
gemeente 
Den Helder 

Raadsvoorstel 

Registratienummer: RV015.0048 Portefeuillehouder: G.K. Visser 

Van afdeling: 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Concernstaf 

T.C. Looijesteijn 
(0223) 67 8091 
t.looijesteijn@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Programmarekening 2014 (ID15.01625) 
• Verslag bevindingen van accountant (IR15.0087) 
• Reactie College op het verslag van bevindingen 

van de accountant bij de Programmarekening 
2014 (AU15.04955) 

• Begrotingswijziging (ID15.01653) 
Onderwerp: Programmarekening 2014 

Gevraagd besluit: 
1. De begrotingsafwijkingen op programma Integrale veiligheid ad € 137.000 en programma Sport en vrije 

tijd ad € 548.000 te autoriseren; 
2. De programmarekening 2014 vast te stellen; 
3. Het nadelig resultaat 2014 van € 3.187.000 ten laste van de algemene reserve te brengen; 
4. De niet bestede budgetten 2014 ad € 1.352.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. Hiervan 

€ 810.000 over te hevelen naar 2015 en € 542.000 toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve 
inzake Bezoekerscentrum Atlantikwall; 

5. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 

Publiekssamenvatting 
Uitgangspunt voor deze programmarekening 2014 (programmaverantwoording plus jaarrekening) is de 
programmabegroting 2014 met inachtneming van de wijzigingen zoals deze o.a. via de tussenrapportage 2014 
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 bij elk programma 
toegelicht. Tevens is per programma zichtbaar welke mutaties in de reserves plaatsvinden. 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u de programmarekening 2014 (programmaverantwoording en jaarrekening) aan. De 
jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
In de programmarekening 2014 is een programmaverantwoording per programma (dertien in totaal) 
opgenomen. In elk programma staat vermeld wat we wilden bereiken, wat we hebben bereikt, wat we daarvoor 
hebben gedaan en wat het heeft gekost. 

Kader 
De programmarekening 2014 is het verantwoordingsdocument van het college van burgemeester en 
wethouders aan de gemeenteraad voor het in 2014 gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. Op grond van dit 
document wordt na aanvaarding door de raad aan het college decharge(goedkeuring) verleend. 

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de 
verordening 212. 

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 
Vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening zijn uitgesloten voor het houden van een 
referendum op grond van Artikel 2 Uitzonderingsbepalingen lid e van Referendumverordening gemeente Den 
Helder 2012. 
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Financiële consequenties 

Proqrammarekeninq 2014 

De jaarrekening heeft een nadelig saldo van € 3.187.000. 
In onderstaand overzicht zijn de begrote en werkelijke cijfers over het jaar 2014 weergegeven: 

Totaal Begroting 2014 Rekening Verschil gewijzigde 

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2014 begroting -/¬
rekening 

Totaal lasten 156.239 164.101 162.525 1.576 
Totaal baten -152.658 -158.461 -155.562 -2.898 

Saldo van baten en lasten 3.581 5.640 6.963 -1.322 

Totaal toevoegingen reserves 2.591 4.140 4.101 39 
Totaal onttrekkingen reserves -5.342 -10.044 -7.877 -2.167 

Gerealiseerd resultaat 830 -265 3.187 -3.450 

De primitieve begroting 2014 sloot met een nadelig saldo van € 830.000. De begroting na wijzigingen vertoont 
een positief saldo van € 265.000. Bij de tussentijdse rapportage werd uitgegaan van een positief 
begrotingssaldo van € 280.000. Daarnaast heeft de raad nog één besluit genomen met een nadelig financieel 
gevolg voor het begrotingssaldo van € 15.000. 

Algemeen 
De rekening van baten en lasten is opgebouwd uit twee onderdelen: 

1. Baten en lasten voor bestemming; 
2. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; 

Samen bepalen deze twee het saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming. 

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 gedeeltelijke) dekking van investeringskosten. 

Toelichting mutaties reserves 
Er was een onttrekking van € 700.000 uit de algemene reserve geraamd om te voorzien in kosten die gepaard 
gingen met de samenwerking in het RAKC verband. Aangezien deze samenwerking afgeblazen is heeft de 
onttrekking niet plaatsgevonden. 
Niet alle begrote uitgaven van (voorbereiding van) het project Noorderhaaks zijn in 2014 gedaan omdat dit 
project zich over meerdere jaren uitstrekt. Hierdoor is er van het voorbereidingskrediet van € 500.000 een 
bedrag van € 400.000 nog niet uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen opgenomen. 
Diverse bodemsanering projecten lopen door in 2015 waardoor kosten, maar ook de bijbehorende onttrekking 
uit de reserve Bodemsanering pas dan plaats vinden. Hier is een bedrag van € 400.000 mee gemoeid. 
Diverse uitgaven waarvoor het Frictiefonds aangesproken zou worden vallen mee (trainees en overige 
uitgaven), daarom kan ook de onttrekking uit dit fonds naar beneden bijgesteld worden, dit betreft een bedrag 
van € 300.000. 
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Samengevat kunnen de financiële mee- en tegenvallers groter dan € 400.000 als volgt gepresenteerd worden: 

programma toelichting nadeel 

programma 1 Saldo kostenplaatsen 1.108 
programma 1 Stelposten 1.418 
programma 4 Minder uitgaven Stedelijke vernieuwing 500 
programma 5 Vrijval rijksmiddelen sociale aanpak 426 
programma 5 Voorziening nadelig resultaatwillem Alexanderhof 8.662 
programma 5 Vergoeding verzekering Casino brand 542 
programma 7 Lagere kosten en hogere bijdrage ISVVinkenterrein 400 
programma 7 Hogere dotatie onderhoudsvoorziening 644 
programma 7 Vervallen onttrekking reserve bodemsanering 400 

