015 is er per saldo voor het sociaal
domein een bedrag gerealiseerd van € 63.676.000. Een verschil van € 7.768.000. Er wordt een bedrag
€ 8.000.000. toegevoegd aan de bestemmingsreserve “buffer sociaal domein”.
Het maximaal risico is ingeschat op € 5.930.000. Het risicobedrag is berekend op € 4.447.500.
In het kader van de afbouw WSW naar beschut werk is de burger die ondersteuning nodig heeft, gebaat bij de
kwalitatief beste ondersteuning tegen een redelijke prijs/prestatieverhouding. In regionaal verband wordt
onderzocht via welk scenario Noorderkwartier optimaal bij kan dragen aan onze taakstelling.(afbouw van de
integratie uitkering sociaal domein op het terrein van de Wsw).
Een deel van de besparing wordt gerealiseerd door de lagere zorgtarieven die in 2016 zijn gecontracteerd in
samenhang met het feit dat de contracten 2016 uitgaan van te contracteren zorgpakketten in plaats van de
individuele zorgprestaties. Daarnaast start vanaf 2016 de transformatie. Dit gebeurt:
•
langs de lijn van de innovatie- en transitietafels met aanbieders en zorgverzekeraars (productinnovatie);
•
door aanvullend op de innovatieprojecten, in samenwerking met maatschappelijke organisaties en
inwoners, initiatieven verder te ontwikkelen (sociale innovatie)
Gemeentelijke heffingen
We moeten rekening houden met minder opbrengsten onroerendezaakbelasting in verband met het arrest Pater
van de Hoge Raad. Dit arrest heeft gezorgd voor een omslagpunt in de jurisprudentie. De raad heeft bepaald dat
de gemeente alle woonruimten (ruimten die bestemd zijn om bewoners duurzaam in te huisvesten) in
verpleeghuizen vrij moeten stellen 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 waarde onroerende zaken (WOZ) moeten berekenen.
Daarnaast is er een risico door de afwaardering van de grote objecten van Defensie, Gemini, Noorderhaven en
Woningstichting. We zijn als gemeente extra gevoelig voor mutaties in de WOZ van deze instellingen, omdat ze
een relatief groot deel uitmaken van de totale waarde van onroerende zaken in de gemeente.
Voor de onroerendezaakbelasting nemen we een risicobedrag op van € 240.000. De kans schatten we in als
hoog.
Samenwerking
De vorming van nieuwe regionale organisaties gaat gepaard met incidentele transitiekosten en een structureel
herverdeeleffect. In 2015 is de brandweerorganisatie ondergebracht bij de Veiligheidsregio Noord Holland Noord
en is de uitvoering van de belastingheffing en - inning overgegaan naar Cocensus. Bij de Veiligheidregio loopt er
een discussie over de te hanteren verdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten. Het risico bedrag is relatief
hoog, omdat de (incidentele) transitiekosten ook hoog zijn. Immers dat zijn de aanloop-/projectkosten, de
frictiekosten en de ontvlechtingskosten. Het risicobedrag is bepaald op € 1,2 miljoen.
Voorziening wachtgeld wethouders
Er is een voorziening ingesteld voor het wachtgeld van voormalig wethouders. De hoogte van de voorziening is
voldoende om het risicobedrag af te dekken. Hiermee komt het risico te vervallen.
Risicomatrix
Van bovengenoemde risico’s is een risicoscore berekend die we als volgt in onderstaande matrix kunnen
wegzetten.

Impact
1
Kans

5
4
3
2
1

2

3
4
2
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4

5
3
1
2

In totaal kunnen we twaalf risico’s in de matrix opnemen, waarbij alle verstrekte leningen en garantstellingen als
één risico zijn gekwantificeerd.
Acht van de twaalf risico’s in het rode gebied terecht komen. De drie hoogst scorende risico’s, met een score van
20, zijn:
•
Participatiewet / bijstandsverstrekking
•
Decentralisatie Jeugdzorg
•
WMO en participatie
Een belangrijk aspect in risicomanagement is risicobeheersing. Dit geldt met name voor de risico’s die zich in het
rode vlak bevinden. In de begroting van 2015 is geen uitvraag gedaan naar beheersmaatregelen waardoor een
evaluatie van genomen maatregelen niet mogelijk is. Bij de uitvraag naar risico’s vanaf 2017 zal ook nadruk
gelegd worden op genomen beheersmaatregelen en de effecten van deze maatregelen.
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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, openbare verlichting,
straatmeubilair, speeltoestellen, watergangen 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. Soms geven ze ook inzicht in de diverse kwaliteitsniveaus die mogelijk zijn.
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 worden op elkaar
aangesloten, zodat de overlast zo gering mogelijk is en werk met werk kan worden gemaakt.
Vanaf 2012 is de tot dan toe gehanteerde gemeentelijke systematiek van beeldkwaliteit voor onderhoud aan
kapitaalgoederen aangepast. Waar mogelijk maken we gebruik van normen en/of landelijke toegepaste richtlijnen
en kwaliteitsbeelden, zoals die van het kennisplatform CROW.
In het kader van risicoaansprakelijkheid, transparantie en objectiviteit worden alle kapitaalgoederen volgens de in
de betreffende beheerplannen genoemde inspectiefrequenties door externe bureaus geïnspecteerd.
3.2.2 Wegen
Basisgegevens
De
Verhardingstype
2012
2013
2014
gem
Asfaltverharding
(m²)
832.000
869.000
869.000
eent
Elementenverharding.
(
m²)
2.316.400
2.230.908
2.230.908
e
Overige verharding (m²)
17.000
17.000
17.000
Den
Helder beheert in totaal iets meer dan drie miljoen vierkante meter wegverharding.

2015
879.800
2.141.000
17.000

Kerncijfers kwaliteit
Na de toetsing van alle geconstateerde schadebeelden op wegverhardingen aan de onderhouds- en
waarschuwingsrichtlijn is het volgende gemiddelde cijfer voor de onderhoudskwaliteit van de wegverhardingen in
de gemeente Den Helder berekend:
Kwaliteit
Voldoende
Matig
Slecht

Asfalt
2011
79%
10%
11%

2013
78%
5%
17%

2015
72%
14%
14%

Elementen
2011
2014
68%
63%
3%
3%
29%
34%

2015
64%
4%
32%

De meest recente inspectie dateert uit november 2015. Hierin zijn enkele wegvakken geïnspecteerd die in
december 2015 zijn vernieuwd.
Het beleidskader
Het beheerplan Wegen 2013-2017 geeft in hoofdlijnen antwoord op de vraag hoeveel wegverharding onderhoud
nodig heeft en hoeveel dit onderhoud kost. Het plan is vastgesteld op 23 april 2012.
De hoeveelheid benodigd onderhoud is bepaald op basis van de wegbeheersystematiek van de CROW.
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk levensduur verlengende maatregelen aan de wegverhardingen uit te voeren
die passen bij de geconstateerde schadebeelden. Daar waar sprake is van meerdere typen schadebeelden of
gepland onderhoud bij andere beleidssectoren (bijvoorbeeld riolering) vindt een afstemming plaats om enerzijds
hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken (economische schade) en anderzijds kapitaalvernietiging
te voorkomen.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
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Volgens de wegbeheersystematiek van de CROW was het niet mogelijk om met de beschikbare financiële
middelen al het geplande onderhoud uit te voeren. Er zijn daarom prioriteiten gesteld, waarbij we gekeken hebben
naar factoren als veiligheid, ontsluitingsfunctie en acceptabele hinder. Voor de periode 2013-2017 ligt onze
prioriteit bij hoofdwegen (asfalt), fiets- en voetpaden.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Uit de inspectieresultaten en afstemmingstoetsen volgen naast de benodigde maatregelen ook de benodigde
middelen. In 2012 hebben we laten berekenen dat we voor optimaal onderhoud en het wegwerken van
achterstallig onderhoud jaarlijks een budget van € 2,56 miljoen nodig hebben. Dat is exclusief klein dagelijks
onderhoud. Om het regulier onderhoud uit te voeren en achterstallig onderhoud binnen de planperiode (op basis
van inspecties van 2011) weg te werken, is een jaarlijks budget van € 1,56 miljoen nodig.
Deze berekening actualiseren we in het eerste kwartaal van 2016 op basis van inspectiegegevens uit 2014 en
2015.
In 2015 was € 1,27 miljoen beschikbaar voor groot onderhoud. Dit is € 0,29 miljoen minder dan volgens het
vastgestelde beheerplan nodig is om de doelstellingen te halen. Met de huidig beschikbare middelen lukt het niet
om het achterstallig onderhoud weg te werken. De kwaliteit van het areaal wegen neemt daardoor geleidelijk af.

3.2.3 Civiele kunstwerken
Basisgegevens
In totaal beheert de gemeente 151 kunstwerken, waarvan 92 bruggen, 50 duikers en 9 tunnels/viaducten.
Type kunstwerk
Bruggen
Viaducten
Tunnel
Duiker

2012
88
4
5
47

2014
92
4
5
50

2015
92
4
5
50

Kerncijfers kwaliteit
De kwaliteit van de civiele kunstwerken moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving, zoals de Wegenwet 1930
en het Bouwbesluit 2012. Veiligheid, functionaliteit en constructieve duurzaamheid zijn de uitgangspunten voor het
bepalen van het onderhoud. We hebben niet gekeken naar de esthetische kwaliteit (toonbaarheid).
De geïnspecteerde objecten hebben gemiddeld gezien een redelijke tot goede staat van onderhoud.
Het beleidskader
Het beheerplan Civiele kunstwerken 2013-2016 is het beleidskader dat aangeeft hoe de kwaliteit van de objecten
is gemeten. Het plan is vastgesteld op 3 december 2012.
De gewenste staat van onderhoud komt overeen met kwaliteitsniveau B volgens de CROW-richtlijn. De prijskwaliteitsverhouding voor het onderhoud aan de civiele kunstwerken is dan optimaal.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Het benodigde onderhoud is bepaald op gronden van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit. We kijken
kritischer naar de noodzaak voor conserverend onderhoud. Deze insteek heeft invloed op het benodigde
onderhoudsbudget. Uit de inspectiegegevens blijkt dat er achterstallig onderhoud is geconstateerd op het gebied
van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit.
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De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
In het beheerplan civiele kunstwerken 2013-2017 is op basis van de onderhoudsbehoefte becijferd dat de
gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten voor groot onderhoud voor die periode € 144.800,= per jaar bedragen.
3.2.4 Riolering
Basisgegevens
De gemeente Den Helder beheert in totaal 317 kilometer vrij verval riolering, 35 kilometer persleiding/mechanische
riolering en 145 gemalen. Circa 224 kilometer van de vrij verval riolering is bestemd voor de afvoer van afvalwater
(dus geen hemelwater). De hoeveelheid gemengd riool neemt jaarlijks met gemiddeld twee kilometer af door
ombouw naar gescheiden stelsel.
Jaarlijks wordt ongeveer 20 kilometer riolering gereinigd en geïnspecteerd. Dat betreft voornamelijk riolering die
e
vóór 1980 is aangelegd. Veel riolering van voor of net na de 2 Wereldoorlog is sinds de jaren ‘90 vervangen.
Er is op dit moment nog een kleine achterstand in de inspecties van de vrij verval riolering. Aan het eind van de
planperiode (2017) is deze achterstand weggewerkt. Riolen jonger dan 30 jaar worden niet geïnspecteerd. Van
deze categorie riolen mag verwacht worden dat deze nog goed functioneert en geen gebreken vertoont.
Het algemene beeld is dat de gemengde riolen, waarvan vele ouder dan 45 jaar, nog een redelijke staat hebben.
De levensduur kan met plaatselijke renovaties worden verlengd. Riolen van gescheiden stelsels die in de periode
1970-1979 zijn aangelegd met betonnen buizen, zijn echter van slechtere kwaliteit dan in het gemeentelijk
rioleringsplan is verondersteld.
Het beleidskader
Het beleidskader wordt gevormd door het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het Bestuursakkoord Water
(BAW).
Het huidige GRP loopt van 2013 tot en met 2017 en kent drie speerpunten:
1. Verbeteren van het milieutechnisch functioneren van het gemengde stelsel.
2. Uitwerken en uitvoering geven aan vastgesteld beleid voor de omgang met hemelwater en grondwater.
3. Een inhaalslag maken met inspecteren.
De doelstellingen die in het Bestuursakkoord Water zijn opgenomen, zijn niet in het gemeentelijk rioleringsplan
verwerkt (het GRP bestond toen immers al). Samen met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we in 2014 een plan opgesteld om in 2020 12,5% (dat
komt overeen met € 2,5 miljoen voor de vier Noordkop-gemeenten) te hebben bespaard op de kosten én de
kwaliteit van het rioolbeheer te hebben verbeterd. Vanaf 2015 is hieraan uitvoering gegeven. De doelstelling van
kostenbesparing ligt op schema met een tot nu toe gezamenlijk behaald besparingsresultaat van ongeveer € 1
miljoen euro.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
•
In 2015 is het programma voor het verbeteren van het milieutechnisch functioneren afgerond met de
aanleg van circa twee kilometer nieuw hemelwaterriool. In vijf jaar tijd is er dan tien hectare openbare
wegverharding afgekoppeld van het vuilwaterriool. In 2016 wordt het afkoppelen voortgezet. Dat doen we
dan uit oogpunt van klimaatbestendigheid. Voor het milieutechnisch functioneren van de riolering is
afkoppelen niet meer nodig.
•

Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt er de komende jaren intensief
ingezet op het monitoren van de waterkwaliteit en het functioneren van het rioolstelsel. Zo wordt duidelijk
waar precies knelpunten ontstaan. Met het hoogheemraadschap wordt vervolgens gekeken hoe deze
eventuele knelpunten zo doelmatig mogelijk opgelost kunnen worden. Deze samenwerking is in maart
2015 bekrachtigd met het ondertekenen van een overeenkomst voor optimalisatie van het
afvalwatersysteem (OAS).

•

Vervangingen en renovaties die uit inspecties noodzakelijk blijken, plannen we jaarlijks in en bereiden we
jaarlijks voor. Er wordt kritisch gekeken naar de beste oplossing om de gebreken te verhelpen. In de
praktijk komt dit neer op meer renoveren, minder vervangen en het goed inschatten van risico’s.

•

Een beleidsnotitie voor de concrete invulling van de zorgplichten voor hemelwater en grondwater is
opgesteld. Hierin worden drie verschillende ambitie niveaus voorgesteld voor elk van de zorgplichten. De
notitie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd.

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
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De financiële consequenties van het GRP 2013-2017 zijn verwerkt in de begroting. Door heroverweging van
investeringen en een kritische blik op regulier onderhoud, is de hoogte van de rioolheffing voor het jaar 2016
verlaagd van € 176,- naar € 157,-. De egalisatievoorziening riolering vangt pieken en dalen in de uitgaven op.
Vanwege de bijkomende zorgplicht voor hemel- en grondwater zal de rioolheffing vanaf 2018 stijgen. Of dat ook
gebeurd en de mate waarin hangt af van de ambitie die in 2016 wordt gekozen en is mede afhankelijk van de
implementatie van de doelstellingen en de reeds behaalde resultaten voor het Bestuursakkoord Water. De
verwachte stijging van de rioolheffing wordt pas na het opstellen en vaststellen van een nieuw GRP voor de
periode 2018-2022 geëffectueerd.
3.2.5 Watergangen
Basisgegevens
Eind september heeft de gemeente de overdracht van beheer en onderhoud van stedelijke watergangen afgerond.
De gemeente heeft het beheer en onderhoud van circa 24 kilometer oeverbescherming overgenomen van HHNK.
HHNK heeft het beheer en onderhoud van circa 17 kilometer watergangen van de gemeente overgenomen. Naast
de overname van het nieuwe areaal beheert de gemeente Den Helder reeds 350 steigers (kanosteigers,
vissteigers en aanlegsteigers), negen kilometer oeverbescherming en ca. 136.000 m2 watergangen.
Kerncijfers kwaliteit
De gemiddelde kwaliteit van de oeverbeschermingen die de gemeente van HHNK heeft overgenomen, is matig.
Een vergoeding van de benodigde onderhoudskosten, inclusief achterstallig onderhoud, maakte deel uit van de
overdracht. De kwaliteit van de oeverbeschermingen die de gemeente al beheerde, was in 2013 in matige staat. In
2015 is ruim de helft hiervan verwijderd en omgevormd tot natuurvriendelijke oever. De kwaliteit van de
aanlegsteigertjes voor de recreatievaart in het Helders Kanaal (ca. 250 stuks) is gemiddeld gezien matig. Sinds
2013 is begonnen met het fasegewijs renoveren van aanlegsteigers. In totaal zijn nu 150 steigers vernieuwd of
vervangen. De vissteigers en kanosteigers zijn door recente aanleg en recent uitgevoerd onderhoud van goede
kwaliteit.
Het beleidskader
In 2015 zijn door het college van burgemeester en wethouders beleidsuitgangspunten voor beheer, onderhoud,
gebruik en inrichting van watergangen en aanverwante zaken vastgesteld. Een ambitieniveau ten aanzien van de
kwaliteit van het areaal dat door de gemeente beheerd wordt, is nog niet vastgesteld. Dit dient te gebeuren in een
nog op te stellen beheerplan..
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Voor goed en rationeel beheer van het nieuwe areaal is berekend hoeveel middelen (formatie en budget)
benodigd is. In de begroting voor 2016 is het benodigde beheerbudget beschikbaar gesteld. Het
Hoogheemraadschap heeft eenmalig € 300.000,- beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstallig
onderhoud aan oeverbescherming. Het beschikbare budget is samen met de bijdrage van HHNK afdoende voor
het regulier beheer en het gestaag wegwerken van het achterstallige onderhoud..
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het beschikbare budget voor het beheer van watergangen is verhoogd met € 34.000,3.2.6 Openbaar groen
Basisgegevens
De gemeente Den Helder heeft 373 hectare openbaar groen. Dit is circa 91 hectare heesterbeplanting, 28 hectare
bos en 254 hectare gras. De (openbare) sportterreinen zijn hierin niet meegenomen. Daarnaast staan er ongeveer
22.500 geregistreerde straat-, laan- en parkbomen.
Kerncijfers kwaliteit
In 2012 is definitief gestart met de inspectie van de heesterbeplanting volgens de landelijke normering van de
CROW in alle wijken van Den Helder. De beplanting wordt beoordeeld op de technische kwaliteit van
beschadiging, kale plekken, snoeibeeld en vitaliteit. In 2015 zijn de wijken Binnen de Linie en Nieuw Den Helder
geïnspecteerd. In de wijk Binnen de Linie is een duidelijke verbetering van de conditie van de heesters
geconstateerd. In deze wijk is de afgelopen periode geïnvesteerd in renovatie van een aantal vakken wat zich
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door het kleinere areaal direct terugvertaalt in een verbetering van het totaalbeeld. In Nieuw Den Helder is het
tegenovergestelde het geval. Het areaal bosplantsoen is aanzienlijk en van oudere leeftijd. Dit is met enkele
renovaties niet in zijn geheel op niveau te houden.
De veiligheidsinspectie (VTA) van de bomen is in de zomer van 2013 gestart met de eerste groep bomen. In 2015
zijn de bomen met een verhoogd risico uit de vorige inspecties en een volgende groep bomen geïnspecteerd. In
totaal zijn 2819 bomen geïnspecteerd. Dit jaar is vooral aandacht gegeven aan de aanwezige kastanjes. Van de
bomen die in 2015 zijn geïnspecteerd verkeert 5% in matige of slechte conditie.
Het beleidskader
Het gemeentelijk beleidskader voor het onderhoud aan het openbaar groen bestaat uit twee beheerplannen en
een leidraad:
•
Beheerplan Stedelijk groen (2014-2018) - vastgesteld op 18 november 2013;
•
Beheerplan Bomen (2013-2016) - vastgesteld op 17 december 2012;
•
Leidraad bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen (2011-2015).
Voor het groenbeheer gebruiken we de landelijke beeldkwaliteitsnormen van de CROW. Uitgangspunt is het
duurzaam in stand houden van de gemeentelijke groenvoorziening.
Bij het stedelijk beheer en onderhoud hebben we te maken met natuurwetgeving, zoals de Flora- en Fauna wet,
en de wettelijke zorgplicht aan bomen.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
In het beheerplan Stedelijk groen (2014-2018) staat hoe we op een planmatige werkwijze het groen duurzaam
kunnen onderhouden. Vanwege het ontbreken van structureel budget voor rehabilitatie
(vervangingsonderhoud)kunnen plantvakken aan het einde van hun levensduur niet vervangen worden. Hierdoor
bouwen we achterstallig onderhoud op.
In 2011 is de leidraad Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen vastgesteld. In deze leidraad geven
we invulling aan de verantwoordelijkheid voor de in het wild levende flora en fauna. Met de leidraad, inclusief
gedragscode, voldoen we aan de eisen van de Flora- en Fauna wet. Hierdoor hoeven we bij werkzaamheden in
een gebied waar beschermde planten en/of dieren aanwezig zijn in de meeste gevallen niet telkens een ontheffing
aan te vragen.
In voorgaande jaren hebben we in het bomenbestand achterstallig onderhoud opgebouwd en het huidige areaal
niet op de vastgestelde kwaliteit kunnen onderhouden. In 2015 is met het incidentele budget voor rehabilitatie een
inhaalslag gemaakt. In het kader van de wettelijke zorgplicht moeten bomen regelmatig geïnspecteerd worden. De
inspectiecyclus is per boom verschillend en hangt af van soort, leeftijd en standplaats en eerder geconstateerde
knelpunten. In 2013 is gestart met het inspecteren van de veiligheid van een deel van de bomen langs de
hoofdinfrastructuur volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment).

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
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In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van de werkpakketten voor het onderhoud aan gemeentelijke
groenvoorziening. Op basis van deze berekening is voor het regulier onderhoud van openbaar groen (exclusief
begraafplaats) op het kwaliteitsniveau basis € 1,54 miljoen en 56.240 uur nodig. Daarnaast is voor rehabilitatie per
jaar € 525.000 nodig. In 2015 is hiervoor incidenteel € 150.000 voor bomen opgenomen in de begroting.
We streven met de middelen die we hebben (menskracht, materiaal en geld) naar het behalen van de afgesproken
kwaliteit. Als het beschikbare budget te klein is om de gestelde doelen te halen en een efficiëntere of effectievere
werkwijze niet mogelijk blijkt, is herijking van de gestelde doelen benodigd.
3.2.7 Spelen
Basisgegevens
De gemeente Den Helder heeft 581 speeltoestellen in de openbare ruimte staan, verspreid over 167 sport- en
speelplekken.
Het beleidskader
In het beheerplan Spelen (2013-2016) staat op welke wijze het beheer en onderhoud aan de speeltoestellen en de
speelplekken wordt uitgevoerd, zodat kinderen met goede en veilige speelvoorzieningen kunnen spelen. Het plan
is op 22 april 2013 vastgesteld. Jaarlijks inspecteren we alle speeltoestellen in de openbare ruimte. In 2015 zijn de
inspecties op de schoolpleinen beëindigd. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de scholen.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Als inspectieresultaten daarvoor aanleiding geven, voeren we de nodige herstelwerkzaamheden uit. Is de slijtage
en/of schade niet meer te herstellen dan verwijderen we het speeltoestel, zodat het geen gevaar voor kinderen
oplevert. Per speeltoestel houden we een logboek bij, waarin de technische gegevens en uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden staan.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Ongeveer 70% van het benodigde budget is in de begroting opgenomen voor het in stand houden van de
speelvoorzieningen, inclusief de hierbij behorende valdempende ondergronden. Met aanvullend incidenteel
budget zijn speeloase ’t Kraaiennest en steunpunt speeloase P. Mulderplantsoen gerenoveerd.
3.2.8 Beheerplan openbare verlichting (2011-2015)
Basisgegevens
Het areaal van de openbare verlichting gemeente Den Helder bestaat uit ongeveer 12.500 lichtmasten, 12.950
armaturen, 13.100 lampen, 300 km elektriciteitsnet en 170 kasten.
Kerncijfers kwaliteit
Lichtmasten
Van 13% van de lichtmasten (circa 1600 masten) is de technische levensduur van 40 jaar overschreden. Deze
masten moeten worden vervangen, hier is sprake van achterstallig onderhoud. De achterstand vertegenwoordigt
een waarde van € 637.000. Bij deze masten zijn de risico’s zoals omvallen het grootst.
Armaturen
Van de 12.950 armaturen zijn er circa 3.000 ouder dan de technische levensduur van 20 jaar. Deze armaturen zijn
dringend aan vervanging toe. De achterstand vertegenwoordigt een waarde van € 995.000. Van armaturen die
ouder zijn dan 20 jaar, daalt de lichttechnische kwaliteit waardoor de sociale- en verkeersveiligheid afneemt. Om
het risico op afbreken te minimaliseren, worden deze armaturen bij de (periodieke) vervanging van lampen
geïnspecteerd.
Eigen kabelnetwerk
Van de 12.500 aansluitingen (lichtmasten) zijn er 10.600 aangesloten op het eigen netwerk. De rest zit nog
aangesloten op het combi-net van Liander. Het eigen net is ca. 300 km lang en heeft ca. 50 voedingskasten. Er
zijn nauwelijks beheergegevens van het kabelnetwerk aanwezig. Er heeft sinds de aanleg van het eigen net
weinig vervangingen plaatsgevonden en er zijn geen exacte gegevens over een eventuele achterstand. De komen
jaren besteden we extra aandacht aan inspecties en keuringen.
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Het beleidskader
In het beleidsplan openbare verlichting (2014-2018) staan de kaders voor de instandhouding en beheer van een
verantwoorde openbare verlichtingsinstallatie. Het beheerplan liep tot en met 2015. Het nieuwe beheerplan wordt
in 2016 vastgesteld.
De belangrijkste doelstellingen uit het beleidsplan zijn een veilige stad en installatie, duurzame verlichting, inhalen
achterstallig onderhoud, uitfaseren combinet, standaardisatie van masten en armaturen, terugdringen
areaalgrootte waar mogelijk en samenwerking met andere beleidsvelden.
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Vervanging van masten en armaturen is een basisvoorwaarde voor een veilige verlichting. De onderhoudskwaliteit
“basis” voorziet hierin. Voor het inhalen van het achterstallig onderhoud zijn extra investeringen nodig. Zonder
deze investeringen vermindert onze bijdrage aan de veiligheid op straat en kan schade ontstaan door defecte
masten en armaturen.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Om ervoor te zorgen dat de verlichting blijft branden moet er regelmatig onderhoud worden uitgevoerd en
materialen worden vervangen. Bij het vervangen van materialen worden de volgende vervangingsgrondslagen
aangehouden: 80 jaar voor het netwerk, 40 jaar voor masten en 20 jaar voor armaturen.
Jaarlijks wordt het budget in eerste instantie gebruikt voor het verhelpen van storingen, schades (o.a. door
vandalisme), in tweede instantie voor gepland onderhoud zoals preventieve lampvervanging. Als laatste wordt het
budget gebruikt voor het vervangen van materiaal dat het einde van haar levensduur heeft bereikt.
Er is niet genoeg budget om de noodzakelijke vervangingen uit te voeren, met als gevolg een neerwaartse spiraal:
achterstanden lopen op, toename storingen en klachten, vermindering sociale- en verkeersveiligheid, toename
extra (onnodige) kosten, toename van risico’s en niet voldoen aan wet- en regelgeving. In 2016 wordt het
beheerplan openbare verlichting gemaakt. Daarin zal inzichtelijk worden gemaakt welk budget nodig is voor
vervanging.
4.2.9 Gemeentelijke gebouwen
De Nota grondbeleid (2013) geldt als beleidskader voor het gemeentelijk vastgoed.
In de Afstootnota Gemeentelijk Vastgoed uit 2011 zijn de kaders voor behoud en afstoten vastgelegd.
De gemeentelijke gebouwenportefeuille bestaat uit circa 219 objecten en kan worden ingedeeld in:
A. Te behouden
A-I
A-II
A-III
A-IV
A-V
Subtotaal

