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Onderwerp:  Kadernota 2016-2019 "Stroomopwaarts" 

 

Gevraagd besluit: 

De kadernota 2016-2019 vaststellen.  

1. Het kader voor de uitvoering van nieuwe taken in het sociaal domein handhaven (paragraaf 2.2):  

a. Dit houdt in dat de beschikbare middelen in de integratie uitkering sociaal domein het 

uitgangspunt zijn, niet het plafond. 

b. De kortingen op de integratie uitkering sociaal domein verwerken in de meerjarenbegroting 

2016-2019 als taakstelling binnen het programma sociaal domein. 

2. De begrotingswijziging met betrekking tot de bijstellingen in de begroting 2015 van in totaal € 416.000 
vaststellen (paragraaf 3.1). 

3. De structurele huisvestingslasten verlagen van € 2.100.000 naar € 1.640.000. Het voordeel inzetten om 
de taakstelling op de achterblijvende overhead in verband met de verzelfstandigingen van de 

brandweer en de afdeling belastingen af te dekken (paragraaf 3.2.5). 

4. De taakstelling op subsidies van € 675.000 in de periode 2016-2018 invullen door het hanteren van de 

nullijn in 2016 en het doorvoeren van korting op de subsidies van 2,5 % in 2017 en 2,5 % in 2018 

(paragraaf 3.2.6). 

5. Het tekort als gevolg van de aanleg van een tweede kunstgrasveld (€ 42.000 per jaar) als taakstelling 

opleggen binnen programma 10 “Sport en vrije tijd” (paragraaf 3.2.6).  
6. Het verwerken van autonome effecten tot een bedrag van € 173.000 (paragraaf 3.2.7) 
7. Het inzetten van € 873.000 structurele middelen voor (paragraaf 3.2.9): 

a. Communicatie apparatuur aanschaffen voor handhavers (€ 15.000) 
b. Het mogelijk maken van gratis parkeren in de binnenstad (€ 735.000) 
c. Het geven van een implus aan verkeerseducatie (€ 3.000) 
d. Het behouden van de maatschappelijke stage (€ 70.000) 
e. Het instellen van de functie van cultuurmakelaar (€ 25.000) 
f. Het organiseren van een veteranendag (€ 25.000) 

8. Het inzetten van € 42.000 incidentele middelen voor (paragraaf 3.2.9): 

a. Een bijdrage in het opknappen van Zr. Ms. Bonaire (€ 25.000) 
b. Een éénmalige bijdrage om de verkeerseducatie op te starten (€ 17.000) 

9. Het inzetten van € 6.679.000 voor strategische investeringen in de stad (paragraaf 3.3.1): 

a. Invulling geven aan het ambitiedocument Stadshart (€ 2,1 miljoen) 
b. Cofinanciering borgen voor “slim samenwerken in de kop” (€ 3 miljoen) 
c. Cofinanciering beschikbaar stellen voor EFRO2 project Port4Innovation (€ 250.000) 
d. Inhalen achterstallig onderhoud uitwisseling onderhoudstaken (€ 136.000) 
e. Extra opleiding voor brandweer (€ 267.000) 

f. Fietsverbinding Duinweg (€ 150.000) 
g. Economische stimulering binnenstad (€ 360.000) 
h. Project Drank en Alcohol (€ 116.000) 

i. Sail 2017 (€ 300.000) 
10. Als dekking voor de strategische investeringen van € 6.679.000 de reserve strategische visie inzetten 

(paragraaf 3.3.2). 

11. De volgende reserves vrij laten vallen of heroverwegen (paragraaf 4.2): 

a. De reserve nieuwbouw stadhuis (€ 538.000 vrijval) 
b. De reserves kleiner dan € 100.000 opheffen (€ 198.000)   

c. De reserve frictiefonds vrij laten vallen (€ 300.000) 
d. De reserve Drooghe Weert heroverwegen (€ 232.000) 
e. De reserve Kunstopdrachten heroverwegen (€ 151.000) 
f. De reserve Monumenten heroverwegen (€ 227.000) 
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g. De reserve DIMAGG-terrein heroverwegen (€ 227.000) 
h. De reserve Wet Voorkeursrecht Gemeenten heroverwegen (€ 750.000) 

12. De voorziening claim Multimetaal voor een deel vrij laten vallen (€ 650.000) (paragraaf 4.2) 

13. Het resultaat en de heroverweging van reserves en voorzieningen als volgt te bestemmen (paragraaf 

4.2): 

a. Als eerste borgen van voldoende weerstandsvermogen; de ratio weerstandsvermogen op het 

gewenste niveau van 1,25 brengen;  

b. Als tweede zorgen voor een buffer voor transitie en transformatie van het sociaal domein en 

incidentele middelen om de nieuwe bezuinigingsopgave mogelijk te maken (zoals een zachte 

landing); 

c. Als derde het aanvullen van de reserve strategische visie; 

d. Als vierde het duurzaam inzetten van incidenteel geld dat leidt tot structurele besparingen (led-

verlichting, zonnepanelen). 