4.394 9.706 
Saldo mutaties groter dan € 400.000 5.312 
Afwijkingen kleiner dan € 400.000 1.861 
Totaal alwijking werkelijk ten opzichte van begroot 3.451 
begroot saldo 265 
Totaal nadelig saldo jaarrekening 3.187 

Uit dit overzicht blijkt dat veel posten van incidentele aard zijn: 

Recapitulatie 

Het verwacht positief begrotingssaldo na de verschillende begrotingswijzingen komen uit op: 
Totaal diverse afwijkingen welke grotendeels zijn ontstaan in het 2de halfjaar 

Nadelig saldo 2014 

Voorgestelde bestemmingen: 
Voorstel resultaatbestemming 2014 € 1.352.000 
Dekking incidentele prioriteiten 2015/2017* € 1.309.000 
Dekking aanleg Noorderhaaks* € 1.750.000 

€ 265.000 
-/-€ 3.451.000 

-/-€ 3.187.000 

-/-€ 4.411.000 

Rekening houdend met deze voorstellen blijft er een saldo over van -/-€ 7.598.000 

*) Het gaat hierbij om verwachte mutaties zoals deze zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van 
de programmarekening 2014. 

Ratio weerstandsvermogen 
De stand van de algemene reserve kent eind 2014 een omvang van € 31.558.000. 
Rekening houdend met het nadelig resultaat 2014 van € 3.187.000 en de bovengenoemde voorstellen tot 
uitname uit de algemene reserve voor een totaal bedrag van € 4.411.000 komt de stand van de algemene 
reserve op € 23.960.000 uit. Het totaalbedrag aan risico's zoals opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen bedraagt € 20.090.250. Hiermee komt de ratio op: € 23.960.000/ € 20.090.250 is 1,19. 

De door de raad vastgestelde minimale ratio is 1,25. Op dit moment ligt de ratio lager dan het gestelde 
minimum. Om de ratio weer op niveau te krijgen zullen er nog maatregelen genomen moeten worden. 
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Voorstel resultaatbestemminq 2014 

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 € 1,4 miljoen. De hierbij behorende activiteiten en 
werkzaamheden voor € 810.000 worden in 2015 uitgevoerd. Voor een bedrag van € 542.000 wordt 
voorgesteld om dit toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve met als doel om een 
Bezoekerscentrum Atlantikwall te realiseren in het Casino te Huisduinen. 
De (restant)budgetten worden overgeheveld naar 2015. 

Wij stellen het volgende voorstel resultaatbestemming voor: 
Productnr. Omschrijving Voorstel Bedrag in euro's 

171 Handhaving openbare orde Voortzetting inrichting ketenhuis 95.000 
171 Handhaving openbare orde Inzet Boa 30.000 
531 Groene sportvelden/terreinen Sloop opstallen Streepjesberg 175.000 
555 Historische gebouwen Bestemmingsreserve Bezoekerscentrum Atlantikwall 542.000 
650 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorbereidingskosten Regionaal Administratie en Kenniscentrum Sociaal Domein 123.000 
652 Wet maatschappelijke ondersteuning Invoering sociaal domein 40.000 
655 Maatschappelijke opvang Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 120.000 
655 Maatschappelijke opvang Voorbereiding overgang beschermd wonen psychiatrie 70.000 
671 Jeugd- en jongerenwerk Knelpuntenpot 18+ 24.000 
673 Sociaal cultureel werk Verhuizing GGD naar MFC Julianadorp 30.000 
673 Sociaal cultureel werk Inrichting woonomgeving MFC Julianadorp 67.000 
838 Bouwvergunningen Welstand en kwaliteit criteria in verband met bouwvergunningen 20.000 
985 Saldo kostenplaatsen Mobile devices 15.000 

1.352.000 

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. 

Begrotinqsrechtmatiqheid 
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen afwijkingen ten opzichte van de begroting te worden 
gecategoriseerd conform de kadernota rechtmatigheid. In bijlage 7.8 van de programmarekening 2014 
(Categorieën van begrotingsrechtmatigheid) zijn deze categorieën beschreven. Op het programma Integrale 
veiligheid en het programma Sport en vrije tijd doen zich kostenoverschrijdingen voor. Deze overschrijdingen 
bedragen respectievelijk € 137.000 en € 548.000. Deze overschrijdingen worden gecategoriseerd als 
"Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig 
vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd." Overschrijdingen die als zodanig gecategoriseerd 
worden wegen mee in het oordeel van de accountant. De omvang van deze bedragen vallen overigens binnen 
de controle tolerantie en hebben daarom geen gevolgen voor de goedkeurende strekking van de 
accountantsverklaring. Bij het vaststellen van de programmarekening 2014 dient de raad deze 
begrotingsafwijkingen te autoriseren. 

De overschrijdingen van € 137.000 van de lasten van het programma Integrale veiligheid betreft de aanpassing 
van het 24-uursrooster voor brandweervrijwilligers en de toename van het aantal vrijwilligers. 

De overschrijdingen van € 548.000 op de lasten van het programma Sport en vrije tijd betreft onder andere een 
aanvullende dotatie van € 329.000 aan de voorziening onderhoud sportaccommodaties en enkele kleinere 
overschrijdingen. De aanvullende dotatie was noodzakelijk om de stand van de voorziening in 
overeenstemming te brengen met het onderhoudsbeheersplan. 

Communicatie 
Via persbericht 
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Realisatie 
Wij stellen u voor conform bijgevoegd conceptbesluit de programmarekening 2014 van de gemeente Den 
Helder vast te stellen, tot bestemming van het saldo te besluiten en akkoord te gaan met de 
budgetoverheveling. 

Den Helder, 7 mei 2015. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
Koen Schuiling 
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