Bedrijfsgebouwen
Verhuur tbv maatschappelijke instellingen
Inrichting openbare ruimte
Forten en bunkers
Gymzalen
Te behouden

B. Te ontwikkelen / af te stoten
B-Ia
Zeestad
B-Ib
Voorheen Zeestad
B-II
Ontwikkelen
B-IV
Overeenkomst WSDH
B-V
Te slopen
Afstoten
(waarvan 63 appartementen Drs.
B-VI
Bijlweg/Zuijderhorn)
Subtotaal
Te ontwikkelen / af te stoten

Buiten bereik van deze rapportage
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6
14
6
6
4
36

12
15
2
1
2

87
119

C-I
C-III
C-IV
Subtotaal

Onderwijs
Parkeergarage
Willemsoord
Buiten bereik

30
2
32
64

Totaal

219

In de Afstootnota Gemeentelijk Vastgoed zijn de kaders voor behoud en afstoten vastgelegd.
In 2011 is ook het Integraal Huisvestingsplan 2011 – 2025 vastgesteld, dat een richtinggevend beleidsdocument is
ten aanzien van onderwijshuisvesting.
4.2.10 Onderhoud
Onderhoud
In 2012 is het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt onder
andere per pand het gewenste niveau van onderhoud aangegeven.
Onderhoud gebouwen
De manier waarop de gemeentelijke gebouwen worden onderhouden verschilt per categorie. Voor de gebouwen
die op lange termijn behouden blijven (cat. A) geldt dat gebruik wordt gemaakt van een meerjarige
onderhoudsplanning. Voor de overige categorieën (B), waarvan de bedoeling is de gebouwen niet langdurig in
bezit te houden, wordt geen lange termijn onderhoudsplanning gebruikt, maar wordt jaarlijks beoordeeld welk
onderhoud nodig is om het gebouw in stand te houden, waardevermindering te voorkomen (indien het gebouw
niet gesloopt zal worden) en te voldoen aan verplichtingen ten aanzien van eventuele gebruikers en huurders.
Meerjarige onderhoudsplanning
Voor de gebouwen die deel uitmaken van de categorie Lange Termijn Behouden zijn meerjarige
onderhoudsplannen opgesteld. Op basis van deze onderhoudsplannen is een berekening gemaakt van de hoogte
van de egalisatievoorziening voor meerjarig onderhoud. Door middel van deze voorziening en de jaarlijkse
toevoeging die hieraan wordt gedaan is de gemeente verzekerd van voldoende middelen voor het onderhoud
gedurende de looptijd van de meerjarige onderhoudsbegroting.
De hoogte van de egalisatievoorziening bedraagt per 31-12-2015 € 3.521.957. Het ligt in de planning om medio
2016 nieuwe meerjarige onderhoudsplannen op te stellen voor de gemeentelijke objecten binnen categorie A.
De dekking van de onderhoudskosten van de panden af te stoten aan Zeestad komt uit de reserve ‘Aankopen
stadshart’.
Daarnaast zijn nog specifieke voorzieningen voor onderhoud brandweerkazernes (€ 657.935), de
gymnastieklokalen (€ 291.517) en de voorziening sportaccommodaties (€ 603.574)
Voor het onderhoud van de forten en bunkers heeft de gemeente geen eigen onderhoudsplanning, omdat het
onderhoud en beheer hiervan wordt uitbesteed aan de stichting Stelling Den Helder. Hiervoor betaald de
gemeente een vergoeding van ca. € 30.000.
Per 1 januari 2014 is het juridisch eigendom van de brandweerkazerne in handen gekomen van de
Veiligheidsregio Noord Holland Noord. De gemeente Den Helder blijft wel (financieel) verantwoordelijk voor het
onderhoud aan dit gebouw.

Vastgoedreserve
In 2015 is een vastgoedreserve ingesteld, waarmee positieve en negatieve vastgoedverkopen geëgaliseerd
worden. Eventuele vastgoedinvesteringen ten behoeve van vastgoedverkopen kunnen geput worden uit de
reserve. In 2015 zijn twee objecten afgestoten die vallen binnen de vastgoedreserve, de Ruyghweg 31 en de
2
Narcisstraat 13. De hoogte van de reserve bedraagt op 31-12-2015 € 158.517. .

2

Per abuis is de boekwaarde van de Narcisstraat 13 niet volledig afgeboekt in 2015, maar deels in 2016 als inhaalafboeking.
Derhalve is stand van de reserve op 31 december 2015 hoger, dan feitelijk beschikbaar is aan middelen. Gecorrigeerd voor de
boekwaarde is de stand van de reserve € 12.794,45.
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Onderwijshuisvesting
De basis voor het onderhoud en (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen is bepaald door de
Huisvestingsverordening en het Integraal Huisvestingsplan 2015– 2030.
Dit nieuwe Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 is op 12 oktober 2015 door de gemeenteraad vastgesteld
(RB15.0081).
Met ingang van 2015 is de wetgeving gewijzigd en ontvangen schoolbesturen rechtstreeks van het Rijk de
vergoeding voor het buitenonderhoud.
De verantwoordelijkheid voor bekostiging van nieuwbouw van schoolgebouwen ligt nog bij de gemeente.
(Vervangende) nieuwbouw wordt uitgevoerd conform het in het Integraal Huisvestingsplan vastgestelde
investeringsoverzicht.
Financieel gezien vormt onderwijshuisvesting een gesloten systeem waarbij mee- en tegenvallers in de uitgaven
aan onderwijshuisvesting ten opzichte van het in de begroting vastgestelde bedrag met de egalisatiereserve
onderwijshuisvesting worden verrekend. De hoogte van deze reserve bedraagt per 31-12-2015 € 3.925.879
De egalisatiereserve is voldoende om de komende vier jaren dit tekort op te vangen. In het nieuwe integrale
huisvestingsplan wordt voorgesteld om met ingang van 2020 het gesloten systeem te beëindigen en met ingang
van 2016 de fictieve inkomsten te bevriezen op het niveau van 2016.
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3.3 Financiering
3.3.1 Inleiding
In de paragraaf Financiering van de programmabegroting 2015 hebben we de raad geïnformeerd over de
voorgenomen uitvoering van de treasury taken in het jaar 2015. 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
treasurybeleid:
Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de
uitoefening van de publieke taak. De raad heeft de uitgangspunten hiervoor vastgelegd in de nota
“Gemeentelijke garanties en geldleningen” (RB 14.0136);
Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben;
De gemeente moet voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Grondslag voor de financieringsparagraaf is het Treasurystatuut 2014. De regels voor de uitvoering van de
treasuryfunctie en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd.
Ons Treasurystatuut heeft als doelstellingen:
•
Het verzekeren van duurzame toegang tot Europese financiële markten tegen acceptabele condities;
•
Het beschermen van het gemeentelijk vermogen- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële
risico’s;
•
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van
de geldstromen en financiële posities;
•
Het realiseren van een flexibel en controleerbaar cashmanagement in de gemeentelijke
organisatie;
•
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale
overheden (Wet Fido), de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden, de Regeling
uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), de Wet verplicht schatkistbankieren voor
decentrale overheden en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden respectievelijk de
limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut 2014.
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 decentrale overheden en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) van
kracht geworden.

3

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 toezichtverhouding;
3
2. Er is een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een
minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2.500.000).
Wanneer overtollige middelen lager dan deze drempels zijn, hoeft er niet te worden
overgegaan tot schatkistbankieren.

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.

Voor Den Helder betekent dit voor 2015 een drempelbedrag van € 1.318.785 (op basis van het begrotingstotaal
van 2015 van € 175.838.000).
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In 2015 is ervoor gekozen om alleen gelden bij de Schatkist uit te zetten. Dit is gebeurd op basis van de dagelijkse
saldovoorspellingen bij de BNG bank, waarbij ook de rentepercentages worden gemonitord en de eventuele
aanbiedingen die door tussenpersonen worden gedaan. (Gemiddeld 2015: Schatkist 0,00% - Gemeenten -0,10%
tot -0,22%)
Het drempelbedrag is niet overschreden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar 2015
(1)

Drempelbedrag

1.318,8
Kwartaal 1

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1.081

1.002

1.058

1.066

238

317

261

253

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

175.838
175.838
-

(1) = (4b)*0,0075 +
Drempelbedrag
(4c)*0,002 met een
minimum van €250.000

1.318,8

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

97.276

91.141

97.300

98.091

90

91

92

92

1.081

1.002

1.058

1.066

Het verlenen van garanties en het verstrekken van geldleningen.
Ondanks de huidige economische omstandigheden is de kredietwaardigheid van gemeenten nog steeds zeer
hoog. Door aanscherping van het beleid van de kredietverstrekkende instellingen, dat is gericht op zekerheid en
rentabiliteit, wordt de gemeente meer en meer een gewilde partij om de financiering van te betrekken. Deze
financiële steun kan vanuit maatschappelijk oogpunt zeer wenselijk zijn maar vormt ook toenemend risico omdat
gemeenten in toenemende mate onder de verslechterde economische omstandigheden worden aangesproken op
hun rol als (mede) financier of garantsteller.
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het verlenen van garanties en het verstrekken van geldleningen is
daarom herzien. Op 1 december 2014 is de nota Gemeentelijke garanties en geldleningen vastgesteld.
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.
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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 2015 € 14.946.000. 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)

1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

1 Begrotingstotaal
2 Vastgesteld percentage
3 Kasgeldlimiet (1x2)
4 Financieringsmiddelen (gemiddelde per kwartaal)
5 Ruimte kasgeldlimiet (3+4)

175.838
8,5%
14.946
20.346
35.292

175.838
8,5%
14.946
26.966
41.912

175.838
8,5%
14.946
41.243
56.189

175.838
8,5%
14.946
49.945
64.891

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 € 37.104.000 (maximale omvang van leningen die in enig jaar mogen aflopen c.q.
worden geherfinancierd).
Uit de hierna volgende tabel blijkt dat de gemeente ruimschoots voldoet aan de risiconorm.
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000
1
2
3
4
5
6
7

2015

Begrotingstotaal
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
Renterisiconorm (1x2)
Renteherziening
Aflossingen
Renterisico (4+5)
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3-6)

185.069
20%
37.014
0
6.206
6.206
30.808

2016
4

177.895
20%
35.579
0
6.332
6.332
29.247

2017

2018

176.539²
20%
35.308
0
6.464
6.464
28.844

176.379²
20%
35.276
318
6.148
6.466
28.810

3.3.4 Financieringsbehoefte
Opgenomen langlopende geldleningen
In 2015 hebben we € 6.206.058 regulier afgelost. Hierdoor was de restant schuld eind 2015 € 133.195.546. De
totale rentelast bedroeg in 2015 € 5.781.571.
Verstrekte langlopende geldleningen
De gemeente had per 31 december 2015 voor € 72.986.697 aan verstrekte langlopende geldleningen uitstaan,
waarvan de drie grootste geldnemers zijn: Woningstichting Den Helder voor een bedrag van ongeveer
€ 69.168.897, schouwburg De Kampanje voor een bedrag van € 1.500.000 en de Samenwerkingsscholen
SO/VSO voor een bedrag van € 1.246.667.
In 2015 hebben we geen nieuwe leningen verstrekt.
Krediet-/debiteurenrisico
Bij de krediet-/debiteurenrisico’s bestaat de kans op een waardedaling van een uitstaande vordering als
gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door een debiteur. Het beheer van de debiteuren
houdt verband met de reguliere bedrijfsactiviteiten van de gemeente. Door een goed invorderingsbeleid is het
kredietrisico als laag te kwalificeren.

4

Het uitgangspunt voor de berekening van de renterisiconorm is het begrotingstotaal in het jaar T, waarbij het jaar
T het huidige jaar (2015) is.
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Garantstellingen
We staan garant voor het betalen van de rente en aflossingen van geldleningen van verschillende partijen.
Bij de garantstellingen kunnen we onderscheid maken in een directe garantstelling of het aangaan van een
achtervang positie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit laatste is bij de garantstelling 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.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen waarvoor de gemeente garant staat per 31 december
2015.
Instelling (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag Gewaarborgd %

Woningstichting Den Helder
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland

Schuld 1-1

Schuld 31-12

7.170

100,00%

5.087

4.942

593.333

3,84%

22.784

22.782

ROC Kop van Noord-Holland

5.445

100,00%

3.086

2.904

Gemini ziekenhuis

6.000

100,00%

6.000

6.000

113

100,00%

26

20

Willemsoord BV

21.000

100,00%

8.400

15.000

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

53.503

8,94%

4.771

4.783

68

13,44%

9

45

26.300

100,00%

14.675

12.050

500

100,00%

Stichting Dierentehuis Den Helder

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
N.V. Port of Den Helder
Stichting Blijf van mijn Lijf
Subtotaal garanties zonder achtervang

713.432

Stichting Woontij

500

406

65.338

68.932

57.774

50,00%

32.072

31.162

117.500

50,00%

107.500

114.500

Stichting Woonzorg Nederland

6.349

50,00%

3.049

2.923

Vestia Groep

4.674

50,00%

3.940

3.849

Woningstichting Den Helder

Subtotaal garanties met achtervang WSW

186.297

146.561

152.434

Totaal

899.729

211.899

221.366

Er zijn instellingen waarbij een maximum is afgesproken voor wat betreft de garantstellingen, deze zijn als volgt:
•
•
•
•

Woningstichting Den Helder waarbij een maximale garantstelling van € 250 miljoen geldt;
Stichting Woontij waarbij een maximale garantstelling van € 20 miljoen en een looptijd tot en met 31
5
maart 2015 gold ;
Willemsoord BV waarbij een maximale garantstelling van € 21 miljoen geldt;
Port of Den Helder BV waarbij een maximale garantstelling van € 26,3 miljoen geldt. Bedrag is verhoogd
in verband met garantstelling Kooypunt van € 2,6 miljoen.

Dit houdt in dat bovenstaande instellingen tot het door de gemeente vastgestelde maximum geldleningen
kunnen aantrekken zonder tussenkomst van de gemeente. Uit de cijfers afkomstig van deze tabel blijkt dat
bovengenoemde instellingen nog ruimte hebben ten aanzien van het gestelde maximum.
Kapitaallasten
In lijn met de nota Reserves en voorzieningen 2011 maken we melding van de rentelasten die we in 2015 aan
de reserves toerekenden. Over 2015 hebben we € 1.300.000 aan de reserves toegevoegd.
Begrotingsgegevens EMU
Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire Unie) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de
overheid. Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten.
Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor dat saldo van de totale Nederlandse overheid en draagt
daarmee dus bij aan het EMU-tekort of overschot van de gehele overheid.

5

Op 30 december 2015 is een nieuw verzoek van de Stichting Woontij ontvangen voor een nieuwe garantstelling
voor een bedrag van € 10 miljoen voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2019.
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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 (FIDO) behoort ingrijpen door de centrale overheid tot de
mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een
ongewenste ontwikkeling van het saldo van de lokale overheid.
Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in de
ontwikkeling daarvan. Zie hiervoor onderstaand tabel.

Omschrijving

2015
x € 1000,Volgens realisatie tot en
met sept. 2015,
aangevuld met raming
resterende periode

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves (zie BBV, artikel 17c)

2015
x € 1000,Volgens jaarrekening
2015

2016
x € 1000,Volgens begroting
2015

1.249

13.200

-739

5.175

5.198

5.288

2.517

3.607

1.755

9.163

4.114

2.069

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

0

0

0

0

877

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie
verantwoord

5.712

5.993

0

-/-

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties met derden betreffen

2.337

3.034

1.380

-/-

Verwachte boekwinst op de exploitatie bij verkoop van effecten

7.210

7.210

0

-4.057

13.640

1.978

+/+ Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
+/+ exploitatie
-/-

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)

+/+

Berekend EMU-saldo

Het EMU-saldo heeft alleen betrekking op de overheidssector. Bedrijfsmatige activiteiten zoals de haven, parkeren
en markten worden buiten beschouwing gelaten.
Het verschil tussen de cijfers uit de jaarrekening 2015 en de bijgewerkte cijfers tot en met september 2015 is
€ 17.697.000 voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeliger exploitatiesaldo ad € 11.950.000
en een lager investeringsniveau ad € 5.049.000. Zie voor een nadere toelichting op het exploitatiesaldo het
onderdeel “Resultaat programmarekening 2015”.
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3.4 Bedrijfsvoering
In deze paragraaf staat een overzicht van speerpunten die in 2015 zijn uitgevoerd op het gebied van
bedrijfsvoering. Na de speerpunten volgen de activiteiten rond Informatiebeveiliging. Het volgende deel gaat in op
een paar aspecten rond personeel. De paragraaf eindigt met de voortgang van de opvolging van de
aanbevelingen van Rekenkamercommissie onderzoeken.
1. Speerpunten bedrijfsvoering 2015
In het kort geven we hierna een overzicht van de uitgevoerde activiteiten:
Onderwerp
Governance/grip op
verbonden partijen

Regionale
samenwerking

Zaakgericht werken

Informatiebeveiliging
(zie ook aparte
paragraaf verderop)
Cultuur en
medewerkers

Activiteiten 2015
•
De secretarissen van de regio NHN zijn gestart met een onderzoek naar vorm en inhoud van
rol van de secretarissen in de relatie tussen gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
(GR).
•
In de regio is een onderzoek gestart naar welke informatie van GR-en past bij de rol van de
raad en hoe kan worden gerealiseerd dat deze beschikbaarheid komt.
•
Een in de regio Noord-Kennemerland opgestelde risico-inventarisatie voor GR-en is gedeeld
met de regio Noord-Holland om daar eventueel ook te gaan gebruiken.
•
Een systematiek is ingericht om de beheersing van garanties en geldleningen te verbeteren.
•
Een ambtelijke coördinatiegroep voor de verbonden partijen is opgestart.
•
Er is gestart met het opstellen van de nieuwe nota verbonden partijen.
•
De halfjaarrapportages van Zeestad, Willemsoord en Port of Den Helder zijn in maart (2e
rapportage 2014) en september (1e rapportage 2015) aan raad gezonden.
•
De samenwerking met Texel i.h.k.v. sociaal domein loopt.
•
Inkoop met de regio voor het sociaal domein is gerealiseerd.
•
Er is ondersteuning gegeven aan Texel op het gebied van informatiebeveiliging.
•
De regionale commissie ’Noordkop raad’ is gestart en adviseert over de onderwerpen van
het regionale programma “De Kop Werkt” en de gemeenschappelijke regelingen die de vier
Noordkop gemeenten aangaan.
•
Ter verbetering van de dienstverlening is het mid-office-systeem ingericht en is gestart met
het zaakgericht inrichten van zeven processen en het vernieuwen van de website en het
intranet.
•
Maatregelen zijn genomen om aan eisen voor gebruik Suwinet te voldoen.
•
Diverse audits en zelfevaluaties zijn met goed resultaat uitgevoerd.
•
Maatregelen zijn ingevoerd om aan Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten te voldoen.
•
•
•

Benchmarks

•
•

Bezuinigingen

•
•

Wet- en regelgeving

•
•

•

In februari deden bijna 300 medewerkers mee aan het Ontwikkelfestival waar ze workshops,
seminars en trainingen volgden.
In november deden ruim 450 medewerkers mee met de Meester-in-je-werkweek waarbij
eigen medewerkers de workshops verzorgden.
De strategische personeelsplanning is uitgevoerd conform de afspraken De beoogde
personele besparingen uit de periode tot nu zij gehaald.
De leidinggevenden bezochten 3 bijeenkomsten in het kader van het MD-traject.
In 2015 deed Den Helder mee met de volgende benchmarks:
o Vensters voor Bedrijfsvoering
o ICT-benchmark
o Benchmarking Publiekszaken
o Burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl
Er is gestart met de Berenschot benchmark.
De taakstelling voor de bezuinigingen is ingevuld, in samenspraak met de raad. Hiervoor
zijn met externe ondersteuning aparte werkconferenties met de raad belegd. Dit heeft geleid
tot een bezuinigingspakket dat door de raad is goedgekeurd bij de begrotingsbehandeling in
november.
De invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden m.i.v. 1-1-2016 is
voorbereid.
Voor de invoering van de Wet Markt en Overheid (in werking getreden op 1 juli 2012) is een
raadsvoorstel voorbereid waarin zes economische activiteiten aangewezen zijn als
economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h
van de Mededingingswet.
Voorbereidingen zijn getroffen voor de aanpassing van hoofdstuk 3 van de
Arbeidsvoorwaardenregeling Den Helder met ingang van 1 januari 2016. Dit hoofdstuk gaat
over de bezoldiging.
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2.

Informatieveiligheid

Resolutie Informatieveiligheid
De Nederlandse gemeenten hebben tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29
november 2013 met 95 procent ingestemd met de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de
professionele gemeente’. Afgesproken is dat de gemeente volledige opvolging geeft aan diverse afspraken, zoals
verantwoording afleggen in het jaarverslag. We doen dat als onderdeel van deze paragraaf bedrijfsvoering. We
voldoen aan alle afspraken in de resolutie. Alleen is het onderwerp ‘informatieveiligheid’ niet expliciet in het
bestuursakkoord opgenomen als een ambitie. Wel maakt informatieveiligheid onderdeel uit van de portefeuille van
een collegelid.
Audits en zelfevaluaties
Legenda score:
goed/geslaagd
Audit
DigiD 2014

Zelfevaluatie Basisregistratie
Personen 2015

Zelfevaluatie paspoorten en
Nederlandse identiteitskaarten
BAG-audit 2014/ heraudit 2015
Uitvraag informatieveiligheid
via website
www.waarstaatjegemeente.nl

voldoende/enkele verbeterpunten

Onvoldoende

Resultaat
In het kader van de jaarlijkse DigiD audit stelt de verantwoordelijk auditor in
april 2015 vast dat voldoende opvolging is gegeven aan (de verbeteringen in)
het implementatieplan dat gemaakt is na de vorige audit.
Bij de bestandcontrole scoort Den Helder ‘heel goed’. Het halen van de norm
voor de inhoudelijke bestandscontrole is belangrijk omdat dit een van de
voorwaarden is om in 2017/2018 te mogen aansluiten op de gemeentelijke
voorziening van de basisregistratie personen. Bij de zelfcontrole scoort Den
Helder een ‘voldoende’.
Bij de zelfevaluatie scoort Den Helder een ‘goed’ (in 2014 was dit nog een
voldoende).
De gemeente Den Helder slaagt voor de heraudit met complimenten van het
externe auditteam.
De resultaten van deze uitvraag zijn in juni gepubliceerd. Verbeterpunt was er
mbt Suwinet. Dit is voortvarend opgepakt en de gemeente is begin 2016
geslaagd voor alle 7 normen in het onderzoek van de Inspectie SZW.