14. Het structurele tekort in de periode 2016-2019 van € 2.632.000 invullen door het kiezen van één variant 

(paragraaf 5.2) : 

a. (variant 3), het totale tekort van € 2.632.000 omslaan over de keuzeruimte in de programma’s 1 
tot en met 10. Hieruit vloeit een algemene taakstelling per programma OF 

b. (variant 1), het tekort van € 2.632.000 verminderen door: 

i. de OZB van huiseigenaren te verhogen tegenover een daling van het rioolrecht 

ii. gratis parkeren volgens een minder vergaand scenario te introduceren 

iii. een taakstelling op de raad en griffie in te stellen 

en het resterende tekort van € 1.497.000 omslaan over de keuzeruimte in de programma’s 1 
tot en met 10. Hieruit vloeit een lagere algemene taakstelling per programma dan variant 3 OF 

c. (variant 2), een mix tussen de varianten 1 en 3. 

15. De algemene taakstellingen op de programma’s voor de behandeling van de programmabegroting 
2016-2019 voorzien van concrete bezuinigingsmaatregelen (paragraaf 5.2). 

16. Het vaststellen van de technische uitgangspunten voor de begroting 2016 (hoofdstuk 6). 

 

Publiekssamenvatting 
Den Helder: stoere stad aan zee om te wonen, te werken én te recreëren 
Dát is de stad die Den Helder wil zijn! 
 
Het coalitieprogramma 2014-2018, “Den Helder wendt de steven”, benoemt de Strategische Visie 
2020 als een te actualiseren en te herijken document. Wij hebben dat opgepakt in het licht van de ook in het 
akkoord genoemde afspraken over:  samenwerking, bestuurlijke vernieuwing en betrokkenheid van de samenleving;  een burgerbegroting, en  het zodanig inrichten van besluitvorming dat de gemeenteraad vanaf het begin invloed kan uitoefenen 

op de gemeentelijke planvorming. 
 
Ook al zit het financiële tij niet mee, we gaan stroomopwaarts verder. 
We blijven in investeren in de stad. Dit blijkt uit de strategische investeringen van € 6,9 miljoen die onderdeel 
zijn van deze kadernota. 
 
Om de begroting sluitend te houden moet opnieuw bezuinigd worden. Er moet ruim € 2,5 miljoen gezocht 
worden aan maatregelen die leiden tot structureel minder lasten. Deze bezuinigingen komen bovenop de 
bezuinigen die we in 2013 en 2014 al hebben ingezet.  
Ook in het sociaal domein staan we voor een zware opgave. De middelen van het Rijk voor de uitvoering van 
(nieuwe) taken worden de komende jaren vele miljoenen minder. We willen dit binnen het totaal van het 
programma sociaal domein opvangen.   

 

Inleiding 

De kadernota 2016-2019 geeft de kaders aan waarbinnen tot een sluitende programmabegroting 2016-2019 

moet worden gekomen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het blijft de opdracht om te werken aan: 
1. een duurzame economie  

met offshore, haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & 
recreatie en zorg & wellness 

2. het tegengaan van sociale zwakte  
met opleidingen, banen, maatschappelijk activeren 

3. het vergroten van variëteit in woonmilieus  
4. het professionaliseren van toerisme en recreatie 
5. een levendig stadshart 
6. en een bij een centrumgemeente passende infrastructuur 
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Deze strategische doelen voor de langere termijn gaan we werkende weg zichtbaar en merkbaar concretiseren 
door te investeren in onze stad en onze relaties.  

 

Kader 

Als kader geldt de eis dat sprake moet zijn van een meerjarig sluitend begroting. Hierbij zijn structurele baten en 

lasten met elkaar in evenwicht. Daarnaast moet sprake zijn van een voldoende weerstandsvermogen om 

tegenvallers op te kunnen vangen. De raad heeft het minimum hiervoor (de weerstandsratio) bepaald op 1,25. 

 

Argumenten 

Deze kadernota geeft ruimte voor investeringen die bijdragen aan onze ambities. Tegelijk dwingen vooral 

landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de uitkering uit het gemeentefonds ons bezuinigingen door te voeren. 

Dit betekent dat keuzes gemaakt moeten worden wat niet meer kan of voor minder moet worden uitgevoerd. 

Een aantal voorstellen hiervoor vindt u in de kadernota. Om de begroting sluitend te krijgen wordt een algemene 

taakstelling per programma voorgesteld. De hoogte van deze taakstelling hangt samen met het al dan niet 

overnemen van de voorstellen om het tekort terug te dringen.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. 

 

Financiële consequenties 

De begroting is meerjarig sluitend met een aantal algemene taakstellingen op programma’s.  
Deze taakstellingen moeten voor de behandeling van programmabegroting 2016 vertaald zijn naar concrete 

maatregelen. Zonder concrete maatregelen is geen sprake van een materieel sluitende begroting zoals die door 

onze toezichthouder, de Provincie, wordt verplicht. 

 

De ratio weerstandsvermogen bedraagt 1,19. Dit ligt onder het door de raad gewenste minimum van 1,25. Het 

weerstandsvermogen kan worden versterkt door een aantal reserves vrij te laten vallen en andere reserves te 

heroverwegen. De ratio weerstandsvermogen is dan terug op het gewenste niveau van 1,25.   

 

Communicatie 

Er is een persbericht opgesteld. 

 

Realisatie 

Vanuit de kadernota wordt de programmabegroting 2016-2019 opgemaakt. Een belangrijk element daarin is de 

vertaling van de algemene taakstellingen per programma naar concrete bezuinigingsmaatregelen.  

 

 

 

Den Helder, 12 mei 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


