¥

Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 8 november 2017

Besluit nummer

: RB17.0059

Onderwerp

: Programmabegroting 2018, investeringsplan 2018 en meerjarenraming
2019-2021

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0075 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 19 september 2017;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op
18 oktober 2017;
besluit:
1. de programmabegroting 2018 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming
2019-2021, met dien verstande dat de tekst onder doelstelling 2.9: ‘Met een duurzame en
efficiënte kwaliteitsniveau van het openbaar groen’ als volgt wordt gewijzigd:
Geschrapt wordt de zin: ‘We stellen kwaliteit boven kwantiteit’.
Daarvoor in de plaats wordt de volgende passage toegevoegd: ‘Bij bomen gaan we niet
1
alleen voor kwaliteit maar ook voor kwantiteit. Het aantal bomen wordt niet verminderd.’ ;
2. in aansluiting op de programmabegroting 2018-2021, de bijlage ‘Nieuw beleid en meerjarig sluitende
begroting 2018-2021’ vast te stellen“, met dien verstande dat
 het budget voor programma 5 Sport cultuur en recreatie, op basis van de herziende begroting
2018 van de LOS, wordt verhoogd naar € 90.000,- om het lokale media aanbod verder te kunnen
professionaliseren;
 er een eenmalig budget van € 30.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de bekostiging van
noodzakelijke investeringen bij de lokale media;
 de budgetverhoging in de periode 2018 tot en met 2020 wordt bekostigd uit de algemene reserve
van de gemeente en vanaf 2021 uit de structurele ruimte in de programmabegroting;
 het eenmalige budget van € 30.000,- wordt bekostigd uit de algemene reserve van de gemeente;
 de lokale omroep en bij voorkeur in regionaal verband te verzoeken tot een onafhankelijk kijk- en
luisteronderzoek en de resultaten van het onderzoek te delen met de gemeenteraad voor 1 maart
2018;
 voor 1 maart 2018 een route/plan van aanpak oplevert hoe te professionaliseren en dit met de
raad te delen. En na de raadsgoedkeuring het verhoogde bedrag vrij te geven;
 in contact wordt getreden met de regiocolleges om op politiekniveau tot elkaar te komen over
2
een streekomroep met een streven tot een gezamenlijke bekostiging ;
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Amendement 6.9 van de fractie van GroenLinks.
Amendement 6.6 van de fractie van het CDA.
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3. het programma ‘Gebiedsgerichte aanpak’ in te stellen
3.1 en daarin op te nemen de volgende activiteiten uit bestaande programma’s met de
bijbehorende budgetten:

Activiteiten programma gebiedsgerichte aanpak
sociaal cultureel werk
wijkaanpak (convenant)
BOA
bevordering wijkgericht werken
Innovatie Sociaal Domein
Subsidie bewonersorganisaties
duurzaam en klimaatbestendig nieuw perspectief

2018

2019

2020

2021

150
500
160
22
300
47
1.179

150
500
160
22
300
47
48
1.227

150
500
160
22
300
47
95
1.274

135
500
160
20
270
42
141
1.268

3.2 Daarbij de kosten voor Innovatie Sociaal domein te bekostigen uit de Reserve Sociaal Domein;
4. een krediet van € 6.402.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-) investeringen in
2018;
5. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 8 november 2017.

voorzitter
Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M. Huisman
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