Voortgang invoeren BIG
We baseren het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).
Ons doel is om het beveiligingsniveau op het niveau van de BIG te brengen en te houden. In het
informatiebeveiligingsplan staan de te nemen maatregelen. In 2014 en 2015 zijn de maatregelen met prioriteit
‘hoog’ en ‘midden’ ingevoerd. De maatregelen met lage prioriteit volgen in 2016.
Leren en ontwikkelen
In februari 2015 verzorgden we een themasessie voor alle medewerkers over informatiebeveiliging om de
bewustwording te vergroten. Een ethische hacker gaf een presentatie en demonstratie. Ook stonden in de interne
digitale nieuwsbrief regelmatig berichten over informatiebeveiliging.
Sociaal Domein: Privacy convenant
Eind 2014 en begin 2015 is een “Convenant gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het
sociaal domein gemeente Den Helder” opgesteld. Dit is door het college vastgesteld en door 109 contract- en
ketenpartners en de gemeente Den Helder ondertekend. In het convenant staan de afspraken over de
samenwerking op het gebied van uitwisseling en verwerking van (persoons)gegevens tussen de gemeente Den
Helder en de contract- en ketenpartners.
Sociaal Domein: Suwinet
Gemeenten wisselen via Suwinet, een elektronische infrastructuur, persoonsgegevens met elkaar en met andere
(keten)partners zoals UWV, Belastingdienst, RDW uit. De toegang tot en het gebruik van Suwinet moet voldoen
aan bepaalde eisen, die zijn vastgelegd in de Regeling SUWI. Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen
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(BKWI) heeft de eisen in de vorm van zeven normen benoemd uit het Suwi-normenkader. De normen gaan over
functiescheiding, autorisatie, controle en naleving. De Inspectie SZW is in 2015 een onderzoek gestart of een
gemeente voldoet aan de zeven normen. De beantwoording van de vragenlijst van de Inspectie SZW is inclusief
bewijsmateriaal binnen de gestelde termijn bij de Inspectie aangeleverd. In januari 2016 werd bekend dat de
gemeente voor alle 7 normen is geslaagd.
Om te kunnen voldoen aan de gestelde normen voor Suwinet is een specifiek informatiebeveiligingsplan Suwinet
met bijbehorende procedure "Veilig gebruik en beheer Suwinet" opgesteld. Dit is een uitbreiding van het
gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid en is in augustus 2015 door de directie vastgesteld. Ook zijn alle
medewerkers die gebruik maken van Suwinet in een bijeenkomst geïnformeerd over de procedures en hun rol.
Hierdoor wordt de informatiebeveiliging van Suwinet via een continu proces gewaarborgd. Conform het Suwinormenkader is in augustus 2015 een Security Officer (Suwinet) benoemd en bij het BKWI aangemeld.
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3.

Personeel

4.

Opvolgen aanbevelingen rapporten Rekenkamercommissie

In deze paragraaf nemen we de stand van zaken op van de opvolging van aanbevelingen uit Rekenkameronderzoeken. De rapporten waarvan bij de jaarrekening 2014 is gemeld dat ze zijn afgerond, ziet u niet meer
terug. Van de rapporten waar we nog bezig zijn, noemen we alleen die aanbevelingen die nog niet zijn afgerond.
Het RKC-rapport ‘In zee met de Marine’ is in de laatste raadsvergadering van 2015 behandeld. Deze is daarom
nog niet opgenomen in deze verantwoording.
Legenda:
opgevolgd en afgerond of
gemotiveerd niet opgevolgd
en afgerond

deels opgevolgd/in uitvoering

(nog) niet opgevolgd

Rapport Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC
(2013, RB14.0065)
De raad heeft op 30 juni 2014 besloten:
1. de conclusies en aandachtspunten uit het rapport ‘Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC’
over te nemen;
2. dat het college van burgemeester en wethouders, voor 1 oktober 2014, de raad een voorstel doet over de wijze van
uitvoering van de aandachtspunten.
Stand van zaken uitvoering raadsbesluit

De opvolging van de aanbevelingen is afgerond.
De raad is geïnformeerd met Raadsinformatiebrief RI14.0162.

De volgende aanbevelingen zijn
opgevolgd, gemotiveerd niet opgevolgd of
niet van toepassing, zie rekening 2014

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
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Aanbeveling

Stand van
zaken

8. Verzoek om en
monitorsystematiek

Toelichting
In 2013 zijn drie scenario’s in de AvA besproken. Scenario ‘Recycling
case’ is vastgesteld. Dit scenario wordt gemonitord en er vindt een
prognose plaats voor de korte-, middel- en lange termijn. Het jaarverslag
2014 biedt hierin een eerste aanzet. Inmiddels is ook in de gepresenteerde
Contextanalyse 2015 van HVC is hiervoor aandacht.
Hier is geen besluit over genomen. Vooruitlopend aan besluitvorming
van nieuwe activiteiten en de AvA’s organiseert HVC specifieke
bijeenkomsten voor financiële- en beleidsmedewerkers en informatieve
bijeenkomsten voor bestuurders van de aandeelhouders. De
informatievoorziening – zowel mondeling als schriftelijk - is vanuit HVC
v.w.b. de gemeente Den Helder goed te noemen.
De gemeente is zeer gebonden aan de HVC en kan in de praktijk niet
eenvoudig uittreden. De invloed die aandeelhouders kunnen uitoefenen
dient te geschieden in de AvA, die tweemaal per jaar plaatsvindt. In de
structuurvennootschap is het niet mogelijk de bevoegdheden van de RvC
te leggen bij de AvA. Het is echter wel mogelijk om een (niet bindend)
recht op voordracht of advies over de betreffende onderwerpen/besluiten
aan de AvA toe te kennen.

10. Stel een informatieprotocol
op

14. Vergroot de invloed van de
aandeelhouders op de meer
zwaarwegende besluiten

Rapport Toekomstgericht formatiebeleid / externe inhuur van de gemeente Den Helder.
(2012, RB14.0056)
De raad heeft op 1 september 2014 besloten:
1. de conclusies uit het rapport ‘Externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid’ te onderschrijven;
2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen;
3. het college opdracht te geven een uit- en invoeringsplan met tijdplanning van de in het rapport genoemde
aanbevelingen, uiterlijk op 1 december 2014 aan de raad voor te leggen:
4. dat het college de rekenkamercommissie tegelijk met de raad informeert over het uit- en invoeringsplan.
Stand van zaken uitvoering raadsbesluit

De opvolging van de aanbevelingen is deels afgerond.
De raad is in maart 2015 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

De volgende aanbevelingen zijn
opgevolgd, gemotiveerd niet opgevolgd of
niet van toepassing, zie rekening 2014

1, 3, 4, 5, 6

Aanbeveling
2. Actualiseer de kadernota naar
aanleiding van de nieuwe
procedure

Stand van
zaken

Toelichting
De vastgestelde procedure dossiervorming externe inhuur biedt hiervoor
voldoende aanknopingspunten. Kadernota wordt nog bekeken of
actualisatie dan nog noodzakelijk is.
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Rapport Burgerparticipatie en wijkgericht werken
(2013, RB14.0055)
De raad heeft op 1 september 2013 besloten:
1. de conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Burgerparticipatie en Wijkgericht werken’ over te nemen;
2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren en te
implementeren en de raad daarover voor 1 oktober 2014 een voorstel voor te leggen.
Stand van zaken uitvoering raadsbesluit

De opvolging van de aanbevelingen is afgerond.
De raad is geïnformeerd met het plan van aanpak dat met RI14.0108 is
aangeboden op 23 september 2014.

De volgende aanbevelingen zijn
opgevolgd, gemotiveerd niet opgevolgd of
niet van toepassing, zie rekening 2014

1, 2, 5

Aanbeveling

Stand van
zaken

3. Optimaliseer gemeentelijke
communicatie; leg belangrijkste
spelregels vast en zorg voor
goede terugkoppeling

4. Bewaak rollen en zorg voor
een eenduidig signaal tijdens
participatietrajecten

6. Creëer een omgeving waarin
“tips & tricks” voor de gehele
organisatie beschikbaar zijn

Continu
proces

Toelichting
De genoemde interne werkgroep (‘Bureau Participatie’) bleek te weinig
aan te slaan. In plaats daarvan zijn via de ‘Helder Academie’ opleidingsen vormingstrajecten gestart van eigen medewerkers voor eigen
medewerkers. Dat krijgt een stevig vervolg in 2016. Veel van de
opleidingstrajecten hebben een sterke relatie met de hier genoemde
aanbevelingen
In 2015 zijn er meer in het oog springende participatietrajecten geweest:
over huisvuilophaal, over de toekomst van de Van Galenbuurt, over het
Vinkenterrein, over de stationsomgeving, en uiteraard vele kleinere
trajecten. Denk bijvoorbeeld aan de tientallen projecten die zijn
gefinancierd door het Convenant Wijkaanpak-Plus. Al deze trajecten zijn
over het algemeen naar tevredenheid verlopen.
Inmiddels deels opgevolgd. Het hierboven genoemde Bureau Participatie
heeft afgelopen jaar via de Vand@@g en op een voor iedereen
bereikbare netwerkschijf vele tips, tricks en andere relevante info
beschikbaar gesteld.

Rapport Evalueerbaarheid van Beleid (2015, RB15.0053)
De raad heeft op 29 juni 2015 besloten:
1. De conclusies uit het rapport ‘Evalueerbaarheid Programmabegroting’ te onderschrijven.
2. De aanbevelingen uit het rapport ‘Evalueerbaarheid Programmabegroting’ over te nemen.
3. Het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren en de raad
hiertoe uiterlijk 1 oktober 2015 een plan van aanpak voor aan te bieden.
Stand van zaken uitvoering raadsbesluit

De opvolging van de aanbevelingen is nog niet afgerond.
De raad is geïnformeerd met het plan van aanpak dat met RI15.00104
is aangeboden op 29 september 2015.

Toelichting:
Het opstellen van de nieuwe visie op P&C, die mede richtinggevend is voor de opvolging van de aanbevelingen, is najaar
2015 gestart. De planning is dat deze in de raad van 4 april 2016 wordt vastgesteld.
Eind 2015 is de stand van zaken dat alle aanbevelingen uit dit onderzoek worden opgevolgd. Voor de wijze waarop de
aanbevelingen worden opgepakt, verwijzen we naar het PVA. Eind 2015 zijn diverse projecten gestart.
In deze paragraaf staat een overzicht van speerpunten die in 2015 zijn uitgevoerd op het gebied van
bedrijfsvoering. Na de speerpunten volgen de activiteiten rond Informatiebeveiliging. Het volgende deel gaat in op
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een paar aspecten rond personeel. De paragraaf eindigt met de voortgang van de opvolging van de
aanbevelingen van Rekenkamercommissie onderzoeken.
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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 het eerste kwartaal van 2016 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.
Wat de visie op de verbonden partijen betreft in relatie tot de per verbonden partij geldende doelstellingen betreft,
hanteren wij de volgende zienswijze:
1.

2.

3.

De gemeenteraad heeft sinds de invoering van het duale stelsel een andere rol gekregen: de raad
dient ook wat de deelnemingen betreft zich voortaan meer te richten op algemene kaderstelling.
Besluiten tot deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen zijn voorbehouden aan het college van
burgemeester en wethouders, al moet het deze wel ter bespreking aan de raad aanbieden (art. 160,
lid 2 Gemeentewet).
Het college stelt vast, dat de hierna te noemen verbonden partijen voor de gemeente Den Helder
voor het merendeel een publiek belang dienen. Dat belang moet het waard zijn om deel te nemen,
mede gelet op de doelstellingen. Ook moet de per verbonden partij gekozen vorm van deelneming
de door de gemeente gekozen mate van verantwoordelijkheid ten opzichte van het betreffende
publieke belang weerspiegelen.
Het college is van oordeel, dat er in het verlengde van het vastgestelde deelnemingenbeleid van
dient te worden uitgegaan, dat met een gemeentelijke vertegenwoordiging op bestuurlijk en/of
ambtelijk niveau binnen de verbonden partijen terughoudend moet worden omgegaan. Dit met het
doel om verstrengeling van belangen dan wel de schijn daarvan zoveel mogelijk tegen te gaan. Het
college vindt de zuiverheid van het openbaar bestuur daarbij van een hogere orde dan zekerheid
over effectieve zeggenschap. Bestaande gemeentelijke vertegenwoordigingen in privaatrechtelijke
deelnemingen bekijken we in dat licht en bouwen we bij voorkeur af. Behalve in die gevallen waarin
uitsluitend gemeenten aan de betreffende privaatrechtelijke rechtspersonen deelnemen, of als
andere specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij de gemeenschappelijke regelingen
handhaven we voorlopig onze deelname.

Specifiek
In het navolgende komen de resultaten over het jaar 2015 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 vestigingsplaats, de doelstelling, de inhoud (indien van toepassing) van de gemeentelijke deelname, de voor
6
de gemeente aan de deelname verbonden actuele risico’s alsmede de resultaten over 2015. 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 worden geraadpleegd.

A.

Deelname in gemeenschappelijke regelingen
1.

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa).

Vestigingsplaats: Witte Paal 122, 1742 NW SCHAGEN
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken – na herindeling – drie gemeenten uit de Noordkop deel
uit (Den Helder, Hollands Kroon en Schagen). De gemeente Den Helder heeft zitting in zowel het Algemeen als
Dagelijks Bestuur en vervult daarin de rol van voorzitter.

6

Zie hiervoor ook de risico-paragraaf.
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Doel: Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatievoorziening beschut werk
(artikel 10b Participatiewet) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en
regelingen.
Financieel belang:
Voor de uitvoering van de Wsw en het beschut werk heeft de GrGa van de gemeente Den Helder in 2015 een
bedrag ontvangen van € 7.243.000, -. Dit kan worden gezien als het financiële belang.
Bestuurlijk belang:
Het bestuurlijk belang wordt gevormd door de taak die de GrGa voor de gemeente Den Helder uitvoert. Deze taak
is de uitvoering van de Wsw en van de Participatievoorziening beschut werk (artikel 10b van de Participatiewet)
voor de gemeente Den Helder.
Eigen vermogen:
Op 1 januari 2015 was het Eigen vermogen van de GrGa € 0, - en op 31 december 2015 was dat € 50.000, -.
Vreemd vermogen:
Het Vreemd vermogen van de GrGa was op 1 januari 2015 € 1.602.000, - en op 31 december van het verslagjaar
was de omvang € 1.130.000, -.
Financiële resultaat:
Het financiële resultaat over 2015 bedroeg € 0, -.
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:
De Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) heeft Noorderkwartier
NV aangewezen als uitvoeringsorganisatie, Per 1 januari 2015 (de komst van de Participatiewet) is de instroom
van de Wsw gestopt. Dat betekent dat er wel uitstoom van de Wsw is , maar geen nieuwe instroom. De instroom
in de Participatievoorziening beschut werk is zeer minimaal. Gevolg hiervan is dat de bedrijfsvoering van
Noorderkwartier NV onder druk komt te staan. Op het moment van schrijven van deze tekst vindt een onderzoek
plaats naar de toekomst van Noorderkwarier NV.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de
GrGa uitgebrachte jaarverslag. De hiervoor genoemde financiële gegevens zijn afkomstig uit het Concept
Jaarverslag 2015 van de GrGa welke door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld op 31 maart 2016.
2.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Vestigingsplaats: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken – na herindeling – zeventien gemeenten uit NoordHolland Noord deel uit. De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
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.
Financieel belang:
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling zijn in de regeling deelnemende gemeenten gehouden om te
voorzien in een eventueel exploitatietekort.
Bestuurlijk belang:
De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bedraagt op 1 januari 2015 € 1.370.000. Op 31 december 2015 bedraagt dit € 4.078.000.
Vreemd vermogen:
Op 1 januari 2015 bedraagt het vreemd vermogen € 52.914.000. Op 31 december 2015 € 50.503.000.
Financiële resultaat:
Het financieel resultaat over 2015 bedraagt positief € 2.638.000.
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) en de gemeenten in NHN hebben in 2014 hard gewerkt om
de 17 gemeentelijke brandweren samen te voegen. Dat is gelukt en sinds 1 januari 2015 is er in NHN één
regionale brandweer binnen de VR NHN. In 2015 zijn nadere afspraken gemaakt over de verdeelsleutel en is er
op basis hiervan een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld.
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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.
In de financiële tussenrapportage 2015-2 periode 1 januari – 31 augustus is te lezen dat voor 2015 op dit moment
voor de programma’s van de veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) een positief resultaat wordt verwacht van
€ 1.575.000 (gerealiseerde resultaat).
Hierbij dient opgemerkt te worden dat:
1. de inschatting is dat de structurele bezuinigingen aan het einde van 2015 voor 80% gerealiseerd kunnen
worden. Van de structurele bezuinigingsopgave 2015 zal een bedrag van € 958.000 niet gerealiseerd worden. Het
bedrag is verwerkt in het resultaat.
2. wederom een bedrag van € 1.146.000 aan projectkosten regionalisering in de lasten is opgenomen.
Voor het programma ambulancezorg wordt een negatief resultaat van € 183.000 verwacht.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de
Veiligheidsregio uit te brengen jaarverslag.
3.

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Vestigingsplaats: Bergerweg 1, 1815 AC ALKMAAR.
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken – na herindeling – zestien gemeenten uit de regio NoordHolland Noord deel uit. De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
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.
Financieel belang:
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.
Het financieel belang (bijdrage RHCA) bedraagt over het begrotingsjaar 2015 € 198.086.
Eigen vermogen:
Eigen vermogen per 31-12-2014: € 284.344
Eigen vermogen per 31-12-2015: € 208.304
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen per 31-12-2014: € 0
Vreemd vermogen per 31-12-2015: € 250.000
Financiële resultaat:
Een positief resultaat van - € 693.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar uitgebrachte jaarverslag.
4.

GGD Hollands Noorden.

Vestigingsplaats: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR.
Deelname: tot de gemeenschappelijke regeling zijn – na herindeling – 17 gemeenten uit de regio Noord-Holland
Noord toegetreden. Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
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.
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Financieel belang:
Het financieel belang (=bijdrage aan de GR GGD) bedraagt zowel aan het begin als aan het einde van het
begrotingsjaar 2015 € 1.710.077
Eigen vermogen:
Eigen vermogen per 31-12-2014: € 744.000
Eigen vermogen per 31-12-2015: € 536.000
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen per 31-12-2014: € 3.616.000
Vreemd vermogen per 31-12-2015: € 7.766.
Financiële resultaat:
Een negatief resultaat van - € 176.000.
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 2015
gebeurd ten aanzien van de jaarrekening 2014 en de begroting 2016.
•
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling zijn de in de regeling deelnemende gemeenten
gehouden om te voorzien in een eventueel optredend exploitatietekort. De jaarcijfers 2015 van GGD
Hollands Noorden zijn nog niet ontvangen. In de Bestuurlijke Rapportage na 8 maanden geeft de GGD
aan, dat het risico dat de GGD niet binnen de vastgestelde begroting kan blijven is toegenomen, maar
dat dit wel het streven is.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de
GGD Hollands Noorden uitgebrachte jaarverslag. De hiervoor genoemde financiële gegevens zijn afkomstig uit het
Concept Jaarverslag 2015 van de GGD Hollands Noorden.
5.

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)

Vestigingsplaats: Dampten 2, 1624 NR HOORN.
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken – na herindeling – 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord
alsmede de provincie Noord-Holland deel uit. Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
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.

Financieel belang:
Den Helder neemt deel in de per 01.07.2013 in het leven geroepen Gemeenschappelijke regeling. De in de
regeling deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland zijn gehouden om te voorzien in een eventueel
optredend exploitatietekort.
Bestuurlijk belang:
De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bedraagt op 1 januari 2015 € 1.029.940 en op 31 december 2015 € 625.942.
Vreemd vermogen:
Het vreemd vermogen was op 1 januari 2015 hoog € 600.000 en op 31 december 2015 € 400.000.
Financiële resultaat:
Het financieel resultaat over 2015 bedraagt negatief € -461.498.
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Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:
Den Helder neemt deel in de per 01.07.2013 in het leven geroepen Gemeenschappelijke regeling. De in de
regeling deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland zijn 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 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord uit te brengen jaarverslag.
6.

Cocensus

Vestigingsplaats: Jupiterstraat 160, 2132 HG HOOFDDORP.
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken 11 gemeenten uit de provincie Noord-Holland deel uit.
Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
Doel:
•

Het namens de elf deelnemende gemeenten zo efficiënt mogelijk heffen, invorderen en kwijtschelden van
gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten en het uitvoeren van de Wet WOZ en beheer
vastgoedinformatie.
Financieel belang:
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling zijn de in de regeling deelnemende gemeenten gehouden om te
voorzien in een eventueel optredend exploitatietekort.
Bestuurlijk belang:
De gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2015 negatief € -84.217 en aan het eind van het jaar positief
€ 139.329
Vreemd vermogen:
Op 1 januari 2015 bedraagt het vreemd vermogen € 3.930.000 en eind het eind van het jaar € 3.200.000.
Financiële resultaat:
Het financieel over 2015 bedraagt positief € 223.547.
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. Het aandeel van de gemeente Den Helder in een
exploitatietekort bedraagt 6,96%. Voor 2016 en 2017 is door Cocensus een sluitende begroting gepresenteerd
met inbegrip van een jaarlijkse efficiencytaakstelling van 2% (tot en met 2018) en voor de periode 2018-2021 een
(meer dan) sluitend meerjarenperspectief.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door
Cocensus uitgebrachte jaarverslag.

B.

Vennootschappen met gemeentelijke deelname
7.

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV.

Vestigingsplaats: Willemsoord 47, 1781 AS DEN HELDER.
Deelname: als aandeelhouder (100%).
Doel: De doelstelling van Willemsoord BV is “het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere
registergoederen te Den Helder, waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord”.
De kernactiviteiten van Willemsoord BV bestaan uit:
Het verhuren van gebouwen en terreinen met als resultaat een positief saldo ten gunste van de BV;
Het onderhouden van gebouwen en terreinen, waarbij een deel wordt gesubsidieerd middels de Brimgelden en een deel wordt gefinancierd uit de inkomsten van het parkmanagement;
Het ondersteunen van huurders op Willemsoord in het aantrekken van bezoekers door middel van
marketingactiviteiten en evenementen.
Financieel belang:
De aandelen van de gemeente in Willemsoord 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.
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-

Willemsoord doet er veel aan om de verhuuropbrengsten te verhogen. Verliezen komen voor rekening
van de gemeente als 100% aandeelhouder. Naar verwachting zal Willemsoord in 2016 de jaarrekening
met een positief resultaat kunnen sluiten.
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 staat tot maximaal € 15 miljoen garant voor geldleningen die Willemsoord BV afsluit bij de
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Op 31 december 2012 was de garantstelling € 11,5 miljoen. Als
de BV niet meer aan zijn betalingsverplichtingen BNG kan voldoen wordt de gemeente daarmee belast.
De gemeente heeft Willemsoord BV een lening verstrekt van € 2 miljoen met een looptijd van 10 jaar
(per 31 december 2014 moet nog € 1.200.000 worden afgelost).

Bestuurlijk belang:
De gemeente is 100% aandeelhouder.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen per 1 januari 2015 bedraagt €8.392.894. Naar schatting zal het eigen vermogen aan het
einde van het jaar 2015 na verrekening van het negatief resultaat 2015 van € 374.692 uitkomen op € 8.018.202.
Vreemd vermogen:
Het vreemd vermogen op 1 januari 2015 bedraagt 11.846.330.
Financiële resultaat:
Het verslagjaar 2015 sluit met een negatief resultaat van € 374.692.
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:
•
Op termijn kan Willemsoord BV minder waard zijn, waardoor we bij liquidatie van de onderneming minder
ontvangen.
•
Willemsoord BV doet er veel aan om de verhuur te verhogen. Verliezen komen voor rekening van de
gemeente als 100% aandeelhouder. De verwachting is dat Willemsoord in 2016 zwarte cijfers kan
schrijven.
•
Als Willemsoord BV niet meer aan haar betalingsverplichtingen o.a. naar de BNG kan voldoen wordt de
gemeente hiermee belast.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV
uit te brengen jaarverslag.
8.

NV Port of Den Helder

Vestigingsplaats:
Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD DEN HELDER.
Deelname:
Als aandeelhouder (100%).
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 haven gebonden 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;
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- 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.

•

Financieel belang:
Bij een faillissement van de NV verliest de gemeente het gestorte aandelenkapitaal van € 46.000. Bovendien staat
de gemeente garant voor € 12,05 miljoen ten behoeve van een door de NV opgenomen geldlening en een
aangegaan rekening courantkrediet.
Bestuurlijk belang:
De gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bedraagt op 1 januari 2015 € 1.710.892 en zal aan het eind van het jaar inclusief het
geschatte positieve resultaat € 2.644.000.bedragen.
Vreemd vermogen:
Op 1 januari 2015 bedraagt het vreemd vermogen € 23.953.283.
Op 31 december bedraagt het vreemde vermogen € 29.835.338
Financiële resultaat:
Het positief resultaat over 2015 bedraagt naar schatting € 1.757.530.
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:
Bij een faillissement van de NV verliest de gemeente het gestorte aandelenkapitaal van € 46.000. Bovendien staat
de gemeente garant voor € 12,05 miljoen ten behoeve van een door de NV opgenomen geldlening en een
aangegaan rekening courantkrediet.
Bij het opmaken van deze paragraaf waren de jaarcijfers van de NV nog niet definitief vastgesteld. Er wordt
uitgegaan van een stijging van het risico in 2016 ten opzichte van 2015 als gevolg van de ontwikkelingen in de
markt offshore energy (lage olieprijs). Voor nadere informatie wordt de halfjaarrapportage tweede helft 2015 en de
jaarrekening 2015 afgewacht.
9

Zeestad CV

Vestigingsplaats:
Willemsoord 33, 1781 AS DEN HELDER
Deelname:
Als commanditair vennoot (49,5%).
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;
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•

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.

