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Onderwerp:  Programmarekening 2013 

 

Gevraagd besluit: 

1. De programmarekening 2013 vast te stellen; 

2. Het voordelig resultaat 2013 van € 6.755.000 ten gunste te brengen van de algemene reserve; 

3. De niet bestede budgetten 2013 ad € 2.037.000 ten laste te brengen van de algemene reserve en over 

te hevelen naar 2014; 

4. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Uitgangspunt voor deze programmarekening 2013(programmaverantwoording plus jaarrekening) is de 

programmabegroting 2013 met inachtneming van de wijzigingen zoals deze o.a. via de tussenrapportage 2013 

zijn vastgesteld. Het jaarverslag gaat in op de vragen:  Wat hebben we bereikt?   Wat hebben we hiervoor gedaan?   Wat heeft het gekost?  

Belangrijke financiële afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en realisatie zijn binnen elk programma 

toegelicht. Tevens is per programma zichtbaar welke mutaties in de reserves plaatsvinden. 

 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u de programmarekening 2013 (programmaverantwoording en jaarrekening) aan. De 
jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

In de programmarekening 2013 staat per programma (dertien in totaal) een programmaverantwoording. In elk 

programma staat vermeld, wat wilden we bereiken, wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en 

wat heeft het gekost. 

 

Kader 

De programmarekening 2013 is het verantwoordingsdocument van het college van burgemeester en 

wethouders aan de gemeenteraad voor het in 2013 gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. Op grond van dit 

document wordt na aanvaarding door de raad aan het college decharge(goedkeuring) verleend. 

 

Argumenten 

Met de behandeling en vaststelling van de programmarekening wordt invulling gegeven aan de 

verantwoordingsplicht van het college en de controletaak van de raad. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel is niet referendabel op grond van artikel 2, sub e van de Uitzonderingsbepalingen van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 
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Financiële consequenties 

 

 

A. Programmarekening 2013 

 

Positief saldo 
De jaarrekening heeft uiteindelijk een positief saldo van € 6.755.000. Het positieve eindresultaat komt voor een 
groot deel door een aantal externe factoren zoals: 

 een hogere bijdrage van het Rijk voor het gemeentefonds (1,1 mln.), 
(in de september- en decembercirculaire zijn er bedragen voor de gemeente verhoogd waaronder afrekening van 2011 en 2012 
ad 0,5 mln ) 

 de Wet werk en bijstand (1,3 mln.), 
(vrijval stelpost van 0,6 mln a.g.v. realiseren taakstelling sociaal domein en lagere uitvoeringskosten WWB en hogere rijksbijdrage 
WWB van per saldo 0,7 mln cf beschikking september) 

 de lagere bedrijfsvoeringskosten (2,8 mln.), 
(waaronder lagere salariskosten door het niet of later op vullen van vacatures voor 0.9 mln, lagere overige salariskosten en 
derdenleveranties over de gehele linie voor circa 1,4 mln over het gehele jaar)  en de strakke aansturing van de budgetten, gedurende het gehele jaar.  

Deze meevallers zijn grotendeels incidenteel. 
 
In onderstaand overzicht zijn de begrote en werkelijke cijfers over het jaar 2013 weergegeven: 

 
Bedragen x オ ヱくヰヰヰがど Rekening Verschil gewijzigde

Oorspronkelijk Na wijziging 2013 begroting -/- rekening

Totaal lasten 161.212 176.392 172.102 4.290

Totaal baten -160.161 -165.630 -167.130 1.500

Resultaat voor bestemming 1.051 10.762 4.972 5.790

Totaal toevoegingen reserves 7.065 8.083 8.699 -616

Totaal onttrekkingen reserves -8.123 -20.781 -20.426 -355

Resultaat na bestemming -7 -1.936 -6.755 4.819

Begroting 2013

 
 
De begroting 2013 was sluitend met een positief saldo van € 7.000. Bij de tussenrapportage 2013 werd 

uitgegaan van een voordelig resultaat van € 2.182.000. Daarnaast zijn er in 2013 nog een tweetal 

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

NV Port of Den Helder) te onttrekken aan het rekeningresultaat.  

