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Onderwerp:  Kadernota 2014-2018 

 

Gevraagd besluit: 

 
1. De Kadernota 2014 - 2018 vast te stellen waarbij: 

 
2. de drie decentralisaties in de begroting 2015 worden opgenomen met als kader de gelden die het Rijk 

beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken. In de meicirculaire 2014 wordt bekend 
gemaakt welke middelen beschikbaar komen voor de uitvoering (par 2.2.1); 
 

3. de programma-indeling op de volgende punten wijzigt (hoofdstuk 3): 
a) Programma 4 (stedelijke vernieuwing) en programma 4a (Stadshart) te integreren in programma 

5. Programma 5 gaat “Ruimtelijke ontwikkeling en wonen” heten. 
b) het opnemen van een nieuw programma “Sociaal domein”.  

 

4. de begroting 2014 met per saldo € 1.918.000 (€ 1.979.000 minus € 61.000) wordt aangepast door het 

vaststellen van bijgaande begrotingswijziging (paragraaf 4.1); 

 

5. als dekking voor de incidentele tekorten in 2015 en 2016 een bedrag van € 3.637.000 onttrokken wordt 

aan de algemene reserve (paragraaf 4.1); 

 
6. geanticipeerd wordt op de verwachte tekorten als gevolg van de herverdeeleffecten van het 

gemeentefonds. Dit tekort wordt voorzien van voorlopige oplossingsrichtingen die later, als de 
noodzaak blijft, kunnen worden geëffectueerd. Het gaat om een bedrag van € 1.122.000. De 
oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de stresstest die vorig jaar is uitgevoerd; 
 
de volgende bezuinigingsmaatregelen worden vastgesteld: 

a) € 174.000 bezuinigen door afstoten van taken en/of verminderen van kwaliteit; 
b) € 513.000 bezuinigen door het verminderen van subsidies; 

c) € 435.000 bezuinigen door lasten te verzwaren en/of tarieven kostendekkend te maken; 
 

7. het structureel tekort van € 1.336.000 (€ 2.458.000 - € 1.122.000) wordt voorzien van 
oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de stresstest die 
vorig jaar is uitgevoerd; 

 

de volgende bezuinigingsmaatregelen worden vastgesteld: 
a)  € 207.000 bezuinigen door afstoten van taken en/of verminderen van kwaliteit; 
b)  € 610.000 bezuinigen door het verminderen van subsidies; 
c)  € 519.000 bezuinigen door lasten te verzwaren en/of tarieven kostendekkend te maken;  
d)  doorlichten begroting 2014 op basis van de uitkomsten van de programmarekening 2013;   
e)  afzien van ruimtevragende maatregelen die nog te beïnvloeden zijn; 

  
8. het kader voor het benodigde minimale weerstandsvermogen wijzigt in een range tussen 1,0 en 1,4 

(hoofdstuk 7); 

 
9. technische begrotingsuitgangspunten gelden zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van de kadernota. 
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Publiekssamenvatting 
Deze kadernota is bewust beleidsarm ingericht, het is aan het nieuwe college om nieuwe keuzes voor te 
leggen.  
 
De prognose van het begrotingsresultaat in de kadernota laat zien dat we de algemene kortingen die het Rijk 
vanuit het Regeerakkoord Rutte II heeft opgelegd, kunnen opvangen.  
Helaas dienen zich nieuwe tegenvallers aan die te maken hebben met de manier waarop het gemeentefonds 
wordt verdeeld onder gemeenten. “De taart wordt opnieuw verdeeld en wij krijgen een kleiner stuk.” De 
gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds pakken negatief uit voor Den Helder. Deze post zorgt 
voor een negatief effect van € 1.984.000 en verklaart voor 81 % het ontstane tekort dat uitkomt op € 2.458.000 
in 2018. Nieuwe bezuinigingen zijn nodig om dit tekort weg te werken. 
Naast het herverdelingseffect leidt de besluitvorming over de programmabegroting 2014 (november 2013), 
waarin een algemene bezuinigingstaakstelling van € 600.000 is vastgesteld, tot een nadeel. Ook zijn er 
onontkoombare effecten, bijvoorbeeld de areaaluitbreiding van de te onderhouden openbare buitenruimte.    
 
Naast een structureel tekort ontstaat in 2015 en 2016 ook een incidenteel tekort van € 4.272.000. Dit is het 
gevolg van het besluit om de verlengde Breewijd aan te leggen en de transitiekosten die gepaard gaan met het 
vormen van de regionale brandweer en het vormen van een regionaal administratie- en kenniscentrum(RAKC). 
Als dekking voor de incidentele tekorten kan de algemene reserve worden ingezet. 

 

Inleiding 
De kadernota is de voorloper van de programmabegroting 2015-2018. In de kadernota geeft de raad richting  
om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.  
Hierbij staat voorop dat de structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht zijn, we noemen dat een 
materieel sluitende begroting. Daarnaast moet het weerstandsvermogen hoog genoeg zijn om financiële risico’s 
die zich voor kunnen doen op te vangen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De vastgestelde kadernota moet leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. Het huishoudboekje van de 

gemeente is dan op orde. Inkomsten en uitgaven zijn duurzaam met elkaar in evenwicht. De raad kan op basis 

van een sluitende begroting waarmaken wat aan burgers, bedrijven en instellingen wordt beloofd. 

 

Kader 

De aanbieding van de kadernota sluit aan met artikel 3a uit de financiële verordening ex artikel 212 

gemeentewet. Artikel 3 a luidt: 

“Het college biedt uiterlijk 1 juni voor behandeling in de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en 

de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De 

raad stelt deze nota voor 15 juli vast.” 
 

Argumenten 

Een sluitende meerjarenbegroting met voldoende weerstandsvermogen is een randvoorwaarde om de gestelde 

doelen en ambities waar te kunnen maken. 

Er is bewust gekozen om een deel van het tekort te voorzien van voorlopige bezuinigingsoplossingen. Dit is het 

deel dat wordt veroorzaakt door de herverdeling van het gemeentefonds. Met ingang van 2015 zijn wij 

nadeelgemeente, we gaan structureel minder ontvangen uit het gemeentefonds. Vanaf 2016 tot en met 2018 

wordt de verdeling van het gemeentefonds (inclusief de nieuwe geldstroom van de decentralisaties) jaarlijks 

voor een deel opnieuw vastgesteld. Hier volgen herverdeeleffecten uit waarbij wij voor- of nadelige uitkomsten 

zullen ontvangen. Gezien deze onzekerheid stellen wij voor dit deel van het tekort (€ 1.122.000) te voorzien van 

voorlopige oplossingen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De voorstellen in de kadernota hebben een zo groot mogelijke bijdrage aan de doelen vastgesteld in de 

strategische visie. Deze doelen helpen de stad vooruit.  

Bezuinigingen worden voorgesteld op de begrotingsposten waar volgens de in 2013 uitgevoerde stresstest de 

meeste flexibiliteit zit.  

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

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 

 

Financiële consequenties 

De financiële consequenties zijn in de kadernota weergegeven. Er moet incidenteel € 4.272.000 en structureel  

€ 2.458.000 worden bezuinigd om de financiën op orde te houden. 

 

Communicatie 

De kadernota wordt op de website van de gemeente geplaatst. 
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Realisatie 

Na vaststelling van de kadernota kan de begroting 2015-2018 worden opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

Den Helder, 13 mei 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