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.
Financieel belang: 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.
Bestuurlijk belang: Commanditair vennoot 49%
Eigen vermogen: Geen eigen vermogen
Vreemd vermogen: Geen vreemd vermogen
Financiële resultaat:
Het financieel resultaat 2015 bedraagt nihil.
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:
Als er voor de bijdrage van de gemeente minder projecten kunnen worden uitgevoerd in het stadshart dan vooraf
begroot.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de
Zeestad CV uit te brengen jaarverslag.
10 Zeestad BV
Vestigingsplaats: Willemsoord 33, 1781 AS DEN HELDER
Deelname: als aandeelhouder (50%).
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.

Financieel belang: De gemeente bezit 90 aandelen met een nominale waarde van € 100 (€9.000,-)
Bestuurlijk belang: De gemeente is 50% aandeelhouder
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen per 1 januari 2015 €18.000,Het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 18.000, -

Vreemd vermogen:
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Er is geen vreemd vermogen
Financiële resultaat:
Het financieel resultaat is nihil.
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:
Bij een faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt zijn.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV
uit te brengen jaarverslag.
11 Baggerbeheer BV
Vestigingsplaats: Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC DEN HELDER
Doel:
De activiteiten van Baggerbeheer B.V. bestaan in hoofdzaak uit het deelnemen in Milieupark 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.
Financieel belang:
De gemeente Den Helder bezit alle 40 aandelen van de BV, die een totale waarde van € 18.151,-vertegenwoordigen.
Bestuurlijk belang:
Als aandeelhouder (100%) en op managementniveau.
Eigen vermogen:
Op basis van het jaarverslag 2014 (2015 nog niet beschikbaar) bedroeg het negatieve eigen vermogen op 1
januari 2014 € 398.515 en neemt deze toe met € 274.891 tot € 673.306 negatief per 31 december 2014.
Vreemd vermogen:
Baggerbeheer B.V. heeft alleen voorzieningen voor een bedrag van € 707.840 (stand per 1.1.2015).
Financiële resultaat:
Op basis van het jaarverslag 2014 bedroeg het netto resultaat 2014 (2015 nog niet beschikbaar) afgerond
€ 275.000 negatief. Voor 2015 wordt een netto resultaat verwacht van € 340.000 negatief.
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:
•
Bij een faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag
kwijt zijn.
•
Vanwege de verslechterende grondmarkt door verandering van de marktomstandigheden heeft
Milieupark Oost vanaf 2013 geen winst gemaakt. De negatieve resultaten komen voor 50% voor
rekening van Baggerbeheer B.V. De jaarstukken Baggerbeheer B.V. 2013 en 2014 sluiten met een
negatief resultaat van respectievelijk (afgerond) € 436.000, € 275.000. Voor 2015 wordt een negatief
resultaat verwacht van € 340.000.
Ontwikkelingen 2015
•
De aandeelhouders dragen (beiden 50%) bij in het negatieve resultaat 2013 van Milieupark Oost.
•
In opdracht van de aandeelhouders onderzoekt Milieupark Oost scenario’s voor een gehele of
gedeeltelijke afbouw van de bedrijfsvoering van Milieupark Oost en de daarbij behorende risico’s.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV
uit te brengen jaarverslag.
12 NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)
Vestigingsplaats: Jadestraat 1, 1812 RD ALKMAAR
Doel: De NV HVC heeft als doel zijn meerwaarde en maatwerk leveren op het gebied van hergebruik van
grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie.
Zij streven de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020
na. Zij dragen bij aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor gemeenten en
waterschappen.
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Als aandeelhoudende gemeente heeft Den Helder met HVC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor
de inzameling van afval.

Financieel belang:
De gemeente Den Helder is houder van 112 van de 2.914 uitstaande aandelen A van de NV. De aandeelhouders
staan garant voor een bedrag van maximaal 670 miljoen euro aan aangegane leningen. Op 31 december 2015
bedraagt de garantstelling € 624 miljoen (aandeel Den Helder € 22 miljoen).
Bestuurlijk belang:
Als aandeelhouder (3,84%) en bestuurlijk: Den Helder is in gezamenlijkheid met de VVI Alkmaar bevoegd tot het
benoemen van een lid van de Raad van Commissarissen..
Eigen vermogen:
Op basis van het jaarverslag 2015 bedroeg het eigen vermogen op 1 januari 2015 € 85 miljoen en neemt deze toe
met € 13,5 miljoen tot € 95 miljoen per 31 december 2015.
Vreemd vermogen:
Op basis van het jaarverslag 2015 bedroeg het vreemd vermogen op 1 januari 2015 € 920 miljoen en neemt deze
af met € 63 miljoen af tot € 858 miljoen per 31 december 2015.
Financiële resultaat:
•
Netto resultaat 2015 bedraagt € 13,5 miljoen (netto, minus incidentele baten, € 10,7 miljoen). Het
resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
•
De uitstaande leningen zijn afgenomen met € 63 miljoen tot € 783 miljoen ultimo 2015.
•
De solvabiliteit verbeterd van 8% in 2014 naar 10% in 2015.
•
De financiering is geborgd. HVC voldoet aan eisen van de banken.
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.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV
uit te brengen jaarverslag.
13 Luchthaven Den Helder BV
Vestigingsplaats: Luchthavenweg 10A, 1786 PP DEN HELDER
Deelname: als aandeelhouder (100%) en bestuurlijk: bevoegdheid benoeming leden Raad van Commissarissen
en directie van de BV..
Luchthaven Den Helder BV (hierna: de 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.

Financieel en bestuurlijk belang:
Het belang aan het begin van het begrotingsjaar was 100% aandeelhouderschap Luchthaven Den Helder B.V. en
verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar (2015) was daaraan gelijk.
Eigen vermogen:
€ 6.056.708 volgens concept-jaarrekening 2015 geen begin- en eindcijfers.

Vreemd vermogen:
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€ 6.594.260 volgens concept-jaarrekening 2015 geen begin- en eindcijfers.
Financiële resultaat:
€ 537.552 volgens concept-jaarrekening 2015 ontvangen dan wel onderliggende stukken.
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.
Er wordt uitgegaan van een stijging van het risico in 2016 ten opzichte van 2015 als gevolg van de ontwikkelingen
in de markt offshore energy (lage olieprijs). Voor nadere informatie wordt de jaarrekening 2015 afgewacht.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV
uit te brengen jaarverslag.
14 Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
Vestigingsplaats: Koninginnegracht 2, 2514 AA DEN HAAG.
Deelname: als aandeelhouder (0,39%).
Doel: de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.
Financieel belang:
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.
Bestuurlijk belang:
Als aandeelhouder een belang van 0,39%.
Eigen vermogen:
Op 1 januari 2015 bedraagt het eigen vermogen € 3.582.000.000.
Op 31 december 2015 bedraagt het eigen vermogen € 4.163.000.000.
Vreemd vermogen:
Op 1 januari 2015 bedraagt het vreemd vermogen € 149.923.000.
Op 31 december 2015 bedraagt het vreemd vermogen € 145.348.000.
Financiële resultaat:
Het financieel resultaat bedraagt over 2015 € 226.000.000.
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.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de BV
uit te brengen jaarverslag.
15 NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland
Vestigingsplaats: Postbus 758689, 1070 AW AMSTERDAM
Deelname: als aandeelhouder (12%) en bestuurlijk: bevoegdheid om in samenspraak met de gemeenten in de
Kop van Noord-Holland een voordracht te doen tot benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen
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.
Financieel belang:
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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 2015 nog niet bekend. In 2014 ontving de gemeente een (interim) dividenduitkering via
de NV van in totaal € 576.586.
Bestuurlijk belang:
Bevoegdheid om in samenspraak met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland een voordracht te doen tot
benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.
Eigen vermogen:
Op 1 januari 2015 bedraagt het eigen vermogen € 91.557.000.
Vreemd vermogen:
Niet bekend.
Financiële resultaat:
N.n.b.
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 2015 nog niet bekend. In 2014 ontving de gemeente een (interim) dividenduitkering via
de NV van in totaal € 576.586.
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV
uit te brengen jaarverslag.
16 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV
Vestigingsplaats: Comeniusstraat 10, 1817 MS ALKMAAR
Deelname: als aandeelhouder (5,88%) en verstrekker subsidie-bijdrage.
Den Helder is één van de aandeelhouders van de NV. Het bedrijf is opgericht in 2007. Aandeelhouders zijn de 19
gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland.
Aandelenverdeling:
49 % provincie Noord-Holland
17 % gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland
17 % gemeenten in de regio Alkmaar
17 % gemeenten in de regio West-Friesland
Elke aandeelhoudende gemeente verleent een subsidiebijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN naar rato van
het aantal inwoners. De provincie Noord-Holland verdubbelt het totaal van subsidiebijdragen van de gemeenten,
ook in de vorm van subsidie aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
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Doel:
(zoals beschreven in de statuten van de NV)
•
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.
Financieel belang:
- de aandelen van de gemeenten in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV vertegenwoordigen een
nominale waarde van € 3.177,-.
- Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst terzake de samenwerking Noord-Holland Noord van 25 april
2013 verlenen de aandeelhoudende gemeenten en de provincie Noord-Holland een jaarlijkse subsidie. De
subsidie maakt het uitvoeren van een jaarlijks activiteitenplan mogelijk. Het jaarlijkse subsidiebedrag van de
gemeente bedraagt € 110.706,- (excl. btw).
Bestuurlijk belang:
De gemeente is 5,88% aandeelhouder.
De gemeente neemt deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord.
De gemeente heeft zitting en vertegenwoordiging in het BAO (Bestuurlijk Afstemmings Overleg) Noord-Holland
Noord (voorheen het REON (Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord). In het BAO wordt het jaar- en
activiteitenplan van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord afgestemd.
Eigen vermogen:
Eigen vermogen per 31 december 2013: € 593.714
Eigen vermogen per 31 december 2014: € 613.041
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen per 31 december 2013: € 3.302.428
Vreemd vermogen per 31 december 2014: € 1.933.595
Financieel resultaat:
Financieel resultaat per 31 december 2014: € 19.327
(N.B. Jaarstukken over het jaar 2015 komen beschikbaar bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9
juni 2016.)
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 subsidiebijdrage.
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C.

Deelname in stichtingen
17 Stichting Grootschalige Basiskaart voor Noord-Holland

Vestigingsplaats: Postbus 20555, 1001 NN AMSTERDAM.
Deelname: bestuurlijk.Den Helder is voorzitter van het bestuur. Ambtelijk neemt de gemeente deel aan het
adviserend overleg.
Doel: De stichting heeft als doel topografische kaartvervaardiging. De GBKN is door organisaties in het veld
gemaakt en wordt door hen ook actueel gehouden. Deze organisaties zijn de zogenoemde regionale
samenwerkingsverbanden (RSV’s) en gemeenten. De vervaardiging en het bijhouden vinden plaats aan de basis.
De tien RSV’s zijn publiek-private samenwerkingsvormen die per één of twee provincies werken. Als gevolg van
het LSV-beleid naar een stabiele beheerorganisatie, hebben alle tien de RSV’s de juridische vorm van een
stichting. De ruim 50 gemeenten die de kaart voor hun deel van Nederland hebben gemaakt, doen dat voor eigen
rekening en risico volgens duidelijke productspecificaties.
In 2016 zal de stichting worden opgeheven. Per 1 januari 2016 is de Wet basisregistratie grootschalige topografie
in werking getreden welke gemeenten verplicht tot het bijhouden van topografische gegevens.
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.
18 Stichting Stivas De Noordkop
Vestigingsplaats: Comeniusstraat 10, 1781 MS ALKMAAR.
Deelname: bestuurlijk.
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 gemeente Den Helder en dat van de heringedeelde gemeenten
Hollands Kroon en Schagen 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.
Bestuurlijk belang:
Samen met gemeenten, natuurorganisaties en het waterschap staat de Stichting voor de verbetering van de
agrarische structuur. Hierbij maakt zij gebruik van vrijwillige kavelruil.
Eigen vermogen:
01-01-2015:
€ 55.323
31-12-2015:
€ 57.149
Vreemd vermogen:
Geen vreemd vermogen
Financiële resultaat:
Verslagjaar 2015 sluit met een positie resultaat van € 1.826
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
19 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vestigingsplaats: Postbus 30435, 2500 GK DEN HAAG.
Deelname: in de vorm van lidmaatschap.
Doel:
•

Haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken;
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•

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.

Bestuurlijk belang:
Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur.
Eigen vermogen:
1-1-2014:
€ 59.745.000
31-12-2014:
€ 64.382.000
Vreemd vermogen:
1-1-2014:
€ 52.635.000
31-12-2014:
€ 78.592.000

Financiële resultaat:
Het financieel resultaat bedraagt over 2015 bedraagt € 877.000
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s worden ingeschat als laag.
In 2015 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet.
20 Vereniging van Waddenzeegemeenten
Vestigingsplaats: Postbus 20000, 9930 PA DELFZIJL.
Deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk: Den Helder heeft zitting in zowel het Algemeen als
Dagelijks bestuur. Er zijn 12 gemeenten lid van de vereniging.
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.
Financieel belang:
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2014 € 17.015. Voor 2015 bedraagt de contributie
€ 17.212.
Bestuurlijk belang:
De waddenkustgemeenten werken samen aan het Waddenzeebeleid in de bovengenoemde Vereniging. Ook hier
wordt al jaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) samengewerkt. .
Eigen vermogen:
01-01-2014:
€ 16.537
31-12-2014:
€ 27.501
Vreemd vermogen:
Geen vreemd vermogen
Financiële resultaat:
In 2014 is een positief resultaat gerealiseerd van € 10.964
Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s worden ingeschat als laag.
In 2015 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 specifiek 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 2016 in exploitatie genomen
Onderstaand geven we een analyse van het geprognotiseerde planresultaat van de per 1 januari 2016 in
exploitatie genomen gronden. Het betreft de projecten Willem-Alexander Hof en Doggerswijk West.
In de onderstaande tabel geven we voor de locaties van in exploitatie genomen gronden weer hoe de boekwaarde
zich in 2014 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is.
Complex

Boekwaarde complex

(negatieve bedragen is voordelig)

Resultaat (NCW)

1-1

Mutaties

31-12

Incl.
voorzieningen

Doggerswijk West

Grondexpl.
Voorziening

-380.000
0
-380.000

59.000
0
59.000

-321.000
0
-321.000

2.129.000

Willem-Alexander Hof

Grondexpl.
Voorziening

27.115.000
-14.481.000
12.634.000

-5.543.000

0

-5.543.000

21.572.000
-14.481.000
7.091.000

12.254.000

5.484.000

6.770.000

2.129.000

Totaal

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de in exploitatie genomen gronden per 1 januari 2016 (netto contante waarde,
NCW) een voordelig resultaat van € 2.129.000 hebben. Dit resultaat is inclusief de getroffen voorzieningen van
€ 14.481.000. Exclusief deze voorzieningen bedraagt het verwachte negatieve resultaat € 12.352.000.
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 volgende parameters zijn gehanteerd:
Willem-Alexander Hof: rente 4,0%, kostenstijging 2,0% en de opbrengstenstijging 0,5%.
Doggerswijk West: rente 4,0%, kostenstijging 1,5% en de opbrengstenstijging 0,5%.
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Doggerswijk West
Per 1 januari 2016 is het voordelig planresultaat € 2.129.000 (NCW). Bedrijvenpark De Dogger ligt volledig
bouwrijp gemaakt en ingericht klaar voor de verkoop van de kavels. Er zijn nog geen kavels verkocht. Wel wordt er
zo nu en dan belangstelling getoond voor een kavel, maar tot concrete resultaten heeft dit nog niet geleid. In
regionaal verband wordt de markt voor bedrijventerreinen onderzocht en hierin wordt ook De Dogger
meegenomen. In de grondexploitatie is een voorziening opgenomen voor marktrisico. Een onderdeel van de
grondexploitatie is de herinrichting van de toegangsweg naar het bedrijventerrein en verbetering van het kruispunt
binnen het gebied. De toegangsweg en de verbetering van het kruispunt zal worden uitgevoerd op het moment dat
een aanzienlijk deel van de kavels is verkocht. Onderdeel van de grondexploitatie is tevens de aanleg van een
fietspad en een fiets- en voetgangersbrug om de verbinding tussen station Zuid, wijk, scholen en winkels te
verbeteren. Op dit moment wordt er over het bedrijventerrein gefietst. Dit is ongewenst en ook door de komst van
het AZC is het wenselijk om het fietspad en brug nu aan te leggen. In 2016 wordt dit verder bekeken. In 2015 heeft
reeds de aanleg van een voetpad plaatsgevonden van Station Zuid richting AZC. Dit is gedeeltelijk betaald uit de
grondexploitatie.
Willem-Alexander Hof
Het financiële resultaat van dit project hadden we per 1 januari 2015 geraamd op € 8.662.000 nadelig (NCW).
Hiervoor is een aanvullende voorziening getroffen waardoor het saldo uitkwam op nihil. Dit is in de jaarrekening
2014 verwerkt. Per 1 januari 2016 is het resultaat € 0, hierbij ook rekening houdend met de reeds getroffen
voorzieningen en de afwaardering van een deel van de grond naar agrarische waarde zoals in 2014 heeft
plaatsgevonden.
Per 1 januari 2015 is de grondexploitatie aangepast op basis van een marktscan uitgevoerd door Companen. Op
hoofdlijnen was de conclusie dat vanwege de zeer lokale marktvraag en de afnemende huishoudensgroei de
vraag naar woningen minder groot zal zijn dan waarvan was uit gegaan. De grondexploitatie gaat uit van een afzet
van ca. 25 tot 30 woningen per jaar. Daarnaast is de planhorizon bijgesteld naar 10 jaar zodat in de berekening
van de contante waarde alleen de geraamde baten en lasten voor de komende 10 jaar zijn meegenomen. De
markt en verkoopontwikkeling geeft op dit moment geen reden om van deze uitgangspunten af te wijken.
In mei 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd van fase 1. Inmiddels zijn er in totaal ca. 50 woningen verkocht
van deze fase. De gemeente heeft het afgelopen halfjaar gewerkt aan een plan van aanpak om de verkoop van de
woningen te versnellen. Gezien de bouwopgave die er nog ligt en het risico dat de gemeente daar financieel in
loopt, is het gewenst dat er een versnelling plaatsvindt in de verkoop. Het gaat dan om maatregelen op het gebied
van marketing en communicatie, tijdelijkheid (het in de etalage zetten van je gebied), de woonproducten zelf (wat
vraagt de markt), doorstroming op de woningmarkt. De gemeente is hierover in gesprek met de betrokken partijen
HBK en Woningstichting. Gekeken wordt hoe de versnelling in fase 1 nog kan worden aangebracht, maar ook
zeker hoe de ontwikkeling van een vervolgfase moet worden vormgegeven.
Conform de contractuele afspraken met Woningstichting kan met fase 2 gestart worden wanneer ruim 60% van
het commerciële deel van fase 1 is verkocht en uiterlijk na twee jaar (2017). Aangezien de kosten voor de baten
uitlopen heeft iedere vertraging een negatief rente-effect op het project. In 2015 is rondom de opgeleverde
woningen in fase 1 de openbare ruimte ingericht. Er is ca. € 545.000 aan uitvoeringskosten en plankosten
gemaakt en er is € 387.000 aan rente betaald. In totaal heeft de gemeente € 6,5 miljoen aan opbrengsten
ontvangen in 2015 door grondverkoop. De verkoop van fase 1 aan Woningstichting is in 2015 verwerkt. Daarnaast
zijn nog een tweetal kavels verkocht en een bedrijfskavel. Rekening houdend met de getroffen voorzieningen
bedraagt de boekwaarde € 7.091.000.
Risico’s
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
realiseren opbrengsten. Hieronder geven we het risico weer van de per 1 januari 2016 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 2016.
Complex
Doggerswijk West
Willem-Alexander Hof
Totaal gronden in exploitatie

Te realiseren kosten

Te realiseren
opbrengsten
6.098.000
17.834.000
23.932.000

3.299.000
9.814.000
13.113.000
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Risicoopslag
5,0%
5,0%

Ontwikkelrisico
470.000
1.382.000
1.852.000

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, bouwrijp maken 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 31-12-2015 hebben we het ontwikkelrisico ingeschat op een bedrag van € 1.852.000. 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. We hebben qua ontwikkeling
wel onzekerheid over wanneer de kavels van het Bedrijvenpark De Dogger verkocht zullen zijn.
Voor Willem-Alexander Hof ligt dit anders, omdat dit een langdurige exploitatie is waar een groot aantal woningen
worden ontwikkeld. Om het verwachte verlies af te dekken is in totaal een voorziening van € 14,5 miljoen
getroffen. Naast dit begrote tekort hebben we een ontwikkelrisico van € 1.382.000 berekend. De risico’s liggen
voornamelijk aan de opbrengstenkant van de exploitatie. Ieder jaar vertraging heeft een negatief rente effect op
het resultaat.

3.6.3. Gronden per 1 januari 2016 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 2015 heeft ontwikkeld.
Complex

Boekwaarde complex

(negatieve bedragen is voordelig)
Vinkenterrein

De Riepel

Grondexpl.
Voorziening

Grondexpl.
Voorziening

Totaal

1-1

Mutaties

31-12

42.000
0
42.000

0

42.000

0

42.000

0

0

0

0

0

0

42.000

0

42.000

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
2015 van deze projecten € 42.000 bedraagt.
Analyse
Onderstaand geven we een analyse van het planresultaat van de per 1 januari 2016 nog niet in exploitatie zijnde
gronden.
Vinkenterrein
In 2015 is opdracht gegeven voor de bodemsanering van het Vinkenterrein. Er zijn gelden beschikbaar vanuit de
Provincie (ISV-middelen) en gemeente (voorziening bodemsanering). De sanering wordt in 2016 uitgevoerd en zal
ca. 8 maanden in beslag nemen. Er zal een voorlopige invulling komen met groen en parkeren. Daarnaast is er
ook door diverse bewoners die rondom het Vinkenterrein wonen, belangstelling geuit om een stukje tuingrond te
kopen. Deels kan hieraan tegemoet worden gekomen, deels moet eerst de visie op het Vinkenterrein verder
worden uitgewerkt om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de verkoop van tuingrond. Dit om de
mogelijkheden voor een toekomstige ontwikkeling open te houden.
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
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gevonden. De boekwaarde hebben we in 2012 afgeboekt, waardoor er nu geen sprake is van directe financiële
consequenties.
In 2015 is de exploitatie voor het OS&O (Huisduinerkwartier) afgesloten. Het terrein en gebouwen zijn volledig
overgedragen aan de HOM. De bouw van de woningen is gestart en zal in 2016 vervolgd worden. De realisatie
van het project is de verantwoordelijkheid van de HOM.
Risico’s
De afgelopen jaren zijn de niet in exploitatie genomen gebieden afgewaardeerd (De Riepel), overgeheveld naar
de staat van activa of verkocht (vastgoed stadshart overig) of het gebied is verkocht (OS&O terrein). Het
Vinkenterrein is in het verleden al afgewaardeerd. Hierdoor zijn de risico’s nihil.
Overige gronden
De gemeente bezit naast de gronden die bedoeld zijn voor ontwikkelingen ook nog percelen grond die we
gebruiken voor privaatrechtelijke doeleinden, zoals verhuur. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de verhuur van
bedrijfsgronden, tuingronden en verpachting van graslanden. De totale opbrengsten hiervan bedroegen in 2015
€ 129.100,-Erfpachten
De gemeente administreert de erfpachten van de recreatiewoningen (ca. 200 contracten) en de overige erfpachten
(ca. 650 contracten). De overige erfpachten bestaan voornamelijk uit erfpachten van woningen.
In het onderstaande overzicht is te zien welke wijzigingen in 2015 hebben plaatsgevonden inzake de erfpachten.
Wijzigingen
Boekwaarde erfpachtgronden 1-1-2015
1 x erfpachten beëindigd
1 x erfpacht (her)uitgegeven
x erfpacht beëindigd en in volledig eigendom gemeente
Totaal mutaties
Boekwaarde erfpachtgronden 31-12-2015

M² Boekwaarde Opbrengsten

Canon

Te betalen

4.625.335
396
12

3.579
-

384

3.579

69.820

1093

4.624.951

Het financieel resumé over 2015 van de erfpachtgronden hebben we hieronder weergegeven.
Resultaat erfpachtgronden

Bedrag

Rentekosten
Afschrijvingskosten (deactivering boekwaarde beëindigde erfpachten)
Plankosten
Overige kosten
Totaal kosten

124.442
79.437
0
0
203.879

Voorziening dubieuze debiteuren
Opbrengst erfpachtcanon
Opbrengst beëindigde erfpachten
Totaal opbrengsten

20.000
628.882
3.579
652.461

Saldo naar product

448.582
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In 2015 zijn de onderstaande inkomsten uit verkoop en verhuur binnengekomen.
Omschrijving

Bedrag

Inkomsten uit verkoop gronden, niet ingebracht in een exploitatie
Overige gronden en panden

19.366

Inkomsten uit nieuwe huurovereenkomsten
Totaal

19.366

Huurinkomsten overige gronden en panden
Overige gronden en panden
Panden in beheer Grontmij
Totaal

129.100
120.943

Totaal

269.409

Gebouwen
De gemeente Den Helder heeft circa 219 gebouwen in eigendom (woningen, scholen, verenigingsgebouwen en
dergelijke) die zij in verhuur/gebruik heeft gegeven door huurovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten en antikraak. Het verhuren of in gebruik geven van gemeentepanden hebben we grotendeels uitbesteed aan Grontmij.
Op basis van de nota Afstoten Gemeentelijke Gebouwen 2011 – 2014 wordt bepaald welke panden behouden
moeten blijven voor de gemeente en welke we kunnen afstoten.
Sinds 2011 geven we uitvoering aan deze nota. Onderstaand een opsomming van de panden die we in 2015
hebben verkocht.
Ruyghweg 31