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

Pasteurstraat) toe te voegen aan het rekeningresultaat.  

 

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

Algemeen 

Het saldo baten en lasten van 2013 is opgebouwd uit twee onderdelen: 

1. Resultaat voor bestemming. 

2. Resultaat na bestemming. 

Het verschil tussen deze twee betreft de mutaties op (bestemmings)reserves. Gemeenten stellen een begroting 

vast waarbij vooraf kan worden bepaald of er gespaard(toevoeging aan reserves) of ontspaard (onttrekking aan 

reserves) gaat worden. Er kan bijvoorbeeld worden gereserveerd voor toekomstige (gehele of gedeeltelijk) 

dekking van de investeringskosten onderwijshuisvesting, hiervoor is de bestemmingsreserve Egalisatie 

Onderwijshuisvesting ingesteld.  

 

Toelichting mutaties reserves 

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

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

Deze zijn conform besluitvorming gestort in de bestemmingsreserve strategische visie. 

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

onttrekkingen zijn zoals begroot de gemeentelijke bijdrage van 5,5 miljoen voor de 1
e
 fase van het 

uitwerkingsplan Stadshart (oa nieuwbouw bibliotheek) en de doorbetaling van 10,9 miljoen voor de vrijvallende 

reserves aan het verzelfstandigde havenbedrijf welke in 2012 vooruitlopend op de verzelfstandiging waren 

gevormd. 
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Hieronder treft u de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting aan. 
 

Saldo belangrijkste afwijkingen (x1.000) Voordeel Nadeel Blz.

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

referendum 102 17

Minder legesopbrengsten rijbewijzen en ID-kaarten 238 17

Lagere salariskosten door het niet of later opvullen van vacatures 850 17

Lagere overige salariskosten zoals lagere kosten functioneel leeftijdsontslag, minder

toelagen 800 17

Minder uitgegeven aan derdenleveranties over de gehele linie 615 17

Lagere uitgaven door latere invoering van VDI (software voor werkplekomgeving) 140 17

Voordeel energieafrekeningen voorgaande jaren 173 17

Handhavingskosten Loodsgracht 3 in tussenrapportage nog als pm opgenomen 123 27

Stormschade oktober straatverlichting en groen 119 27

Vertraging projecten wijkbeheer (afronding in 2014) 114 27

Aanvullende voorziening Willem-Alexander Hof wegens vertraging fase 1 1.314 44

Latere ingebruikname parkeergarage Sluisdijkstraat / Koninckshoek  150 48

Lagere opbrengst parkeerbelasting als gevolg van minder bezoekers binnenstad en

veranderd koopgedrag. 139 48

Lagere kosten extern onderzoek riolering    101 55

Hogere lasten aanvullende werkzaamheden afronding restauratieplan monumentaal

pand centrum 500 68

Lagere baten als gevolg van oplevering zwembad in vierde kwartaal 246 72

Door lagere bezettingsgraad van de peuteropvang is er minder uitgegeven 224 78

Lagere lasten Huishoudelijke Hulp WMO (herindicatie) 350 78

Hogere lasten maatschappelijke opvang (St. Blijf van Lijf) 106 78

Voorlopige vaststelling exploitatiesubsidie 2013 MFC leidt tot onttrekking reserve MFC 106 78

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

rijksbijdrage OAB

256 78

Vrijval stelpost a.g.v. realiseren taakstellingen sociaal domein 627 89

Lagere uitkeringslasten uitvoering WWB / hogere rijksbijdrage WWB 713 89

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

aan GRGA 199 90

Hogere bijdrage WSW, winstuitkeringen GRGA en Noorderkwartier 2012 334 90

Hogere lasten kwijtschelding afvalstoffenheffing en langdurigheidstoeslag 134 90

Stijging door het geraamde verlies Willemsoord BV 2013 578 18

Toename Gemeentefonds o.a. afrekeningen 2011 en 2012 1.134 18

Diverse verschillen < € 100.000,- 1.234

8.269 3.450

Afwijking ten opzichte van prognose tussenrapportage en wijzigingen 4.819  
 
Uit dit overzicht blijkt dat veel posten van incidentele aard zijn 
 

Recapitulatie 
 

Het verwacht positief begrotingssaldo na tussenrapportage en tweetal wijzingen komen uit op.  € 1,9 miljoen 