€ 54.500,00

Narcisstraat 13

€ 240.000,00
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3.7. Lokale heffingen
Algemeen
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de belastingtaken van de gemeente Den Helder uitgevoerd door de GR
Cocensus te Hoofddorp. Met uitzondering van parkeerbelastingen (8) en de grafrechten (9*) zijn door Cocensus
voor Den Helder de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen in 2015 opgelegd:
1. Onroerende zaakbelasting
2. Toeristenbelasting
3. Forensenbelasting
4. Precariobelasting
5. Afvalstoffenheffing
6. Rioolheffing
7. Leges
8. Parkeerbelasting
9. Graf- en begraafrechten (lijkbezorgingsrechten)
De eerste vier 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
(2%) om de loon- en prijsstijgingen te dekken. In het gemeentelijk rioolbeheersplan 2013-2017 is vastgesteld dat
de tarieven evenals bij de afvalstoffenheffing volledige kostendekkend dienen te zijn.
Geraamde en werkelijke inkomsten van de diverse heffingen
Onderstaand overzicht toont de opbrengsten van de belastingaanslagen die over het jaar 2015 zijn opgelegd. Een
eventueel verschil met de begroting is nog niet definitief, omdat Cocensus nog aanslagen over 2015 kan opleggen
en er nog verminderingen plaats kunnen vinden over 2015. Aanslagen waarop nog vermindering plaats vindt is
voornamelijk de forensenbelasting als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad begin 2015. In 2013 is na
overleg met ondernemers uit de toeristenbranche gekozen om vanaf 2014 in de verordening toeristenbelasting
alleen een tarief per persoon per overnachting te heffen.
Belastingen/heffingen (bedragen x € 1.000)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actuele begroting

Realisatie 2015

Verschil

OZB
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Precariobelasting

11.982
608
615
39

11.922
536
657
78

-60
-72
42
39

Subtotaal

13.244

13.193

-51

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Leges
Parkeergelden
Graf- en begraafrechten
Subtotaal

7.765
5.336
1.917
922
310
16.250

7.783
5.324
2.078
932
314
16.431

18
-12
161
10
4
181

Totaal

29.494

29.624
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Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste verschillen
* De grafrechten zullen m.i.v. 1-1-2016 ook door Cocensus opgelegd worden.
Onroerende zaak belasting
Als gevolg van de overgang van belastingen naar Cocensus per 1 januari 2015 is een inhaalslag gemaakt ten
aanzien van de WOZ bestanden. Deze zijn opnieuw geïnventariseerd en getaxeerd waardoor de
aanslagoplegging in 2015 een betrouwbaarder beeld weergeeft en de afwijking begroot-werkelijk gering is.
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Toeristenbelasting
Met ingang van de aanslag toeristenbelasting 2014 is, in overleg met de toeristenbranche, besloten om een
andere maatstaf van heffing in te voeren. Belasting wordt geheven per persoon en per overnachting. De opgave
van het totaal aantal overnachtingen over het betreffende belastingjaar door de ondernemers/beheerders aan
Cocensus vindt plaats in de eerste 2 maanden van het nieuwe belastingjaar en de aanslag wordt in april/mei van
dat jaar opgelegd. Deze maatstaf is gecontinueerd voor 2015. De in 2015 op deze post ontvangen bedragen
betreft de aanslag 2014 die gedurende het jaar 2015 is ontvangen. Op grond van deze ontvangsten is een
prognose gemaakt voor 2015 van het aantal overnachtingen en de aanslagen en is in de begroting 2015 een
realiseerbaar bedrag geraamd die gelijk stond aan de geraamde opbrengst over 2014 (€ 608.000).
Forensenbelasting
Voor forensenbelasting is door Cocensus een opbrengst van € 657.000 gerealiseerd. Er is echter veel
onzekerheid met betrekking tot de forensenbelasting. Door een uitspraak van de Hoge Raad begin 2015 is er
jurisprudentie over de forensenbelasting ontstaan, die nadelig voor de gemeenten gaat uitvallen. Op basis van
deze uitspraak is het risico groot dat nog openstaande bezwaren tegen de forensenbelasting gehonoreerd
moeten worden.
Precariobelasting
Aan precariobelasting is over 2015 incidenteel een extra opbrengst gerealiseerd van € 50.000 hetgeen wordt
veroorzaakt door het verwijderen van Billboards. Hiermee wordt het achterblijven van de reguliere opbrengst
precario ruimschoots gecompenseerd. Voornaamste oorzaak voor het achterblijven is dat steeds minder bedrijven
precariorechten betalen als gevolg van faillissementen en het gegeven dat de bedrijven op Willemsoord al
precariorechten betalen via hun contract aan Willemsoord.
Leges
De post leges is opgebouwd uit twee onderdelen: 1. Secretarieleges 2.Leges omgevingsvergunningen
Secretarieleges
De secretarieleges bestaat grotendeels uit leges afkomstig van burgerzaken producten (uittreksels, akten,
paspoorten, rijbewijzen enz) .en producten en diensten die door de gemeente worden afgegeven of verricht
(vergunningen en stadsbeheer diensten). Aan secretarieleges is voor 2015 € 1.000.981 geraamd en er is
€ 1.028.151 gerealiseerd.
Leges omgevingsvergunningen
Voor leges omgevingsvergunningen is er een bedrag van € 916.142 geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op
ervaringen vanuit het verleden en eventueel verwachte grote bouwplannen. Begin 2015 is de wet gewijzigd in die
zin dat de eisen vanuit het Bouwbesluit strenger zijn geworden. Met name de grote projecten die al ver in de
voorbereiding zaten, zijn hierdoor eind 2014 ingediend om nog recht te hebben op toetsing aan het oude regime.
Hierdoor zijn enkele grote bouwprojecten eerder ingediend dan verwacht waardoor de bouwleges die zijn
ontvangen ook eerder zijn ontvangen. Dat heeft erin geresulteerd dat er in 2015 aan bouwleges een overschot is
van ca. € 134.000,-.
Afvalstoffenheffing
Geen afwijkingen.
Rioolheffing
Geen afwijkingen.
Parkeergelden
Geen afwijkingen.
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Graf- en begraafrechten (lijkbezorgingsrechten)
Ook in 2015 is er nog een lichte daling van het aantal begrafenissen waar te nemen. Ook in 2015 was de trend dat
er steeds meer gekozen is voor cremeren en het aantal verlengingen van grafhuur licht terug loopt.
Jaar

Aantal begrafenissen

2013

82

2014

80

2015

73

Tarieven
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor 2015 ten opzichte met de voorgaande jaren:
Belastingen/heffingen
Onroerende zaakbelastingen
OZB eigenaar woningen
OZB eigenaar niet woningen
OZB gebruiker niet woningen
Toeristenbelasting

2011

2012

2013

2014

2015

%
0,1160
0.2742
0,2210

%
0,1200
0,2963
0,2388

%
0,1252
0,3107
0,2504

%
0,1339
0,3222
0,2597

%
0,1420
0,3109
0,2763

1,20
met
max.
van
€ 10,p.p.p.
overna
chting
2013

1,22

1,24

2014

2015

338,05
640,85
723,60

343,95
652,05
736,25

350,85
665,10
751,00

Per overnachting per persoon

1,12

1,20

Forensenbelasting

2011

2012

Minder dan € 30.000
€ 30.000 doch minder dan € 50.000

256,60
486,50

261,50
495,75

€ 50.000 doch minder dan € 75.000

549,30

559,75

€ 75.000 doch minder dan € 100.000
€ 100.000 doch minder dan € 125.000
€ 125.000 doch minder dan € 160.000
€ 160.000 en meer
Afvalstoffenheffing

575,10
603,55
633,50
658,--

586,00
615,00
645,50
670,50

757,55
795,15
834,45
866,10

770,80
809,05
849,05
881,25

786,20
825,25
866,05
898.90

Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Rioolheffing

205,20
297,60

209,16
303,00

212,55
307,90

216,25
313,30

220,57
319,56

Per aansluiting eigenaar

171,65

179,20

170,25

173,20

176,65

Belasting afhankelijk van WOZ-waarde gemeubileerde woning:

De leges (secretarie- en leges omgevingsvergunningen), 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.

Lastendruk
Kwijtschelding
Binnen de gemeente wordt kwijtschelding verleend voor nog slechts één heffing n.l de afvalstoffenheffing. In 2015
zijn er 2.310 verzoeken om kwijtschelding binnengekomen.
Hiervan zijn er 2.255 afgedaan en volledig afgehandeld, 55 verzoeken zijn nog in behandeling. Er zijn 1.873
verzoeken geheel toegekend, 23 zijn gedeeltelijk toegekend en 359 zijn afgewezen. Met de kwijtscheldingen 2015
was in totaal een bedrag van € 530.000 gemoeid. Dat is € 52.669 minder dan in 2014.
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2013

2014

2015

Aantal

Aantal

Aantal

Geheel/gedeeltelijk ingewilligd
Afgewezen

2006
260

2173
240

1896
359

Totaal

2266

2413

2255

522.285

552.669

530.000

Omschrijving
Afvalstoffenheffing

Bedrag €

Bezwaar- en beroepschriften
Burgers en bedrijven kunnen bezwaar maken tegen de opgelegde gemeentelijke belastingen en
tegen de opgelegde WOZ-beschikkingen.
Aantallen bezwaren
betreft
objecten in bezwaar
gegrond
ongegrond

2013
647
277
380

2014
1022
313
709

2015
639
236
403

Betaalde kostenvergoedingen:
2013
€ 13.883,-2014
€ 9.470,-2015
€ 7.800,Woonlasten
Een indicator voor de hoogte van de woonlasten is de OZB-eigenarenbelasting voor een woning met een
gemiddelde waarde, vermeerderd met afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden en de 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 meer persoonshuishoudens.
Voor de gemeentelijke netto woonlasten worden onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing
berekend voor meer persoonshuishoudens.
In onderstaande tabel zijn deze woonlasten meer persoonshuishoudens verduidelijkt in vergelijking met de
gemeenten Hollands Kroon en Schagen.

Gemiddelde
woningwaarde
landelijk
Tarief OZB-1
Gem. Aanslag
OZB-1 eig. woning
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Gem. Woonlasten
Score 2015

Gemiddeld 2015
bron COELO
2015
216.000

Den Helder 2015

Den Helder 2014

Hollands
Kroon 2015

Schagen
2015

141.000

147.000

197.000

218.000

0,1251 %
270,00

0,1420%
200,00

0,1339
196,00

0,1273
251,00

0,1292
279,00

189,00
263,00
722,00

177,00
320,00
697
139

176,00
313,00
680
136

208,00
310,00
769
272

150,00
237,00
666
97
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3.8 Subsidies gemeente Den Helder
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 2015.

Subsidies gemeente Den Helder > €50.000,Omschrijving gesubsidieerde intstelling

Omschrijving subsidiedoel

Prognose
zonder index
*

Werkelijk 2015
**

Programma 1 Algemeen bestuur en middelen
Stichting ondernemen aan zee

Ondernemersfonds

€

285.000

€

285.000

Exploitatiesubsidie Schuthok

€

80.255

€

80.255

Bevorderen natuurbeleving en-educatie
en recreatieknooppunt
Knooppunt Helderse vallei

€

679.318 €

679.318

€

56.400 €

56.400

Programma 2 Integrale veiligheid
Stichting Dierentehuis Den Helder en omstreken
Programma 7 Milieu
Stichting Helderse Vallei
Stichting Helderse Vallei
Programma 9 Cultuur
Stichting De Nollen

Nieuwbouw De Nollen

€

6.083

€

6.083

Stichting Kopgroep Bibliotheken

Exploitatie Bibliotheek

€

1.584.065

€

1.584.065

Stichting Museumhaven Willemsoord Den Helder

Restauratie,beheer en exploitatie nautische monumenten
Museumhaven Willemsoord
Exploitatie Reddingsmuseum

€

132.944

€

132.943

Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

€

164.432

€

164.432

Stichting Schouwburg de Kampanje

Culturele activiteiten de Kampanje

€

1.578.152

€

1.578.152

Stichting Triade

Aanbod kunsteducatie en culturele activiteiten

€

1.062.945

€

1.062.945

Programma 10 Sport, recratie en Vrije Tijd
Deelsubsidies Sportverenigingen

Bevorderen toetreden bepaalde leeftijdsgroepen

€

289.467

€

289.467

Evenementenbudget

Uitvoering evenementen

€

155.644

€

134.702

Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Julianadorp

Exploitatie MFC Julianadorp

€

60.000

€

60.000

Stichting Sportservice Noord-Holland

Bewegingsonderwijs basisscholen,
sportloket en aangepast sporten
Coördinatie en beheer MFC nieuw Den Helder

€

375.350

€

375.350

€

80.000

€

80.000

Woningstichting Den Helder
Programma 11 Sociaal Domein
Het Buurtcollectief

Aanbod/beheer accommodatie tbv wijkactiviteiten

€

88.100

€

88.100

Brijder Verslavingszorg B.V.

Totaalpakket verslavingszorg

€

562.508

€

562.508

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning,
advies- en steunpunt huiselijk geweld
Home Start/Maatschappelijk project/Vrijwillig thuiszorg

€

578.553

€

578.553

Humanitas

€

144.566

Reclassering Nederland

Nazorg Ex-gedetineerden

€

144.566 €
79.284 €

Stichting Blijf van m'n Lijf Den Helder

Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang

€

604.514 €
882.576 €

604.514
882.576
767.408

79.284

Stichting De Wering

Diverse maatschappelijke programma's

€

Stichting De Wering

opbouwwerk

€

Stichting De Wering

Tiener en jongerenwerk De Wering

€

149.875 €
767.408 €

Stichting DNO Maatschappelijke opvang Noord-Holland Noord

Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang

€

907.559

€

907.559

Stichting DNO Maatschappelijke opvang Noord-Holland Noord

Extra subs. Realisatie nachtopvang

€

130.000

€

130.000

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland Noord

Collectieve preventie en outreachende aanpak

€

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland Noord

Subs Inloop GGZ 2015

€

115.236 €
147.056 €

115.236
147.056
137.426

149.875

Stichting Internationaal Vrouwenwerk Den Helder (IVC)

Bevordering redzaamheid en participatie

€

131.372

€

Stichting Jeugdsportfonds Den Helder

Sportactiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving

€

75.000

€

85.000

Stichting Kinderopvang Den Helder

Reguliere peuteropvang

€

405.700

€

405.700
298.603

Stichting Kinderopvang Den Helder

Voor en vroegschoolse educatie

€

298.603

€

Stichting Kopwerk

Plusvoorziening kleuters

€

70.000

€

70.000

Stichting Mantelzorgcentrum

Mantelzorgondersteuning

€

193.344

Stichting Mee Noord West Holland

Cliëntenondersteuning mensen met een beperking

€

764.350

€
€

193.344
764.350

Stichting Parlan

Jeugdhulp in de wijk/schoolmaatschappelijkwerk vo

€

463.322

€

463.322

Stichting Sportservice Noord-Holland

Bewegingsonderwijs basisscholen, sportloket en aangepast sporten

€

21.232

€

21.232

Stichting Voor-School (vh Peuterplezier

)

Reguliere peuteropvang

€

147.516

€

147.516

Stichting Voor-School (vh Peuterplezier

)

Voor en vroegschoolse educatie

€

92.650

€

92.650

Stichting Scholen aan Zee

Stagebureau maatschappelijke stage

€

Stichting Vrijwaard

Ontmoeting, activiteiten en welzijn ouderen

€

70.000 €
79.318 €

70.000
79.318

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V

Uitvoering regionaal economisch beleid in NHN

€

126.913

€

110.706

Stichting Strandexploitatie Noordkop

Verzorgen schoon en veilig strand

€

262.653

€

262.449

Stichting Top van Holland ( RVVV )

Promotie en informatievoorziening Kop van NH

€

114.144

€

114.144

Stichting Top van Holland ( City Marketing )

Promotie en informatievoorziening Den Helder

€

45.000

€

45.000

Programma 12 Economische ontwikkeling

* De prognose wijkt af van de programmabegroting 2015, omdat de raad heeft besloten de indexering niet toe te passen en
er ook tussentijdse begrotingswijzigingen zijn vastgesteld.
** afwijkingen ten opzichte van de prognose worden toegelicht in het betreffende programma
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3.9 Demografische ontwikkelingen
1. Inleiding
Gemeenten wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om, op vrijwillige
basis, de paragraaf demografische ontwikkeling in zowel begroting als jaarverslag op te nemen gedurende de
periode 2011-2015. In deze paragraaf wordt terug- en vooruit geblikt op de demografische ontwikkelingen in
Den Helder en in de regio, vervolgens wordt gekeken naar de gevolgen van de demografische transitie en de
regionale aanpak hierbij.
2. Analyse van de demografische ontwikkelingen
Binnen Nederland verloopt de bevolkingsontwikkeling ruimtelijk zeer verschillend. Den Helder behoort tot de
gemeenten waar sprake is van een bevolkingsdaling en is door het Ministerie van BZK ook aangewezen als een
zogenaamde anticipeergemeente.
Bevolkingsontwikkeling Den Helder 1960-2016

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Er is, zoals is te zien in bovenstaande grafiek, vanaf de jaren tachtig sprake 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 elders te studeren en
blijven daar vaak wonen en werken, de achterblijvende bevolking is hierdoor gemiddeld ouder. Het sterftecijfer ligt
in Den Helder dan ook relatief hoog.
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56.293

56.213

56.213

56.222

56.305

56.390

56.440

56.503

56.538

56.525

56.561

56.000

56.553

56.500

56.505

Bevolkingsontwikkeling in 2015

55.500
55.000
1-1- 1-2- 1-3- 1-4- 1-5- 1-6- 1-7- 1-8- 1-9- 1-10- 1-11- 1-12- 1-12015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016
Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Dienstverlening
In 2015 is de bevolking van Den Helder met 212 inwoners afgenomen. Dit zijn overigens voorlopige cijfers van de
afdeling Dienstverlening, deze zijn nog niet vastgesteld door het CBS. Over het jaar 2014 was de
bevolkingsafname 107 personen.
Bevolkingsprognose
De provincie Noord-Holland heeft in 2015 een nieuwe bevolkingsprognose opgesteld. Voor de regio Kop van
Noord-Holland ziet deze prognose er als volgt uit:

Bron: Provincie Noord-Holland
De bevolking van de regio neemt in alle gemeenten in deze periode af. Alleen de bevolking van Schagen zal de
eerste jaren nog groeien maar het inwoneraantal zal uiteindelijk ook lager uitkomen dan in 2015.
2015

2020

2030

2040

2015-2040

Den Helder

27.400

27.700

27.400

26.300

-1.100

Hollands Kroon

20.000

20.500

21.500

21.400

1.400

Schagen

19.900

20.700

21.400

21.100

1.200

Texel

6.200

6.400

6.400

6.000

-200

Totaal

73.500

75.300

76.700

74.800

1.300
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Huishoudensprognose Kop van Noord-Holland 2015-2040
2015

2020

2030

2040

2015-2040

Den Helder

27.400

27.700

27.400

26.300

-1.100

Hollands Kroon

20.000

20.500

21.500

21.400

1.400

Schagen

19.900

20.700

21.400

21.100

1.200

Texel

6.200

6.400

6.400

6.000

-200

Totaal

73.500

75.300

76.700

74.800

1.300

In Den Helder zal het aantal huishoudens volgens deze prognose de eerste jaren nog stijgen maar in 2030 ligt het
aantal onder dat van 2015 om in 2040 gezakt te zijn naar 26.300. In hun vorige prognose ging de provincie
overigens nog uit van 25.250 huishoudens in het jaar 2040. In de regio Kop van Noord-Holland zal het aantal
huishoudens aanvankelijk stijgen van 73.500 in 2015 tot 76.700 in 2030 om daarna af te nemen tot 74.800 in
2040. Ten opzichte van 2015 betekent dit een groei van 1.300 huishoudens.
De komende decennia zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen terwijl het aantal meerpersoonshuishoudens zal afnemen. Door de vergrijzing zal het aantal alleenstaande ouderen toenemen.
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. 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 zoals de behoefte aan kantoren en
bedrijventerreinen en de omvang van het woon-werkverkeer.
Het aantal ouderen neemt de komende decennia sterk toe, de potentiële beroepsbevolking (15-65-jarigen) neemt
af. Daar komt bij dat in dezelfde periode ook het aantal kinderen in de leeftijd van basis- en voortgezet onderwijs
afneemt, zodat er later ook geen nieuwe aanwas is voor de beroepsbevolking uit Den Helder zelf. Uit
arbeidsmarktprognoses wordt duidelijk dat de vraag naar personeel tot 2020 zal stijgen,
terwijl het aanbod door de vergrijzing en ontgroening zal dalen.
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 met lokaal beleid slechts in beperkte
mate te beïnvloeden. Dat betekent ten eerste dat alle zeilen bijgezet moeten worden om
ook de jongere bevolking aan de gemeente/regio te binden. Jonge mensen moeten
meer kansen krijgen om te studeren, te werken en ook om te wonen in Den Helder, en
zij moeten gewezen worden op de toekomstige werkgelegenheid die Den Helder en de
regio bieden.
Verder moet tijdig worden ingespeeld op de behoeften van de oudere bevolking: een
vernieuwd aanbod op de terreinen van wonen en (de bereikbaarheid van) zorg. De
opgave is te zorgen voor voldoende aanbod aan nul-tredenwoningen en het
geschikt maken van de bestaande woningvoorraad zodat mensen langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen. In 2015 is een inventariserend onderzoek afgerond naar de levensloopgeschiktheid
van de bestaande woningvoorraad in de Kop van Noord-Holland. Dit krijgt een vervolg in beleidsuitwerkingen op
het niveau van kernen en wijken.
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 zullen worden. Van grootschalige uitbreidingen ineens zal gelet op de demografische en economische
ontwikkelingen geen sprake meer zijn. Waar, wat en wanneer er gebouwd wordt is meer en meer afhankelijk van
de marktsituatie en van woonwensen.
Regionale aanpak
Het bestrijden van demografische veranderingen is niet realistisch, wel het begeleiden van de gevolgen en het
beperken van ongewenste effecten. Een regionale samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke
organisaties, bewoners en bedrijven is daarbij belangrijk. De Kop van Noord-Holland heeft te maken met
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demografische en economische transitie, en is een van de regio’s die door het Ministerie van BZK zijn
aangewezen als anticipeerregio
Om te anticiperen op de toekomst werken de vier Kopgemeenten en de provincie samen in de
programmaorganisatie De Kop Werkt!. Er wordt uitvoering gegeven aan vier bestuursopdrachten (Havens,
Destinatiemarketing, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Regionaal ambitiedocument en investeringsprogramma).
Ambitiedocument en investeringsprogramma zijn overkoepelend voor alle bestuursopdrachten. Onder meer maakt
hier deel van uit het opstellen en uitvoeren van een woon- en leefbaarheidsplan voor de Kop van Noord Holland,.
Hierin worden keuzes gemaakt ten aanzien van wonen in relatie tot het voorzieningenniveau. Daarnaast wordt in
regionaal verband uitvoering gegeven aan de afspraken over de woningbouwprogrammering.
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3.10 Toezichtinformatie
1. Inleiding
De Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) is op 1 oktober 2012 in werking getreden en 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. Vertrouwen is het sleutelwoord.
In deze paragraaf staat toezichtinformatie. Deze geeft informatie over de uitvoering van een aantal taken in
medebewind. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl staan de prestaties van Den Helder online.
Verificatiegesprekken en beoordeling door provincie
De provincie, in haar rol van interbestuurlijk toezichthouder, vormt een oordeel over de mate waarin we de taken in
medebewind adequaat uitvoeren op basis van documenten die we voor 15 juli moeten aanleveren (cf verordening
provincie). Daarna worden ambtelijk verificatiegesprekken gesprekken gevoerd. Samengevat is het oordeel van de
provincie:
7

Legenda oordeel provincie :
Adequaat

Redelijk adequaat

Taak in medebewind

Niet adequaat

Oordeel 2014

Oordeel 2015
Geen beoordeling 8

Ruimtelijke ordening (WRO)
Toezicht en handhaving omgevingsrecht (Wabo)
Uitvoering Archiefwet

2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
a. Algemeen
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning
is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
b. Toezichtinformatie
De indicatoren zijn gebaseerd op het instrument Toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl.
Vergunningverlening
Indicator
Aandeel actuele
omgevingsvergunningen
activiteit milieu

Aandeel Lex Silencio Positivo
(LSP) bij
omgevingsvergunningen
activiteit milieu

7
8

Toelichting en toezichtinformatie
Voor een goede uitvoering van de Wabo-taken is het van belang dat het
bestand van omgevingsvergunningen mbt de activiteit milieu actueel is.
‘Actueel bestand’ is het verschil tussen het totale bestand dat van kracht is en
hoeveel vergunningen die revisie behoeven ook daadwerkelijk zijn
gereviseerd. Eind 2015 waren er totaal 43 bedrijven met een
omgevingsvergunningen milieu, waarvan 9 bedrijven onder gezag van de
provincie vallen en een bedrijf (de NAM vestiging op de Oostoeverweg) onder
het gezag van het ministerie van EZ. De vergunning van Gulf Oil Nederland
B.V. dient te worden geactualiseerd.
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. In 2015 hebben we geen omgevingsvergunningen verleend via

De provincie hanteert 3 niveaus voor haar oordeel: niet adequaat, redelijk adequaat en adequaat.
Geen beoordeling in 2015 omdat in 2014 het oordeel ‘adequaat’ was.
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Aandeel beroepsprocedures
bij omgevingsvergunningen
activiteit milieu met een
uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Handhaving/Toezicht
Indicator
Mate van uitvoering
takenpakket Wabo VTH-taken
conform kwaliteitscriteria 2.1
Gebruik van een probleem- of
risico analyse bij
handhavingsbeleid
Uitvoeringsprogramma VTHtaken is voor 1 januari aan de
raad aangeboden

Jaarlijkse evaluatie van het
uitvoeringsprogramma

Regionale afstemming bij het
handhavingsbeleid heeft
plaatsgevonden
Beleidsdoelen zijn voor het
handhavingsbeleid
vastgesteld
Toezicht- en sanctiestrategie
zijn voor het
handhavingsbeleid
vastgesteld
Gebruik van risicogebieden
voor het handhavingsbeleid

LSP.
Deze indicator is met name interessant omdat dit de wat zwaardere en
complexere vergunningen betreft (uitgebreide voorbereidingsprocedure). Als
hier zaken niet goed gaan kunnen de maatschappelijke gevolgen groter zijn. In
2015 hebben we geen omgevingsvergunningen activiteit milieu verstrekt,
waarop de uitgebreide procedure van toepassing was.

Toelichting en toezichtinformatie
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor de VTH-taken zijn bedoeld om de uitvoering
transparanter, voorspelbaarder en gelijkvormiger te maken.
Onze professionele schatting is dat de uitvoering voor 76-100% voldoet aan de
kwaliteitscriteria.
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. Op 15 juni 2015 is door de raad
vastgesteld het ‘Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018’.
De gemeente moet het handhavingsbeleid jaarlijks uitwerken in een
uitvoeringsprogramma. We hebben het Uitvoeringsprogramma 2014-2015
Bouwen, Ruimtelijke ordening en Brandveiligheid op 8 juli 2014 vastgesteld.
Door de RUD NHN is in overleg met de gemeente een werkprogramma voor
de milieutaak voor het jaar 2015 gemaakt.
Wettelijk is vastgelegd dat we jaarlijks het uitvoeringsprogramma moeten
evalueren. Op 23 juni 2015 hebben we het jaarverslag Handhaving 2014
vastgesteld en met de raadsinformatie brief RI15.0060 aan de raad
toegezonden.
De wet stelt dat de gemeente er zorg voor moet dragen dat het
handhavingsbeleid met de andere betrokken bestuursorganen en de organen
die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving wordt afgestemd. Regionale
afstemming heeft plaatsgevonden.
Beleidsdoelen binnen het handhavingsbeleid worden door de gemeenteraad
geformuleerd en geven weer welke maatschappelijke doelen moeten worden
gehaald. De beleidsdoelen zijn opgenomen in de nota Strategisch
Handhavingsbeleid 2015-2018.
Een toezicht- en sanctiestrategie geeft richting aan de wijze waarop toezicht en
handhaving in de gemeente plaatsvindt. Er is een vastgestelde toezicht- en
sanctiestrategie
Het rijk, provincies en gemeenten hebben diverse risicogebieden binnen het
ruimtelijke beleid benoemd: asbestregeling, brandveiligheid bij de opslag van
gevaarlijke stoffen, constructieve veiligheid en brandveiligheid, verontreinigde
grond, risicovolle inrichtingen. Deze risicogebieden zijn opgenomen in het
beleid.

c. Conclusie
De provincie Noord-Holland beoordeelt, in haar rol van interbestuurlijk toezichthouder, het proces op het gebied
van toezicht en handhaving omgevingsrecht als adequaat. In 2014 was dit nog redelijk adequaat. De provincie
geeft ook aan dat het haar bijzonder opviel dat we vanuit de gedachte van horizontale verantwoording de
gemeenteraad goed meenemen in de stappen die worden genomen op het terrein van de fysiek leefomgeving.
Verbeterpunten die de provincie ziet zijn: bij het strategisch beleid moeten doelen nog verder worden uitgewerkt
en ook de risico-analyse moet geactualiseerd worden.
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d. (Verbeter)acties
(Verbeter)actie
Cursussen toezichthouders
om te voldoen aan
opleidingseisen die in
Kwaliteitscriteria 2.1
Rond maken cyclus van beleid
t/m evalueren (procescriteria)

Invulling van de procescriteria
die op grond van de VTH
Kwaliteitscriteria 2.1 nodig zijn

Stand van zaken 31-12-2015
De VNG heeft deze zomer de modelverordening voor de kwaliteitscriteria
gepresenteerd. Voor 1 juli 2016 zal de raad de verordening op de
kwaliteitscriteria ter vaststelling worden aangeboden. In de lijn van de
kwaliteitscriteria worden de benodigde opleidingen gevolgd om daar waar
nodig het opleidingsniveau te verbeteren.
Het integrale uitvoeringsprogramma voor 2016 is ambtelijk voorbereid. In
overleg met de gemeente is door de RUD NHN een werkprogramma 2016
voor de taak milieu voorbereid. Dit werkprogramma zal in het eerste kwartaal
van 2016 worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma milieu 2016 voor de
gemeente Den Helder.
Met de gemeenten Texel, Hollands Kroon en Schagen wordt overleg gevoerd
om te onderzoeken op welke wijze de gemeenten aan de gestelde criteria
kunnen gaan voldoen.

3. Wet ruimtelijke ordening (Wro)
a. 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.
b. Toezichtinformatie
De indicatoren zijn gebaseerd op het instrument Toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl.
Indicator
Dekking van het
gemeentelijke grondgebied
door bestemmingsplannen
Omvang bestemmingsplannen
ouder dan tien jaar

Omvang digitale
bestemmingsplannen

Mate waarin bevoegdheden
rond bestemmingsplannen
binnen de wettelijke termijn en
volgens de wettelijke
procedures zijn uitgeoefend
Omvang vaststellingsbesluiten
dat binnen de wettelijke
termijn en volgens de
wettelijke procedure is
afgehandeld

Toelichting en toezichtinformatie
Idealiter is het hele gemeentelijke grondgebied gedekt. In Den Helder is
de dekking 99,9%. Eind 2015 waren er in totaal 43 bestemmingsplannen.
Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Er mogen geen
leges worden geheven als de gemeente na 1 juli 2013 nog
bestemmingsplannen heeft die ouder zijn. Van de 43 plannen waren er eind
2015 7 ouder (16%) dan tien jaar. Voor zover deze plannen geldend zijn
hebben zij allen betrekking op gronden gelegen in het centrum van Den Helder
in de omgeving van het station. Deze plannen hebben echter maar betrekking
op maximaal 1% van het grondgebied van Den Helder.
Nieuwe bestemmingsplannen moeten vanaf 1 juli 2009 op
ruimtelijkeplannen.nl ontsloten zijn. Van de 43 plannen staan er 28 digitaal op
Ruimtelijkeplannen.nl (65%). Dit zijn echter kwantitatieve aantallen. Van de
oppervlakte van de gemeente is 95% voorzien van een digitaal
bestemmingsplan.
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. In [50-75%] 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.
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. In 2015 hebben we 2 vaststellingbesluiten genomen. Deze 2
zijn volgens de wettelijke termijn en procedure afgehandeld.
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Aandeel gehonoreerde
aanvragen en bedrag
tegemoetkoming planschade
Aandeel
grondexploitatieovereenkomst
en die voldoen aan de
wettelijke procedurele
verplichtingen
Aandeel
omgevingsvergunning en
activiteit afwijkend gebruik
bestemmingsplan

Mate waarin
handhavingsbeleid is
uitgevoerd

De mate waarin planschade wordt toegewezen is een indicatie voor de
omvang hiervan in een gemeente. In 2015 zijn geen aanvragen voor
tegemoetkoming in planschade ingediend. In 2015 zijn ook geen aanvragen
voor tegemoetkoming in planschade gehonoreerd.
Deze indicator geeft inzicht in hoeveel grondexploitatieovereenkomsten er zijn
gesloten, met welk bedrag en of is voldaan aan de wettelijke verplichtingen.
We hebben in 2015 geen grondexploitatieoverkomsten gesloten, alleen
9
anterieure overeenkomsten . In deze overeenkomsten wordt veelal een
afspraak gemaakt over de verdeling van kosten en niet over de hoogte van
kosten.
Deze indicator geeft inzicht in het aandeel omgevingsvergunningen waarmee
kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hoe beter de inhoud van
een bestemmingsplan, hoe minder reden er is om van dit plan af te wijken.
Er zijn in 2015 91 aanvragen ingediend voor omgevingsvergunningen
waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Er zijn er 90
verleend.
De gemeente is wettelijk verplicht te handhaven. Deze indicator geeft aan in
hoeverre het handhavingsbeleid is uitgevoerd. De handhaving is in 2015
uitgevoerd op basis van het uitvoeringsprogramma Bouwen, ruimtelijke
ordening en brandveiligheid 2014-2015.

Conclusie
De provincie heeft over het jaar 2015 geen beoordeling uitgevoerd over de uitvoering van de taken in
medebewind, omdat de in 2014 aangeleverde informatie nog actueel was voor 2105 en omdat het oordeel over
2014 ‘adequaat’ was. De beoordeling van het toezicht en handhaving omgevingsrecht is in 215 beoordeeld als
adequaat (zie ook Wabo).
c. (Verbeter)acties
(Verbeter)actie
Zorgen dat alle
bestemmingsplannen jonger
zijn dan 10 jaar

Stand van zaken 31-12-2015
99% van het grondgebied van de Gemeente Den Helder wordt gedekt door
bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar. Uitzondering is een gebiedje dat ten
zuidoosten van de Van Galenbuurt ligt en de gronden rondom het
Station/postkantoor. De zuid-oosthoek van de Van Galenbuurt is begrepen in
het bestemmingsplan Stadshart West 2016 dat in oktober van 2016 ter
vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Voor de locatie Stationslocatie en
postkantoor zal na het doorlopen van de bij die projecten behorende
procedures een bestemmingsplan worden opgesteld.

4. Archiefwet
a. 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. De archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA), in
zijn rol als gemeentearchivaris, stelt op basis van de ‘Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) Archief’ het jaarverslag
op. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft deze KPI’s Archief ontwikkeld om de horizontale
verantwoording over de Archiefwet te versterken.
b. Toezichtinformatie
Het Verslag Archief Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 2015 dat u met RI15.0072 hebt ontvangen, geeft
concrete toezichtinformatie voor de belangrijkste Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).
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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.
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In 2015 is weer een aantal verbeteringen gerealiseerd:
1. De basis van het team Informatievoorziening is sterk verbeterd door het aantrekken van nieuwe medewerkers
en interne mobiliteit binnen het team
2. De projectmatige aanpak van de actielijst van de archief KPI’s 2014 heeft het afgelopen jaar de situatie sterk
verbeterd. Ten opzichte van vorig jaar zijn vier indicatoren ongewijzigd gebleven, vier (aanzienlijk) verbeterd en is
één indicator lager gewaardeerd. Veel vooruitgang is geboekt met het wegwerken van de achterstanden voor wat
betreft het overdragen en het vernietigen van archieven Dit geldt met name voor de bodemdossiers,
milieuvergunningen, dossiers van gesloopte panden, bouwvergunningen en de achterstanden in het WIZ-archief.
Punt van zorg is de archiefruimte. De laatste jaren is minder aandacht besteed aan onderhoud van de ruimte en
de klimaatbeheersingsapparatuur omdat werd gerekend op de nieuwe huisvesting. Recentelijk heeft de
archiefinspecteur een inspectie uitgevoerd. Op basis van zijn bevindingen is een verbetervoorstel opgesteld. Na
uitvoering moeten de bewaaromstandigheden een stuk zijn verbeterd. Volledig voldoen aan de normen is in de
huidige situatie helaas niet mogelijk.
c. Conclusie
Op 3 september 2015 heeft het verificatiegesprek met de provincie en het RHCA plaatsgevonden. De uitvoering
van de archiefwet- en regelgeving is vervolgens door de Provinciaal inspecteur in haar brief van 10 november
2015 als ‘redelijk adequaat’ omschreven. Dit oordeel is positief onderbouwd, er is vertrouwen in de voortgang bij
de gemeente Den Helder en de verhoudingen met de provinciale en gemeentelijke inspectie zijn zeer goed. Van
de tien bij het Regionaal Archief aangesloten gemeenten neemt Den Helder, op basis van de scores van de KPI’s,
inmiddels de derde plaats in!
d. (Verbeter)acties
(Verbeter)actie
Uitvoeren verbeterplan
Informatievoorziening
Op orde brengen van de basis
van het team
Wegwerken van
archiefachterstanden en
voorbereiden digitalisering
documentstromen (WIZ) en
bewerken
Omgevingsvergunningen
Opstellen
informatiebeheerplan
Het project zaakgericht
werken
Verdere digitalisering van
kritische documentstromen.
Digitale duurzaamheid in
relatie tot het e-depot en het
RHCA
Vervanging archiefbescheiden
waardoor er op den duur
volledig digitaal gewerkt kan
worden.

Stand van zaken 31-12-2015
Nog steeds op schema, focus op het project Zaakgericht Werken waarbij alle
DIV- processen op den duur zullen worden opgenomen in het zaaksysteem.
Basis verder uitgebouwd en verbeterd, ook door aantrekken van twee nieuwe
medewerkers. Zaak is om processen, procedures en dergelijke vast te leggen
en te borgen.
Bouwvergunningen worden vervroegd overgebracht in 2016 waarbij met het
RHCA een web portaal wordt ingericht dat ‘digitalisering op verzoek’ en het
extern plaatsen van 400 meter archief mogelijk maakt. Uit het sociaal domein
wordt 400 meter achterstand vernietigd in 2016.

Plan wordt gebaseerd op de nieuwe situatie in het project zaakgericht werken,
informatiebeheer zal voornamelijk plaatsvinden in het zaaksysteem en met
behulp van de vastgestelde processen in de I-Navigator.
Technische invoering midoffice is grotendeels afgerond, begin 2016 worden de
eerste ingerichte zaken en de vernieuwde website opgeleverd.
Doorgaand proces, wordt per proces ingericht in het nieuwe zaaksysteem.
Omgevingsgunningen worden in samenwerking met het RHCA gedigitaliseerd.
Volgend jaar een keuze maken voor de beste optie voor de gemeente Den
Helder, er zijn diverse mogelijkheden om aan te sluiten op een E-depot. We
zijn hierin niet afhankelijk van het RHCA.
Vervanging is een meerjarig proces dat we binnen het zaaksysteem gaan
borgen. In de praktijk is er al veel vervangen, met een volledig
vervangingsbesluit komt er ook een einde aan hybride archivering van zowel
analoge als digitale stukken.

5. Externe veiligheid
a. Algemeen
Externe veiligheid gaat over het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi). Het Brzo 2015 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, spoorwegemplacementen en bedrijven die onder het Brzo vallen.
Sinds 1 juli 2013 zijn Brzo -inspecties overgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).
Jaarlijks stelt de OD NZKG een handhavingsprogramma. Dit wordt opgenomen in een voor dat jaar
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geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst. Ook voor het jaar 2015 is een geactualiseerde
dienstovereenkomst afgesloten en gebaseerd op een ureninzet van 355 uur door de omgevingsdienst. Ook
hebben we in 2015 een Jaarrapportage DVO 2014 ontvangen. Vanaf 1 januari 2016 worden de provincies het
bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen in Nederland.
b. Toezichtinformatie
We nemen hier de toezichtinformatie op die we moeten leveren aan de provincie Noord-Holland op basis van haar
Verordening systematische toezichtinformatie:
•
De gemeente Den Helder heeft in 2015 negen Brzo-bedrijven, waarvan één onder de bevoegdheid valt van
de gemeente, te weten Gulf Oil Nederland B.V. Bij dergelijke bedrijven is sprake van een cumulatie van
risico’s.
•
Het door de OD NZKG opgestelde handhavingsprogramma voor 2015 maakt onderdeel uit van de
geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst waardoor wordt voldaan aan artikel 24 Brzo.
•
In het kader van de uitvoering van het toezicht heeft de Omgevingsdienst begin 2015 aan Gulf Oil Nederland
B.V een bestuurlijke last onder dwangsom opgelegd die later is ingetrokken door de Omgevingsdienst. Dit
naar aanleiding van diverse ontwikkelingen waaronder de bereidheid van Gulf Oil Nederland B.V om (tijdelijk)
een bepaalde voorziening te treffen. Nadien zijn naar aanleiding van nieuwe controles ter plaatse nog diverse
waarschuwingsbrieven verzonden aan Gulf Oil Nederland B.V. Een enkele procedure loopt nog, veel
overtredingen zijn al beëindigd.
•
De gemeente Den Helder heeft in 2015 geen veiligheidsrapporten ontvangen (artikel 15 en 16 Brzo).
•
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 2015 was dit niet aan de orde.
c. Conclusie
Onze conclusie is dat we op dit moment adequaat omgaan met de wettelijke verplichtingen voor externe
veiligheid. De Brzo-taak ligt nu bij een van de vijf landelijke Brzo-RUD’s.
d. (Verbeter)acties
(Verbeter)actie
Beleidsvisie ‘Externe Veiligheid Gemeente
Den Helder’ laten vaststellen door raad

Anticiperen op de nieuwe milieuvergunning
van het gasbehandelingsstation van de
NAM door het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu
Anticiperen op het te nemen
Luchthavenbesluit door het Ministerie van
I en M, waardoor ook de gemeentelijke
bestemmingsplannen m.b.t.
veiligheidszones aangepast moeten
worden.

Stand van zaken 31-12-2015
De beleidsvisie wordt pas vastgesteld als de NAM-contouren
definitief zijn vastgesteld en het luchthavenbesluit is genomen
(betreft o.a. de veiligheidscontouren rondom de luchthaven zelf).
De ontwerpvisie ligt er wel en is opgenomen in de betreffende
bestemmingsplannen. We zijn nog steeds in afwachting van de
aanpassing van de NAM-contouren en het luchthavenbesluit.
De gemeente is in afwachting van de formele besluitvorming. Er is
nog geen sprake van vastgestelde contouren en er ligt/lag ook
nog geen ontwerp ter inzage. De uitvoeringsparagraaf is dus ook
nog niet bekend, wat wel van belang is want hierin wordt ook het
schadeaspect meegenomen.
Nog niets van bekend m.u.v. planning. De verwachting is dat dit
besluit volgt in 2016. De hiervoor benodigde Mer-procedure moet
nog worden gestart.

6. Kinderopvang
Naast de provincie, houdt ook het Rijk toezicht op taken die we in medebewind uitvoeren. Een daarvan is de
kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de
kinderopvang. Zij moeten alle kinderopvangcentra (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen,
gastouderbureaus en een percentage van de gastouders) jaarlijks door de GGD laten controleren. De Inspectie
van het Onderwijs (de Inspectie) houdt tweedelijnstoezicht op de gemeenten.
Jaarlijks vullen we voor de Inspectie het onderdeel Kinderopvang in op www.waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast
moeten we voor 1 juli een jaarverslag opstellen en aan de raad sturen. Dit is met raadsinformatiebrief RI15.0052
aan u verstrekt.
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De Inspectie heeft onze verantwoordingsinformatie over 2014 geanalyseerd. Op 20 november 2015 heeft ze met
een brief laten weten dat ze besloten heeft onze gemeente niet nader te onderzoeken. Dit betekent dat we ‘status
A' behouden.
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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).
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 balansclassificatie anders is vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarden.
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 worden in vijf jaar afgeschreven. Alleen kosten van onderzoek en ontwikkeling die leiden tot een
materieel vast actief mogen als immaterieel vast actief worden geactiveerd.
Materiële 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.
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.
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 € 1.000.000;
3. Het niet meer activeren van immaterieel actief.
Materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Het gaat hierbij om investeringen die grotendeels worden gedaan voor begraafplaatsen, riolering of het verzamelen
van huishoudelijk afval waar tegenover een heffing kan worden geheven.
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 dient de investering minimaal € 1.000.000 te bedragen om tot activering
over te gaan.
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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. De oninbaarheid is bepaald op 100% voor huidige en oudcliënten zonder incassoactiviteiten. Het normbedrag voor inbaarheid is bepaald op € 1.320 (was € 1.320) per
openstaande debiteur met een betalingsregeling. Voor openstaande vorderingen in behandeling bij een
deurwaarder, schuldsanering en dergelijke 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 en de bijdrage is
terug te vorderen.
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.
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.
Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
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Vaste passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting dan wel het
voorzienbare verlies. De voorzieningen kennen de volgende indeling:
Voorziening risico’s en verplichtingen
De voorzieningen voor risico’s en verplichtingen zijn nodig om financiële risico’s en verplichtingen op
te vangen. Indien een risico zich voor meer dan 75 % zeker voor gaat doen en het risico ook is te kwantificeren
wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening
beoordeeld en indien nodig geactualiseerd.
Voorziening kostenegalisatie
De voorzieningen voor kostenegalisatie zijn nodig om toekomstig groot onderhoud voor gebouwen, de
haven en de riolering op te kunnen vangen. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt jaarlijks
getoetst of de stand van de voorzieningen in overeenstemming zijn met de meerjarige onderhoudsplannen.
Onder de kostenegalisatievoorzieningen zijn ook de egalisatievoorzieningen voor huishoudelijk afval
en riolering opgenomen. Deze dienen om de tariefsontwikkeling in de afvalstoffenheffing en het
rioolheffing gelijkmatig te laten verlopen.
Deze voorzieningen worden jaarlijks beoordeeld bij het opmaken van de jaarrekening.
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.
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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 2015 een post verantwoord van € 2.078.000 wegens ontvangen bijdragen van het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Het betreft hier eigen bijdragen in het kader van de WMO (zoals verstrekte
huishoudelijke hulp en beschermd wonen). 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 € 2.078.000. Deze onzekerheid wordt op grond van een uitspraak van de commissie BBV niet
meegewogen in het oordeel van de accountant over de jaarrekening.
Personeelslasten zijn 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 arbeidskosten
gerelateerde 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. In het geval van de wethouders is er een voorziening opgenomen ten behoeve
van de wachtgeldverplichtingen.
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4.3 Balans
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (bedragen x € 1.000)
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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 2015:
Omschrijving

Boekwaarde Investe- Desinves1-1-2015

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

ringen

teringen

Afschrij-

Bijdragen

Afwaarde-

Boekwaarde

vingen

van derden

ringen

31-12-2015

25

2

23

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.).
Met ingang van de jaarrekening 2015 moeten wij ook nog apart onderscheid maken bij de investeringen met
economisch nut naar investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2015:
Omschrijving

Boekwaarde Investe- Desinves1-1-2015

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

ringen

teringen

Afschrij-

Bijdragen

Afwaarde-

Boekwaarde

vingen

van derden

ringen

31-12-2015

1.995

1.995

122

4

118

33.178

2.130

293

1.199

33.815

2.700

557

576

170

2.512

757

35

200

592

4.323

201

215

4.309

3.574

637

34

46.648

3.560

903

1.788

-

978

3.199

978

46.540

9

9

5.526

262

36

8

28

Overige materiële vaste activa

1.627

156

1.471

Investeringen met een maatschappelijk nut

7.198

-

-

173

17

155

26.071

1.303

1.522

25.852

105

436

9

51

Machines, apparaten en installaties

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut (heffing)

-

542
26

34

26.638

1.510

-

426

1.653

5.265

-

-

-

-

6.773

26.495

In erfpacht uitgegeven gronden

3.111

Overige vaste activa

3.111

-

4

-

-

-

3.107

83.595

5.070

907

3.867

-

978

82.914

Totaal materiële vaste activa

4

3.107

Voor de investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut zijn geen reserves beschikbaar.
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht.
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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.
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
1-1-15

Realisatie
2015

742
90
94
1.656

508
90
94
1.656

181
90
94
1.630

Totaal krediet

Restant krediet
1-1-15

Realisatie
2015

1.355

1.355

557

Totaal krediet

Restant krediet
1-1-15

Realisatie
2015

240
200
336

178
200
336

132
102
121

Totaal krediet

Restant krediet
1-1-15

Realisatie
2015

Vermeerderingen:
PK Koninckshoek
BV De Drietand
BV Tuindorpschool
Nieuwbouw De Kluft

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

Vermeerderingen:
Kunstgrasvelden
Vervoermiddelen
Aanschaf van 1 tractiemiddel met een aanschafprijs lager dan € 75.000.

Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa betreft voornamelijk kantoormeubilair en automatisering.

Vermeerderingen:
Beveiligings software
Servers en storage
Inrichting buitenruimte zwembad
Machines, apparaten en installaties

Vermeerderingen:
Nieuw zwembad*
4.020
*)Onderdeel van het totaal krediet zwembad (uitgaven voorgaande jaren onder bedrijfspanden).