Totaal diverse afwijkingen welke grotendeels zijn ontstaan 2e halfjaar.    € 4,8 miljoen 

 

Positiefsaldo 2013          € 6,7 miljoen 

 

Voorgestelde bestemmingen: 

Voorstel resultaatbestemming 2013 .     € 2,0 miljoen 

Voorstel kadernota: transitiekosten en aanleg Noorderhaaks.   € 4,3 miljoen 

 

Rekening houdend met deze voorstellen blijft er een saldo over van     € 0,4 miljoen. 

 
 

Ratio weerstandsvermogen 

De stand van de algemene reserve kent eind 2013 een omvang van € 24,7 miljoen. 
Bij de behandeling van de programmabegroting 2014 is afgesproken om een deel van de algemene reserve in 

te zetten om het begrotingsresultaat positief te beïnvloeden, het gaat om een bedrag van € 1.440.000.  
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De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 23,3 miljoen / € 18,8 miljoen is 1,24. 

Wanneer rekening wordt gehouden met het positieve resultaat 2013 van € 6,7 miljoen, het voorstel om € 2,0 

miljoen aan budget over te hevelen en het voorstel van de kadernota 201-2018 om € 4,3 miljoen voor 
transitiekosten en de aanleg van de Noorderhaaks(Verlengde Breewijd) te dekken uit het positieve 

rekeningresultaat 2013 komt dit uit op € 23,8 miljoen / € 18,8 miljoen is 1,27. 

 

De door de raad vastgestelde minimale ratio is 1,25.  
 

B.  Voorstel resultaatbestemming 2013 

 
Resultaatbestemming  
De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld. Gebruikelijk is dat het 
rekeningsaldo wordt verrekend met de algemene reserve.  
 

Budgetoverheveling 

Over het rekeningresultaat moet nog worden opgemerkt dat een budget ten opzichte van de begroting niet is 

aangewend. Het gaat om een post met een totaalbedrag van € 2,0 miljoen. De hierbij behorende activiteiten en 

werkzaamheden voor € 1.402.000 worden in 2014 uitgevoerd. Voor een bedrag van € 635.000 wordt 

voorgesteld om dit toe te voegen aan een nieuw ingestelde bestemmingsreserve sociaal domein. 

(restant)budgetten worden overgeheveld naar 2014. 

 
Wij stellen het volgende voorstel resultaatbestemming voor: 

 

Productnr. en omschrijving Voorstel Bedrag in euro’s 

        

985 Saldo kostenplaatsen Project BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) 125.000 

686 Kinderopvang Inrichting ketenhuis  75.000 

171 Handhaving openbare orde Inrichting ketenhuis 40.000 

821 Stedelijke vernieuwing Uitwerkingsplan Stadshart  75.000 

652 WMO Outreachende activiteiten Stichting Terwille  32.000 

723  WMO CJG Invoeringsbudget Decentralisatie Jeugdzorg  137.000 

652 WMO Voorbereiding overgang beschermd wonen naar WMO 70.000 

655 Maatschappelijke opvang Regiovisie huiselijk geweld en AMHK   75.000 

655 Maatschappelijke opvang Aanpak ouderenmishandeling  25.000 

261 Haven Afzien verrekening boekwaarde Westoever 748.000 

6xx Diversen Instellen reserve sociaal domein  635.000 

      2.037.000 

 

Deze voorstellen zijn getoetst aan het vastgestelde kader voor budgetoverheveling:  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. 
 

Communicatie 

Via persbericht 

 

Realisatie 

Wij stellen u voor conform bijgevoegd conceptbesluit de programmarekening 2013 van de gemeente Den 

Helder vast te stellen, tot bestemming van het saldo te besluiten en akkoord te gaan met de 

budgetoverheveling. 

 

Den Helder, 6 mei 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  