336

202

Investeringen met economisch nut (heffing)
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Hierbij moet je denken aan investeringen in riolering en huishoudelijk afval. Met ingang van de jaarrekening 2015
is daar nog de begraafplaatsen bijgekomen.
Grond, weg- en waterbouwkundige werken
Riolering

1.266
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727

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Omschrijving

Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrijvingen/ Afwaarde- Boekwaarde
1-1-2015

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan woningcorporaties

ringen

teringen

aflossingen

ringen

31-12-2015

7.014

7.014

71.860

2.692

69.169

Overige langlopende leningen

4.688

433

4.255

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

1.762

Bijdragen aan activa van derden

5.905

Totaal financiële vaste activa

91.228

1.184

895

413

341
1.184

0

4.360

1.638
5.564

413

87.639

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
2015

2014

Aandelen N.V. Houdstermij. Gaskop Noord-Holland: 557 stuks à € 454

253

253

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

529

529

45

45

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
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.
N.V. Port of Den Helder

5

5

6.108

6.108

9

9

0

0

18

18

1

1

46

46

7.014

7.014

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 2014 naar schatting € 13.600.000.
Belang van 100% in de Luchthaven Den Helder B.V.
De gemeente heeft een belang van 100% in de Luchthaven Den Helder B.V. Deze BV heeft een belang van 50%
in Den Helder Airport C.V. De intrinsieke waarde van dit belang bedraagt volgens de jaarrekening van 2014 circa
€ 6.600.000.
Deelname in de N.V. 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 € 593.300.000 onder de
ballotageovereenkomst, daarin heeft de Gemeente Den Helder een aandeel van 3,84%.
De intrinsieke waarde van het aandeel van de Gemeente Den Helder in de N.V. Huisvuilcentrale bedraagt volgens
de jaarrekening van 2014 circa € 2.600.000.
Aandelen Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V.
In 2007 heeft Willemsoord B.V. Cape Holland overgenomen. Voor de financiering van deze overname heeft een
agiostorting plaatsgevonden door de gemeente op de bestaande aandelen van € 6.100.000.
De jaarrekening 2014 sluit met een eigen vermogen van € 8.932.000.
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Deelneming in Zeestad Beheer B.V.
De gemeente heeft een belang van 50% in Zeestad Beheer B.V. De vennootschap heeft ten doel het optreden als
beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Zeestad C.V. en is opgericht in 2007.
Het resterende belang van 50% is in handen van de Provincie.
Zeestad C.V.
Voor de ontwikkeling van de plangebieden Stadshart en Nieuw Den Helder Centrum is in 2007 Zeestad C.V.
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 B.V., waar de gemeente en Provincie beide een 50% belang hebben
genomen. Zeestad Beheer B.V. heeft het resterende belang van 1% in de CV.
N.V. Port of Den Helder
De gemeente heeft een belang van 100% in de N.V. Port of Den Helder. Tevens staat de gemeente voor
maximaal € 26.300.000 garant ten behoeve van N.V. Port of Den Helder.
Overige langlopende leningen
Hieronder zijn onder meer opgenomen leningen aan de Schouwburg De Kampanje (€ 1.500.000),
Samenwerkingsschool SO/VSO (€ 1.250.000), Triade (€ 270.000), Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V.
(€ 800.000) en de Starterslen2ingen (€ 440.000).
De aflossing van € 433.000 bestaat uit de reguliere aflossingen.

Overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar
De vorderingen op bijstandscliënten welke vallen onder de WWB bedraagt € 3.600.000 waarop in mindering is
gebracht een bedrag van € 1.900.000 wegens mogelijke oninbaarheid. De vorderingen op bijstandscliënten met
doorbetalingsverplichting aan het rijk (van 75%) bedraagt € 42.000 minus een bedrag van € 40.000 wegens
mogelijke oninbaarheid.
Debiteuren Sociaal Domein

Aantal
personen
827
878
846
792
800

2011
2012
2013
2014
2015

Aantal
vorderingen
1.194
1.297
1.248
1.189
1.222

Betalingsregelingen
808
868
863
842
835

Percentage
68%
67%
69%
71%
68%

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën.
Boekwaarde

Voorziening

2015

verlieslatend

Niet in exploitatie genomen gronden
In exploitatie genomen gronden (onderhanden werk)
Overige grond- en hulpstoffen

Balanswaarde Balanswaarde
2015

2014

42

0

42

10

21B252

14B481

6B771

12B254

0

0

1

14

21B294

14B481

6B814

12B278

Niet in exploitatie genomen gronden
Omschrijving

Boekwaarde Overboe- Vermeer- Opbreng- Afwaar1-1-2015 king

deringen sten

Boekwaarde Voorziening

dering

(incl. vz)
OS&O

-33

Vinkenterrein

42

Totaal

10

Balanswaarde Boekwaarde

31-12-2015 verlieslatend
(incl. vz)

-33

t/m 2015
0

0

42
-33

0

0
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0

31-12-2015 per m2

42

0

0

0

42

2

42

Vinkenterrein
In 2015 is opdracht gegeven voor de bodemsanering van het Vinkenterrein. Er zijn gelden beschikbaar vanuit de
Provincie (ISV-middelen) en gemeente (voorziening bodemsanering). De sanering wordt in 2016 uitgevoerd en zal
ca. 8 maanden in beslag nemen. Er zal een voorlopige invulling komen met groen en parkeren. Daarnaast is er
ook door diverse bewoners die rondom het Vinkenterrein wonen, belangstelling geuit om een stukje tuingrond te
kopen.
In exploitatie genomen gronden (onderhanden werken)
Omschrijving

Boekwaarde Overboe- Vermeer- Opbreng- Reserve- Boekwaarde Voorziening Boekwaarde
1-1-2015 King

deringen sten

vorming

31-12-2015 verlieslatend

(incl. vz)
Doggerwijk West

(incl. vz)

complex

Voorziening Balanswaarde

31-12-2015 verlieslatend
(incl. vz)

31-12-2015

t/m 2015

-380

75

15

-320

-320

Willem-Alexander Hof

12.634

938

6.481

7.091

7.091

14.481

21.572

Totaal

12.254

1.013

6.496

6.771

14.481

21.252

0

0

6.771

0

Nog te maken kosten (eindwaarde)
Nog te verwachten opbrengsten (eindwaarde)
Eindwaarde van het verwachte voordelig exploitatieresultaat
Contante waarde van het verwachte voordelig exploitatieresultaat ultimo 2015
Bij de berekeningen van de prospectie van plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
Rente
•
Kostenstijging (Doggerswijk West)
•
Kostenstijging (Willem Alexander Hof)
•
Opbrengstenstijging
•
Prijspeildatum
•
Opslag bovenwijkse voorzieningen per m2
Overige gegevens:
•
Nog te realiseren opslag op grondverkopen (Bovenwijkse voorz. € 4,50 per m²)
•
Nog te verkopen grond voor bedrijven, kantoren e.d.

-320

15.189
24.278
3.410
2.129

4,0 %
1,5 %
2,0%
0,5 %
1-1-2016
€ 4,50

€ 220.680
49.040 m²

Toelichting:
In de grondexploitatie Doggerswijk West heeft de interesse in de bedrijvenkavels nog niet tot concrete resultaten
geleid. De toegangsweg en de verbetering van het kruispunt zal worden uitgevoerd op het moment dat een
aanzienlijk deel van de kavels is verkocht. Onderdeel van de grondexploitatie is tevens de aanleg van een fietspad
en een fiets en voetgangersbrug om de verbinding tussen station Zuid, wijk, scholen en winkels te verbeteren.
De nog niet uitgegeven grond van fase 1 Willem-Alexander Hof is begin 2015 conform de contractuele afspraken
overgedragen aan Woningstichting. In mei 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd van fase 1. Inmiddels zijn er
in totaal ca. 50 woningen verkocht van deze fase. De gemeente heeft het afgelopen halfjaar gewerkt aan een plan
van aanpak om de verkoop van de woningen te versnellen. Gezien de bouwopgave die er nog ligt en het risico dat
de gemeente daar financieel in loopt, is het gewenst dat er een versnelling plaatsvindt in de verkoop.
Voorziening Willem Alexander Hof
In 2014 hebben we een aanvullende voorziening van € 8.662.000 getroffen voor het complex Willem Alexander
Hof. Op grond van een uitgevoerde marktscan hebben we de inschatting van het verkooptempo van de woningen
bijgesteld. Door het naar beneden bijstellen van het verkooptempo neemt de duur van het project aanzienlijk toe.
Daarnaast hebben we om boekhoudkundige redenen bij de berekening van de contante eindwaarde alleen de
geraamde baten en lasten voor de komende 10 jaar meegenomen. Er is geen reden om deze uitgangspunten bij
te stellen.

Overige grond- en hulpstoffen
De overige grond- en hulpstoffen betreffen voornamelijk de magazijnvoorraden van Stadsbeheer.
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Vorderingen
De in de balans opgenomen vorderingen (uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder) kunnen als volgt
worden gespecificeerd.

Vorderingen op openbare lichamen

De daling van de post ‘Provincie Noord-Holland subsidie’ wordt voornamelijk veroorzaakt door ontvangen subsidie
inzake aanleg/onderhoud fietspad voor in totaal € 400.000. Daar tegenover staat een nog te ontvangen subsidie
inzake een wegenproject voor in totaal € 215.000.
De overige vorderingen op openbare lichamen betreft de nog openstaande posten op bijvoorbeeld gemeenten,
provincie en rijk. De daling van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst inzake
gemeentelijke belastingen ad € 1.700.000 bij een publiekrechtelijk orgaan. Daar tegenover staat een stijging van
deze post met € 1.100.000 nog te ontvangen dividendbelasting.
Rekening-courant met het Rijk
R.C. Schatkistbankieren

2015

2014

40.214

20.313

40.214

20313

Met ingang van 2014 is de gemeente verplicht om mee te doen aan schatkistbankieren. Dit houdt in dat alle
overtollige middelen van de gemeente bij het Rijk worden geplaatst. Middels een rekening-courantverhouding
hebben wij de beschikking over onze middelen. Zie voor de berekening van de overtollige middelen onderstaande
tabel:
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Drempelbedrag:
1.318,8
Berekening kwartaalcijfer op buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen:
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Kwartaalcijfer
1.081
1.002
1.058
1.066
Ruimte onder het
238
317
261
253
drempelbedrag
Het drempelbedrag betreft 0,75% van het begrotingstotaal. Alle overtollige middelen boven het drempelbedrag
moeten worden afgestort.
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Rekening-courant met niet financiële instellingen
R.C. Nationaal Restauratiefonds
R.C. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
R.C. Programmabureau Integrale Veiligheid

2015

2014

0

10

79

48

0

-129

79

-72

De R.C. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is in 2010 geopend in het kader van de uitoefening van de
Startersleningen. Sinds 2014 voert de gemeente de administratie uit van het Programmabureau Integrale
Veiligheid. Voorheen werd deze activiteit door de Politie uitgevoerd. Vanwege het saldo van deze rekening is dit
overgeheveld naar nog te betalen kosten.
Overige vorderingen

De daling van het saldo van de algemene debiteuren wordt onder andere veroorzaakt door afwikkeling van oude
posten ten behoeve van de overgang van Belastingen en Invordering naar Cocensus. Daarbij is bij de algemene
debiteuren een voorziening van € 600.000 in mindering gebracht voor mogelijke oninbaarheid.
De rente langlopende geldleningen u/g betreffen rentebaten welke betrekking hebben op 2015, maar pas in 2016
ontvangen worden. Deze rentebaten hebben betrekking op de periode tussen de laatste renteontvangst en de
balansdatum.
De toename van de post overige vorderingen met € 2.700.000 wordt onder andere veroorzaakt door het saldo van
de openstaande debiteuren in beheer bij Cocensus van ad € 990.000. De resterende stijging wordt veroorzaakt
door posten, zoals bijvoorbeeld de bijdrage van het CAK ad € 700.000, toeristenbelasting ad € 500.000, nog te
ontvangen vanuit de Sociale Verzekeringsbank ad € 650.000 en afloop overige posten voor ongeveer € 400.000.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten.
2015
Kas
Bank

2014

14

21

1.784

550

1.798

571

De onder de liquide middelen opgenomen bankrekeningen betreffen de saldi bij de ABN AMRO, BNG en ING.
Sinds 2014 moeten alle overheidslichamen hun overtollige middelen stallen bij de rijksoverheid. Hierdoor ontstaat
er een rekening-courant verhouding met de rijksoverheid welke nu verantwoord onder het kopje “Rekeningcourant met het Rijk”. Op het saldo van de BNG is een lichte stijging zichtbaar.
Overlopende activa
De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden.

Het bedrag van de overige overlopende activa is onder andere opgebouwd uit de verstrekte voorschotten aan
verschillende zorginstellingen van € 2.400.000. En de betalingen gedaan in 2015 ten behoeve van 2016, voor in
totaal € 1.650.000 en overige vooruitbetaalde kosten voor € 311.000.
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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 2015 wordt hieronder per reserve weergegeven.
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Een samenvatting van de doelstellingen van de verschillende types reserves wordt op de volgende bladzijdes
gegeven
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.
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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.
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.
De reserve is bestemd voor verduurzaming van de openbare verlichting.

Drooghe Weert

Revolverend Fonds Openbare
Verlichting
Logementsgebouw Casino
Inrichting A. Pieckplein

De reserve is bestemd voor het herstel en de herbestemming van het
logementsgebouw in Huisduinen.
De reserve is bestemd voor herinrichting van het Anton Piekplein inclusief
flankerende maatregelen.

Meerjarenbeleid.
Reserve
Kunstopdrachten/aankoop
kunstvoorwerpen

Monumenten
Beleidsplan Natuur,
Landschap en Stedelijk Groen
(BNLS)

Bovenwijkse voorzieningen

Bodemsanering

Frictiefonds
Egalisatie
Onderwijshuisvesting

Aard / Reden
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.
De reserve is bedoeld ter uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid
(Nota CHW).
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 algemeen
en 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.
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.
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.
Een eenmalige storting om de structurele bezuiniging in de
bedrijfsvoering mogelijk te maken.
Voorzieningen onderwijshuisvesting o.b.v. verordening voorziening
huisvesting onderwijs en nota "Samen voor Kwaliteit" (Kadernota Onderwijs
en Welzijnsaccommodaties).
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Buffer voor risico’s
Reserve
Herontwikkeling Lidwina
Divmag terrein

Aankopen Stadshart
Participatie / werkdeel WWB
Sociaal Domein

Afstoten gemeentelijke
panden

Aard / Reden
Deze reserve is bestemd voor de aankoop van de gesaneerde bodem en
heringerichte openbare ruimte na realisering van het project Lidwina.
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.
Het doen van aankopen van panden ten behoeve van het project stadshart.
Gevormd uit het bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2009.
De middelen zijn/worden deels ingezet voor het participatiebudget.
De reservering bedraagt 2% van het totale bedrag dat ten bate van de drie
decentralisaties door het Rijk wordt toegevoegd aan de gemeentelijke
begroting.
Gevormd uit de winsten van de gemeentelijke vastgoedverkopen die
aangewend kan worden om de kosten van verliesgevende vastgoedobjecten
te compenseren.

Egalisatiereserve.
Reserve
Woonwagens Blankmanstraat

Duinen Noordkop /
Bezoekerscentrum
Verplaatsing kinderboerderij
Nieuwbouw Stadhuis

Exploitatie parkeren
Sluisdijkstraat

Aard / Reden
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.
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de jaarlijkse
kapitaallasten van de bouw en inrichting van het bezoekerscentrum
“Duinen Noordkop”.
Deze reserve is bestemd opvangen van de jaarlijkse
kapitaallasten van de bouw voor de verplaatsing van de kinderboerderij.
Ten einde de budgetruimte, welke te maken heeft met de huisvesting,
constant te houden op het basisniveau van € 1.600.000 worden dalingen in
deze exploitatiebudgetten gestort in een reserve.
Deze reserve is bestemd voor dekking van de exploitatie.

Technische reserve.
Reserve
Nieuwbouw Pijler /
Herderschee
Dekking kapitaallasten
stadhuis
Onderwijscluster
Pasteurstraat

Aard / Reden
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'.
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten voor
gedane investeringen in het stadhuis.
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.
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De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht.
Realisatie
Vermeerderingen:
Bespaarde rente 2015

910

Verminderingen:
Op weg naar een sluitende begroting
Resultaatbestemming 2014
Jaarresultaat 2014
Bijdrage tekort Baggerbeheer
Herstel en herbestemming Logementsgebouw Huisduinen
Revolverend fonds openbare verlichting
Uitvoering NUP

899
810
3.186
493
542
200
520

Bestemmingsreserves
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht.
Nieuwbouw Stadhuis
De vermeerdering van € 500.000 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015. Hierbij is besloten dit bedrag
toe te voegen aan de reserve Nieuwbouw stadhuis.
Strategische visie
De vermeerdering van € 7.353.764 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015 en RB15.0085 Turap 2015.
Hierbij is besloten het bedrag van € 7.185.000 uit de verkoop aandelen NUON en € 168.764 en rentevergoeding
gaskop Noord Holland toe te voegen aan de reserve Nieuwbouw stadhuis.
Een vermindering van €1.500.000 is conform RB.0132 dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de verwerving van
de benodigde gronden en de realisatie van de Noorderhaaks, inclusief deelprojecten.
Een vermindering van € 636.000 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015 en heeft betrekking op het
uitwerkingsplan Stadshart.
Een vermindering van € 200.000 is conform RB14.0126 op weg naar een sluitende begroting, hierbij is besloten dit
bedrag te onttrekken uit de reserve strategische visie.
Revolverend fonds duurzame openbare verlichting
De vermeerdering van € 200.000 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015 en heeft betrekking op
duurzame verlichting (LED)
De vermindering van € 40.000 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015 en heeft betrekking op aanschaf
led-lampen openbare verlichting.
Logementesgebouw Casino
De vermeerdering van € 542.000 is conform RB15.0095 en heeft betrekking op het herstel en herbestemming van
het logementsgebouw (het Casino) in Huisduinen.
Inrichting A. Pieckplein
De vermeerdering van € 688.648 is conform RB15.0121 en heeft betrekking op herinrichten Anton Pieckplein
inclusief flankerende maatregelen.
Bovenwijkse voorzieningen
De vermeerdering van € 58.245 heeft betrekking op verkoop perceel grond gelegen aan Beukenhout te
Julianadorp.
Een vermindering van €1.500.000 is conform RB15.0132 en heeft betrekking op de verwerving van de benodigde
gronden en de realisatie van de Noorderhaaks, inclusief deelprojecten.
Een vermindering van € 431.596 is conform RB13.0167 en heeft betrekking voorbereidingskrediet aanleg
Noorderhaaks (verlengde Breewijd)
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Bodemsanering
De vermeerdering van € 120.000 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015. Hierbij is besloten dit bedrag
toe te voegen aan de reserve Bodemsanering.
De vermindering van € 77.231 heeft betrekking op kosten bodemsanering Bassinggracht / Vinkenterrein.
Frictiefonds
De vermindering van € 249.000 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015 en heeft o.a. betrekking op de
kosten voor doorlichting programmabegroting en kosten directie en verhoging van het opleidingsbudget.
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting vormt een gesloten systeem. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de
reserve onderwijshuisvesting. De vermindering van € 677.242 betreft het uiteindelijke resulterende saldo welke
met de reserve wordt verrekend.
Aankopen Stadshart i.h.k. Van wet voorkeursrecht
De totale vermindering van € 1.011.000 heeft o.a. betrekking op de aankoop van schouwburg de Kampanje ad.
€ 900.000 het overige heeft betrekking op de beheerskosten.
Af te stoten gemeentelijk vastgoed
De vermeerdering van € 294.500 is conform RB15.0115 aanvulling op programmabegroting 2016 -2019
en heeft betrekking op de verkoop van panden Narcisstraat 13 en Ruyghweg 31.
De vermindering van € 135.983 heeft betrekking op de afschrijving van de boekwaarde van de Narcisstraat 13 en
Ruyghweg 31.
Nieuwbouw Stadhuis
De vermeerdering van € 150.000 is conform RB14.0110 Programmabegroting 2015. Om de budgetruimte, welke
te maken heeft met de huisvesting, constant te houden op het basisniveau van € 1.600.000 wordt de
onderbesteding in deze reserve gestort.
Nieuwbouw Pijler / Herderschee
De vermeerdering van € 70.623 heeft betrekking op de bespaarde rente. De vermindering van € 122.552 heeft
betrekking op de jaarlijkse kapitaallasten.
Onderwijscluster Pasteurstraat
De vermeerdering van € 94.456 heeft betrekking op de bespaarde rente. De vermindering van € 158.277 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 2015 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.
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Voorzieningen

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de doelstellingen van de verschillende voorzieningen.
Egalisatievoorzieningen (heffingen)
Het gaat hierbij om voorzieningen waarvoor voor onderdelen waarvoor een heffing kan worden geheven. Oftewel
van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
Voorziening
Egalisatievoorziening
Riolering
Egalisatie huishoudelijk afval

Aard / Reden
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.
Deze voorziening is bedoeld ter egalisering van de jaarlijkse afwijkingen
in de budgettair neutrale exploitatie van aan huishoudelijk afval
verbonden werkzaamheden.

De kosten zijn ontstaan in het huidige begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar. De grootste
voorzieningen zijn hieronder toegelicht
Egalisatievoorziening riolering
Basis voor de voorziening is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2013 – 2017. De toevoeging van 1.134.000 en
de onttrekking van € 363.000 betreft het saldo van de baten en lasten van het rioolbeheer welke wordt verrekend
met de egalisatievoorziening riolering.
Egalisatie huishoudelijk afval
De vermindering van € 1.050.000 betreft het resultaat 2015 op de inzameling van het huishoudelijk afval.
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Kostenegalisatievoorzieningen.
Voorziening
Aard / Reden
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 voeren
onderhoud uit de meerjarenplanning.
Egalisatievoorziening
Deze voorziening is een onderbouwde onderhoudsvoorziening voor de
onderhoud gebouwen
dekking van de fluctuerende uitgaven groot onderhoud aan gemeentelijke
objecten (aan de hand van het beheerplan)
Onderhoud
Voorziening voor onderhoud aan gemeentelijke sportterreinen en –
sportaccommodaties
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 Defibtillator)
Onderhoud Watergangen
Voorziening voor onderhoud aan de watergangen. Deze
onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te voeren onderhoud conform
het nog op te stellen beheersplan watergangen 2016 - 2019
De kosten zijn ontstaan in het huidige begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar. De grootste
voorzieningen zijn hieronder toegelicht
Onderhoud gebouwen
De vermeerdering van € 390.000 bestaat uit de jaarlijkse dotatie conform de begroting 2015. Voor
€ 208.000 heeft er onder andere onderhoud plaatsgevonden aan Drs. Bijlweg 20 en Ambachtsweg.
Onderhoud Watergangen
De totale vermeerdering van € 460.000 is conform RB.0122 egalisatie voorziening groot onderhoud waterwegen
ad. € 360.000 en conform RB15.0085, Turap 2015 voor een bedrag van € 160.000
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
Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen is voor het inkomen van
Wachtgeld vml. Wethouders
voormalige wethouders een wachtgeldvoorziening ingesteld.
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.
Bij de overname van het terrein Willemsoord heeft defensie de
Bodemsanering Willemsoord
kosten voor de bodemsanering afgekocht. De gemeente is juridisch
eigenaar en voor de waterbodem, in het kader van de Wet
bodembescherming (Wbb), schuldig eigenaar.
Uit de actuele meerjaren begroting van Willemsoord B.V. blijkt dat het moeite
Claim Willemsoord
koste om de exploitatie sluitend te krijgen. Willemsoord rekent in een aantal
gevallen niet de commerciële verhuurprijs aan maatschappelijk partijen.
Voormalig personeel
Voorziening voor betaling maandelijkse vergoeding aan ex-medewerker.
Claim Willemsoord
De vermeerdering is conform RB15.0085 Turap 2015. Volgens de prognose in de 1ste half jaarlijkse rapportage
wordt er over het jaar 2015 een nadeel in de exploitatie van Willemsoord verwacht. Als bijdrage in het
exploitatietekort wordt € 378.000 in de voorziening gestort.
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Schadeclaim Staat
De gelden uit de voorziening zijn aangewend om overgebracht te worden naar nog te betalen kosten (Overige
schulden), omdat er overeenstemming met Defensie is om de gelden te gaan inzetten op het RWS project.
Langlopende schulden
Betreft vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.
Onderhandse leningen

2015

2014

133.195

139.402

Door derden belegd geld

248

236

133.443

139.637

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven over het jaar 2015:
Omschrijving

Stand

Vermeerdering

Aflossing

Stand

1-1-2015
Onderhandse leningen

31-12-2015

139.402

Door derden belegd geld
Totaal voorzieningen

6.206

133.195

236

29

16

248

139.637

29

6.223

133.443

Onderhandse leningen
Het gehele saldo van onderhandse leningen betreft leningen van binnenlandse banken en financiële
instellingen. De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
€ 5.781.000.
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 te betalen loonheffing en premies betreffen de verschuldigde bedragen over de maand december 2015 van het
gemeentelijk personeel.
De stijging van de subsidies heeft voornamelijk betrekking op een groot aantal instellingen in de welzijnssfeer,
welke in 2016 worden afgewikkeld.
De overige schulden betreffen posten die in het lopende boekjaar zijn verantwoord en die worden afgewikkeld in
2016. De stijging van deze post met € 12.900.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de opname vanuit het
Sociaal Domein en de opname van een verplichting vanuit de voorziening Schadeclaim Staat.
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Overlopende passiva
De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Vooruit ontvangen bedragen
Het saldo van vooruit ontvangen 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
2015 zijn in het volgende overzicht weergegeven.

Nog te betalen bedragen
Rentelasten

2015

2014

2.942

3.088

2.942

3.088

De rentelasten hebben betrekking op rente van opgenomen langlopende geldleningen welke betrekking hebben
op 2015, maar pas in 2016 betaald hoeven te worden.
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Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen
Instelling (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag Gewaarborgd %

Woningstichting Den Helder
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland

Schuld 1-1

Schuld 31-12

7.170

100,00%

5.087

4.942

593.333

3,84%

22.784

22.782

ROC Kop van Noord-Holland

5.445

100,00%

3.086

2.904

Gemini ziekenhuis

6.000

100,00%

6.000

6.000

113

100,00%

26

20

Willemsoord BV

Stichting Dierentehuis Den Helder

21.000

100,00%

8.400

15.000

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

53.503

8,94%

4.771

4.783

68

13,44%

9

45

26.300

100,00%

14.675

12.050

500

100,00%

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
N.V. Port of Den Helder
Stichting Blijf van mijn Lijf
Subtotaal garanties zonder achtervang

713.432

Stichting Woontij
Woningstichting Den Helder

500

406

65.338

68.932

57.774

50,00%

32.072

31.162

117.500

50,00%

107.500

114.500

Stichting Woonzorg Nederland

6.349

50,00%

3.049

2.923

Vestia Groep

4.674

50,00%

3.940

3.849

Subtotaal garanties met achtervang WSW

186.297

146.561

152.434

Totaal

899.729

211.899

221.366

N.V. 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.
Gemini ziekenhuis
Met het raadsbesluit RB14.0069 heeft de raad zijn goedkeuring verstrekt aan de garantstelling van € 6.000.000.
Voor deze garantstelling staat de gemeente direct garant.
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 € 21.000.000.
De stijging van de schuld per 31 december ten opzicht van 1 januari heeft te maken met de stijging van de
schuldenpositie van Willemsoord.
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%.
De stijging van de schuld per 31 december ten opzicht van 1 januari komt doordat de totale schuld van de
Veiligheidsregio in 2014 is gestegen waardoor ons aandeel ook meestijgt.
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%.
N.V. Port of Den Helder
Met het verzelfstandigen van de Havendienst heeft de gemeente zich garant gesteld voor een totaal bedrag van
€ 26.300.000. De N.V. Port of Den Helder valt onder de gewaarborgde geldleningen waarvoor de gemeente direct
garant staat.
De daling van de schuld per 31 december ten opzicht van 1 januari heeft te maken met een lagere opname van de
rekening-courant verhouding in bovenstaande tabel.
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Stichting Blijf van mijn Lijf
Met het raadsbesluit RB13.0094 is de raad akkoord gegaan met de garantstelling van € 500.000 voor de stichting
Blijf van mijn Lijf. De garantstelling is uiteindelijk in 2014 geeffectueerd. Op basis van de jaarrekening 2014 van de
stichting is de garantstelling opgenomen zoals in bovenstaand tabel verantwoord.
Stichting Woontij
Voor de Stichting Woontij is er een achtervangovereenkomst afgesloten met het WSW waarbij er een maximale
kredietlimiet van € 20.000.000 met een looptijd tot en met 31 maart 2015 geldt.
Woningstichting Den Helder
Met betrekking tot de Woningstichting Den Helder is een achtervangovereenkomst afgesloten met het WSW
waarbij een maximale kredietlimiet van € 250.000.000 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 Vestia
Groep. De geldleningen zijn door de Vestia Groep aangetrokken door middel van het WSW, waarbij de Gemeente
Den Helder een achtervangfunctie vervult.
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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 € 1.300.000.
Als gevolg van de nieuwe taakvelden per 1 januari 2015 binnen het Sociaal Domein zijn in 2015 een aantal
verplichtingen aangegaan met zorgaanbieders. De contracten (totaal € 18.042.000) leiden niet tot een verplichting
omdat de contracten zijn aangegaan op basis van een indicatief budget. Indien een organisatie geen prestaties
verricht voor de gemeente Den Helder leidt dit dan ook niet tot een betalingsverplichting aan deze zorgaanbieder.
Daarnaast vindt jaarlijks hercontractering plaats.
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

119
216
170

Divers
Divers
Divers

109

Divers

492
226
1.113
709

t/m 01-08-2021
t/m 01-03-2033
t/m 01-0-2034
Divers

982
312
762
40
1.563
1.117

Divers
Divers
Divers
Divers
Divers
Divers

Software:
Licenties software
Onderhoud software
Algemene software
Hardware:
Divers
Huur en exploitatie:
Sporthal Heiligharn
Basisschool De Fontein
Zwembad Heersdiep
Overig
Overige:
Onderhoudscontracten Stadsbeheer
Polissen
Dienstverlening
Inhuur
Samenwerkingsovereenkomst
Overig
Bedragen x € 1.000
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4.5 Exploitatieoverzicht

Exploitatieoverzicht
Bedragen (x € 1.000)
Lasten/Baten

Begroting 2015

Programma

Bedragen (x € 1.000)
Lasten/baten

Lasten

Totaal lasten
Baten

Totaal baten
Toevoegingen reserves

Totaal toevoegingen
Onttrekkingen reserves

Oorspronkelijk

Rekening

Na
wijziging

2015

Begroting 2015
Oorspronkelijkna wijziging

Programma

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
98

Algemeen bestuur/bedr voering
Integrale veiligheid
Beheer openbare ruimte
Stedelijke vernieuwing
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisting
Verkeer en Vervoer
Milieu
Onderwijs en Jeugd
Cultuur
Sport en vrije tijd
Sociaal domein
Economische ontwikkeling
Algemene dekkingsmiddelen

01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
98

Algemeen bestuur/bedr voering
Integrale veiligheid
Beheer openbare ruimte
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisting
Verkeer en Vervoer
Milieu
Onderwijs en Jeugd
Cultuur
Sport en vrije tijd
Sociaal domein
Economische ontwikkeling
Algemene dekkingsmiddelen

01
03
04
05
07
98

Algemeen bestuur/bedr voering
Beheer openbare ruimte
Stedelijke vernieuwing
Ruimtelijke ontw/Volkshuisv
Milieu
Algemene dekkingsmiddelen

01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
98

Algemeen bestuur/bedr voering
Integrale veiligheid
Beheer openbare ruimte
Stedelijke vernieuwing
Ruimtelijke ontw/Volkshuisv
Verkeer en Vervoer
Milieu
Onderwijs en jeugd
Sport en vrije tijd
Sociaal domein
Algemene dekkingsmiddelen

Totaal onttrekkingen
Gerealiseerd resultaat
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10.031
7.068
12.695
1.702
11.135
1.986
12.746
6.522
5.848
5.336
99.331
1.285
158
175.843
-999
-68
-1.141
-7.380
-964
-13.461
-198
-28
-1.093
-36.753

9.288
8.848
19.357
2.523
10.979
1.923
15.178
6.324
5.833
5.507
99.447
2.023
833
188.063
-1.017
-68
-2.820
-6.920
-942
-14.501
-297
-77
-1.008
-27.612

-119.303
-181.388
650
200

-130.733
-185.995
650
200
842

120
8.261
9.231
-249

-14
-520
-3.300

120
8.430
10.242
-1.163
-513
-3.889
-2.078
-263
-57
-1.733
-1.002
-273
-391
-520
-11.881

386

427

-258
-636
-93
-57
-270
-1.204

Verschil
gewijzigde
begroting -/rekening
rekening
2015

9.171
7.406
15.668
1.982
10.366
1.700
14.229
6.487
5.774
5.311
92.566
1.921
828
173.410
-1.044
-46
-1.951
-6.697
-1.013
-14.833
-435
-67
-954
-28.622
-17
-130.945
-186.623
650
200
1.231
353
120
8.430
10.983
-1.163
-125
-3.885
-2.078
-278

Verschil
gewijzigde
begroting -/rekening
116
1.442
3.689
541
613
222
949
-163
59
196
6.882
102
5
14.652
27
-23
-870
-223
71
333
138
-10
-54
1.010
17
212
627

-389
-353
0
-741
0
-388
-4
14
-57
-1.163
-32

-570
-970
-273
-391
-520
-10.253

-1.628

-12.483

12.910

Omschrijving

Lasten

Nadeel door lagere toerekening uren aan projecten
Lagere overige personeelsgerelateerde uitgaven
Lagere salariskosten door het niet of later opvullen van vacatures
Hogere toevoeging voorziening wachtgeld wethouders
Voordelen behaald op ICT
Lagere energielasten voor de huisvesting
Lagere huisvestingslasten
Overige verschillen
Saldo programma 1 Algemeen bestuur en middelen

Baten

Reserves Totaal I/S

-721
357
137
-711
314
141
483
116

27

0

116

27

0

Vertraging in de uitvoering opruimingen explosieven Vinkenterrein
Geen onttrekking uit de bestemmingsreserve i.v.m. de Vinkenterrein
Overige verschillen

1.290

Saldo programma 2 Integrale veiligheid

Hogere uitgaven rotonde Ruyghweg dan administratief begroot
Onderuitputting inzake het project Noorderhaaks
Overige verschillen
Saldo programma 3 Beheer openbare ruimte

-721
357
137
-711
314
141
483
143

I/S
I
I
I
I
I/S
I/S
I/S

143

-23

-388
0

1.290 I
-388 I
129 I/S

1.442

-23

-388

1.031

-215
3.800
104

215
-1.200
115

-4

0I
2.600 I
215 I/S

3.689

-870

-4

2.815

389
152

0

-389
0

0I
152 I/S

Saldo programma 4 Stedelijke vernieuwing

541

0

-389

152

Lagere onderhoudskosten WVG-panden
Grondexploitaties Willem-Alexander Hof
Grondexploitaties Doggerswijk West
Lagere huuropbrengsten
Incidentele verkoopopbrengsten
Lagere toevoeging aan de balanswaarde
Hogere opbrengsten bouwleges
Overige verschillen

109
329
332

14

123
329
332
-113
-113

152

Vanwege fasering van plannen is er sprake van een onderschrijding van uitvoeringbudgetten
Overige verschillen

-157

-113
240
-661
133
178

Saldo programma 5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

613

-223

Lagere lasten op parkeerbeheer
Overige verschillen

142
80

71

Saldo programma 6 Verkeer en vervoer

222

71

Doorschuiven van werkzaamheden bodemsaneringprogram
Opname lasten voorziening Waterbreed
Lagere onttrekking voorziening ISV i.v.m. vertraging in de werkzaamheden
Hogere onttrekking voorziening huishoudelijk afval door hogere lasten
Overige verschillen
Saldo programma 7 milieu

1.427
-357

-353

0
-339

-57

133 I
-640 I/S
51

142 I/S
94 I/S

-57

236

-1.163

264
0
-255
157
-47

-121

357
-255
157
74

0

949

333

-1.163

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I/S
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Hogere onderhoudskosten schoolgebouwen
Bijdrage aan Scholen aan Zee i.v.m. onderwijs aan asielzoekende kinderen
Overige verschillen

-353
-142
332

142
-4

-32

Saldo programma 8 Onderwijs en jeugd
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138

-32

Overige verschillen

59

-10

0

49 I/S

Saldo programma 9 Cultuur

59

-10

0

49

Overige verschillen

195

-54

0

142 I/S

Saldo programma 10 sport en vrije tijd

196

-54

0

142

Hogere lasten vve-kinderen op peuterspeelzalen
Sociale werkvoorziening
Lagere lasten op het gemeentelijk minimabeleid
Geringe afwijking op materiële maatwerkvoorzieningen Wmo
Onderuitputting op Wmo(Nieuw)
Lagere lasten op de huishoudelijke hulp toelage
Vrijval middelen Beschermd Wonen, waren op het verkeerde product begroot
Vrijval middelen Beschermd Wonen psychiatrie
Hogere lasten intramurale en extramurale zorg Beschermd Wonen
Vrijval middelen Maatschappelijke opvang i.v.m. verkeerd begroot
Het niet doorgaan van Eigen Kracht conferenties
Budgetgebonden budgetten Jeugd (pgb)
Budgetgebonden budgetten WMO (pgb)
Het niet inzetten van middelen Individuele voorzieningen jeugd
Lagere lasten innovatie van de Jeugdzorg
Vrijval budget inzake regiovisie huiselijk geweld en invoering van het Advies- en Meldpunt
Onderuitputting budget uitvoering nieuwe taken 3D's
Hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering 2015
Hogere baten uit terugvordering en verhaal
Afrekening GR Gesubsidieerde Arbeid
Administratie nadeel inzake Coa-gelden
Overige verschillen

-69
141
589
-27
1.295
300
132
60
-610
141
16
404
240
1.300
417
120
2.368

104

Saldo programma 11 Zorg en maatschappelijke dienstverlening

Overige verschillen
Saldo programma 12 Economische ontwikkeling
Totaal programma's
Toename gemeentefonds door ondermeer éénmalige uitkeringen, oude jaren e.d.
Lagere uitkering sociaal domein

Overige verschillen
Saldo programma algemene dekkingsmiddelen
Totaal Generaal
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-353 I
0I
296 I/S
-57

-44

35
141
589
-27
1.295
300
132
60
-610
141
-28

65

160
78
572
-56
196

0

1.300
417
120
2.368
160
78
572
-56
905 I/S

6.882

1.010

0

7.892

102

17

0

102
14.648

17
416
314
-63

0
-2.372

18

-39

-10

18
14.666

212
628

-10
-2.382

119 I/S
119
12.692

314 I
-63 I
-31 I/S
220
12.912

Wet normering topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Den Helder van
toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de gemeente Den Helder is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke
WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn
dan 1,0 fte. De bezoldiging van M Huisman is ten opzichte van de vastgestelde stukken 2014 gewijzigd.
De wijziging in toelichting heeft geen impact en veroorzaakt geen onverschuldigde bedragen.
Bedragen (x € 1)
Functie(s)

J. Cox

M. Huisman

Gemeente Secretaris

Griffier

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

ja

ja

nee

230.474

178.000

Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning

114.000

86.975

Belastbare onkostenvergoedingen

0

145

Beloningen betaalbaar op termijn

0

12.375

114.000

99.495

0

0

114.000

99.495

NVT

NVT

29/9 - 31/12

1/1 - 31/12

1

1

28.500

85.122

Belastbare onkostenvergoedingen

0

233

Beloningen betaalbaar op termijn

0

13.841

Totaal bezoldiging 2014

28.500

99.196

Individueel WNT-maximum 2014

59.355

230.474

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding: zie
Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband 2014 (in fte)
Bezoldiging 2014
Beloning
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond
van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Reserves:

Begroot Werkelijk
Structurele onttrekkingen:
woonwagens Blankmanstraat
Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum
verplaatsing kinderboerderij
Nieuwbouw Pijler/ Herderschee
Onderwijscluster Paasteurstraat
Structurele toevoegingen:
Nieuwbouw Pijler/ Herderschee
Onderwijscluster Paasteurstraat

13.000
12.250
17.670
122.552
158.277
323.749

13.000
12.250
13.811
122.552
158.277
319.890

71.109
94.261
165.370

70.914
94.456
165.370
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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 hebben we op programmaniveau gemaakt. Alleen de programma’s waar sprake is van mogelijke
begrotingsonrechtmatigheid hebben we in de toelichting opgenomen. In de programmaverantwoording hebben we
per programma een uitgebreidere toelichting opgenomen.

Afwijkingen op programma's (lasten)
Programma
Bedrag

Onderwijs en Jeugd

Onderwijs en Jeugd

Toelichting
2015 is een overgangsjaar wat betreft de onderhoudskosten van
schoolgebouwen van het primair onderwijs. De bijdragen hiervoor worden
door het Rijk vanaf 2015 rechtstreeks aan de scholen overgemaakt. In Den
Helder hebben wij echter een meerjarige overeenkomst tot en met 2015
inzake dit onderhoud met scholen gemaakt. Om de overgang soepel te
laten verlopen is afgesproken het onderhoud conform deze meerjaren
353.000 planning uit te voeren en na afloop, in 2016 tot afrekening over te gaan,
waarbij de Rijksbijdrage in de afrekening betrokken wordt. Hierdoor is er
voor dit onderhoud € 353.000 meer uitgegeven dan begroot wat echter in
2016 verrekend zal worden. De overschrijding is wel onrechtmatig maar telt
ons inziens niet mee voor het oordeel van de accountant, omdat de
kostenoverschrijding voor een belangrijk deel wordt gecompenseerd.
Voorts is er een bijdrage van € 142.000 aan ‘Scholen aan Zee’ verstrekt als
bijdrage in kosten van plaatsing van Porto Cabins ten behoeve van
onderwijs aan asielzoekende kinderen. Hier staat een bijdrage van het
142.000 C.O.A. tegenover. De overschrijding is wel onrechtmatig maar telt ons
inziens niet mee voor het oordeel van de accountant, omdat de
kostenoverschrijding geheel wordt gecompenseerd door een direct
gerelateerde subsidie.

Afwijkingen op reserves (lasten en baten)
Programma
Bedrag
Toelichting
Vanwege fasering van plannen is er sprake van een onderschrijding van
uitvoeringbudgetten, € 389.000. Hierop is geanticipeerd met een
raadsbesluit waarin bepaald is dat nu overschietende middelen gestort
worden in de reserve Anton Pieck. De overschrijding is wel onrechtmatig
Stedelijke vernieuwing
389.000
maar telt ons inziens niet mee voor het oordeel van de accountant, omdat
het een kostenoverschrijding bij een open einde regeling betreft. Vanwege
dit open karakter kon in het kader van het opmaken van de jaarrekening de
overschrijding niet eerder worden geconstateerd.
Wegens verkochte panden wordt er € 58.000 in de reserve Bovenwijkse
voorzieningen gestort en € 295.000 in de Egalisatiereserve vastgoed. De
overschrijding is wel onrechtmatig maar telt ons inziens niet mee voor het
Ruimtelijke ontwikkeling en
353.000 oordeel van de accountant, omdat het een kostenoverschrijding bij een
wonen
open einde regeling betreft. Vanwege dit open karakter kon in het kader
van het opmaken van de jaarrekening de overschrijding niet eerder worden
geconstateerd.
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Overzicht incidentele baten en lasten
Programma
01 Algemeen bestuur/bedrijfsvoering

Omschrijving

Begroting

Verkiezingen leveranties (incl. Waterschapsverk.)

-

-

Project Kompas Noordkop

24.300

24.000

1.975

-500.000

KP personeel, opleidingskosten

154.000

32.768

95.000

95.000

95.000

-249.000

-249.000

Toev.egalisatie reserve stadhuis

150.000

150.000

150.000

Toev.bestemm.reserve nieuwbouw stadhuis

500.000

500.000

500.000

348.725

797.300

641.945

7.185.000

7.210.241

7.210.241

-83.300

-83.300

82.926

7.185.000

7.353.764

7.353.764

Totaal 01 Algemeen bestuur/bedrijfsvoering
Dividend aandelen - uitkering NUON gelden
Gemeentefonds - nwe taak Waterschapsverkiez.
Toevoeging aan reserve Strategische Visie
Inttr.alg.reserve Gemeentefonds (NUP-gelden)
Totaal 01 Algemene dek k ingsmiddelen
FLO overgangsrecht

Toev.bestemm.reserve Straatverlichting
Onttr.alg. reserve Straatverlichting

Totaal 03 Beheer Openbare Ruimte
06 Verkeer en Vervoer

154.000
-249.000

Onttr.bestemm.reserve frictiefonds

03 Beheer Openbare Ruimte

111.202

20.250

Stadhuis

02 Integrale veiligheid
Totaal 02 Integrale veiligheid

123.300

Realisatie

Aanschaf camera's binnenstad

KP directie, kosten t.l.v. frictiefonds

01 Algemene dekkingsmiddelen

154.175

aangepast

-520.000

-519.947

-519.947

-603.300

13.960.758

14.126.984

385.361

411.271

339.731

385.361

411.271

339.731

-200.000

-200.000

-200.000

200.000

200.000

200.000

-

Verkeersonderzoek
Onttr.alg. reserve Parkeren

Totaal 06 Verkeer en Vervoer
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55.688

-

-

-56.676

-56.676

-

-989

-56.676

-

5. Single Audit Information (SiSa)

OCW

D1

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF
Besteding (jaar T)
Regionale meld- en
Opgebouwde reserve ultimo
coördinatiecentra
(jaar T-1)
voortijdig schoolverlaten
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01

Indicatornummer: D1 / 02

Besluit regionale meld- € 385.817
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
beleid 2011-2015 (OAB) voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
Besluit specifieke
voldoen aan de wettelijke
uitkeringen
kwaliteitseisen (conform artikel
gemeentelijk
166, eerste lid WPO)
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2014

€ 426.629
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)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Gemeenten

I&M

E3

Subsidieregeling
sanering
verkeerslawaai
(inclusief bestrijding
spoorweglawaai)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 603.024
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

€ 100.818
Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen

€0
Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 113.967
Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidshinder ten laste
van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar
T-1)

Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

1 IENM/BSK-2014/187543
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

I&M

E27B

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

€ 27.493
Overige bestedingen (jaar T)

€0
Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 250812/364114
2 473423/600883
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06

SZW

G1A

1 250812/364114
2 473423/600883
Wet sociale
Hieronder per regel één
werkvoorziening
gemeente(code) uit (jaar T-1)
(Wsw)_totaal 2014
selecteren en in de kolommen
ernaast de
Wet sociale
verantwoordingsinformatie voor
werkvoorziening (Wsw) die gemeente invullen
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)

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

€ 581.392
€0
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03

30,42
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Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

€0
€0
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.
Indicatornummer: E27B / 09

€ 130.809
€0
start uitvoering werk in 2016
Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02

283,71

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

€0
Ja
Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
overige bestedingen

€0
€ 66.571
€0
€0
Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0
Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

€ 569.392
€0
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

inclusief deel openbaar lichaam

1 60400 Den Helder

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

€0
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 06

1 IENM/BSK-2014/187543
Hieronder per regel één
Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de
tussen medeoverheden kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking
en/of verordening

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

€0
€0
Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten ProRail Eindverantwoording Ja/Nee
bestedingen tot en met (jaar T) tot en met (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
Deze indicator is bedoeld voor deze regeling ten laste van
rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de juistheid en volledigheid van de
Deze indicator is bedoeld
van de
voor de tussentijdse
verantwoordingsinformatie
verantwoordingsinformatie
afstemming van de juistheid
en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

€ 27.493
Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Nee
Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 11

SZW

G2

Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
Gemeente
tedeel 2015
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.

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

€ 22.685.803
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 658.409
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 291.060
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 1.220
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€ 101.831
€ 3.330
Baten (jaar T)
Volledig zelfstandige
Loonkostensubsidie o.g.v.
uitvoering Ja/Nee
art. 10d Participatiewet (excl.
Rijk)
Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

G3

€ 91.544
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 30.937
edeel 2015
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€ 3.457
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 3.474
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 58.000
€ 4.832
€ 39.542
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 49.807

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

6. Controleverklaring
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7. BIJLAGEN
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Totaal

NWB
NWB
NWB
NWB
NWB
NWB

5.009.734
8.208.884
9.075.604
15.000.000
10.000.000
10.000.000

1988 1-mrt Annuïteit
1988 1-okt Annuïteit
1997 2-jun Lineair
2003 15-mei Annuïteit
2003 24-okt Lineair
2005 14-jan Fix

1988 2-sep Annuïteit
1993 4-aug Lineair
1993 1-sep Lineair
1999 4-jan Annuïteit
2004 6-okt Lineair
2005 21-nov Fix
2006 8-feb Fix
2007 2-nov Fix
2007 2-nov Fix

2-9-2011 2-9-2016
4-8-2003 nvt
1-9-2003 nvt
4-1-2009 4-1-2019
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

1-3-2033
1-3-2013 1-3-2023
1-10-2033
1-10-2003 nvt
2-6-2017
2-6-2007 nvt
15-5-2028 nvt
nvt
24-10-2018 nvt
nvt
13-1-2020 nvt
nvt

2-9-2031
4-8-2018
1-9-2018
4-1-2024
6-10-2024 nvt
21-11-2025 nvt
8-2-2026 nvt
2-11-2028 nvt
2-11-2032 nvt

13.613.406
15.882.308
14.067.187
36.302.417
20.000.000
20.000.000
20.000.000
12.000.000
10.000.000

BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG

Rente-aanpassing
Laatste
Volgende

Afloopdatum

Verstrekker Oorspronkelijk Jaar Valuta AflossingsHoofdsom
datum
wijze

139.401.604

3.551.771
5.852.173
1.361.341
10.368.691
2.666.666
10.000.000
33.800.642

9.176.589
2.541.169
2.250.750
19.632.455
10.000.000
20.000.000
20.000.000
12.000.000
10.000.000
105.600.963

Restant bedrag
1-1

133.195.546

3.403.023
5.652.398
907.560
9.823.654
2.000.000
10.000.000
31.786.636

8.760.221
1.905.877
1.688.062
18.054.750
9.000.000
20.000.000
20.000.000
12.000.000
10.000.000
101.408.911

Restant bedrag
31-12

2,470%
4,580%
4,560%
4,570%
4,344%
4,493%

3,150%
3,900%
3,925%
4,770%
4,250%
3,850%
3,965%
4,860%
4,860%

Rente
%

300
90
208
225
76
345

120
146
120
357
85
40
320
59
59

Restant
dagen

3.087.852

73.107
67.007
35.867
296.156
24.455
430.579
927.171

96.354
40.193
29.447
928.664
100.347
85.556
704.889
95.580
79.650
2.160.680

Rente schuld
1-1

5.927.003

87.729
268.030
62.077
473.849
115.840
449.300
1.456.825

289.063
99.106
88.342
936.468
425.000
770.000
793.000
583.200
486.000
4.470.178

Rente
betaald

2.942.420

70.046
64.720
23.911
280.588
18.341
430.579
888.185

91.982
30.145
22.085
854.035
90.313
85.556
704.889
95.580
79.650
2.054.234

Rente schuld
31-12

Het gemiddelde van de rentepercentages komt voor 2015 uit op 4,252%. Dit een gewogen gemiddelde op
basis van de percentages.

6.206.058

2.014.006

148.747
199.774
453.780
545.037
666.667

4.192.052

416.368
635.292
562.687
1.577.704
1.000.000

Aflossing

5.781.571

84.667
265.742
50.122
458.282
109.726
449.300
1.417.838

284.691
89.057
80.980
861.839
414.965
770.000
793.000
583.200
486.000
4.363.732

Rente
Lasten

7.1 Overzicht van geldleningen

