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Gevraagd besluit: 

1. De tussenrapportage 2015 vast te stellen; 

2. Het nadelig effect van de tussenrapportage 2015 wordt begroot op € 441.000, de hierbij opgenomen 
wijzigingen in onttrekkingen aan en stortingen in de reserves te autoriseren en de bijbehorende 

begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Als onderdeel van de planning en control cyclus wordt de tussenrapportage 2015 aangeboden. De rapportage 

is gebaseerd op de periode januari tot en met augustus en geeft de voortgang en afwijkingen aan ten opzichte 

van de programmabegroting 2015 

 

Inleiding 

De tussenrapportage gaat in op de voortgang van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 

2015. Daarbij is de realisatie tot dusver en de verwachtingen tot aan het eind van het jaar in beeld gebracht. In 

het bijbehorende financiële gedeelte worden de substantiële afwijkingen (een bedrag van meer dan € 100.000) 
aan de baten- en aan de lastenkant toegelicht. De verordening ex artikel 212 Gemeentewet schrijft voor dat 

over de realisatie wordt gerapporteerd over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Voor het 

financiële gedeelte is dit echter technisch niet mogelijk. Voor dit onderdeel zijn de realisaties meegenomen tot 

en met 30 juni en wordt een prognose geboden voor het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2015. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Weergave van de tussentijdse stand van de begroting 2015. 

 

Kader 

De verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de 

inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Den Helder 2009, in het kort; ‘Verordening ex artikel 

212 Gemeentewet’ geeft in de artikelen 4 en 5 bepalingen ten aanzien van respectievelijk investeringen en de 
tussenrapportage aan. 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is leidend in de wijze waarop de gemeente de administratie 

dient in te richten en te voeren. 

 

Argumenten 

In de loop van een boekjaar ontstaan afwijkingen ten opzichte van wat oorspronkelijk aan uitgaven en 

inkomsten begroot werd. Gelet op het budgetrecht van de raad is het vanuit rechtmatigheidsoogpunt 

noodzakelijk dat de raad instemt met deze wijzigingen. De voorziene wijzigingen leiden per saldo tot een 

begroot nadelig effect van € 441.000. Conform bestaand beleid wordt dit effect gepresenteerd als het begrote 

exploitatieresultaat. Bij het definitief worden van dit resultaat (bij de jaarrekening 2015) zal de raad gevraagd 

worden dit ten laste van de algemene reserve te brengen. 

 

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 

De belangrijkste mee- en tegenvallers zijn in de loop van begrotingsjaar 2015 ontstaan en waren bij het 

opstellen van de begroting 2015 over het algemeen niet te voorzien. De afwijkingen worden als incidenteel 

geoormerkt. De tussenrapportage sluit met een negatief resultaat van € 441.000.  
Wij stellen voor om het nadelig resultaat van € 441.000 ten laste te brengen van het rekeningresultaat (product 
988). Het rekeningresultaat leidt uiteindelijk tot een mutatie in de algemene reserve. 

 

Financiële risico’s Sociaal Domein 

 

Inkomensvoorzieningen participatiewet. 

 

Het rijk heeft de methodiek die leidt tot een bijdrage aan gemeente per 1 januari 2015 bijgesteld. Voor de 

gemeente Den Helder betekent dit dat we minder rijksmiddelen ontvangen. In deze tussenrapportage wordt 

aangegeven dat door het gevoerde beleid de verwachting hebben een onderbesteding op de rijksbijdrage te 

zullen realiseren. Per 1 juli wordt de wettelijke voorgeschreven woningdelersnorm op de 

inkomensvoorzieningen toegepast. In de hierboven aangegeven prognose is hier al wel rekening mee 

gehouden, maar onzeker is nog of de werkelijkheid dit zal beamen. In september/oktober 2015 zal de gemeente 

de definitieve beschikking van het ministerie van SZW ontvangen over de hoogte van de rijksbijdrage 2015. De 

verwachting is dat deze iets hoger zal uitvallen dan nu bekend is. 

 

Nieuwe taakvelden Sociaal Domein. 

 

Voor de nieuwe taakvelden binnen het Sociaal Domein heeft de gemeente Den Helder voor ongeveer € 28 mln. 

aan contracten gesloten met de zorgaanbieders. Nog niet alle zorgaanbieders zijn in staat om de geleverde 

zorg daadwerkelijk te factureren. Van deze zorgaanbieders heeft 42% geleverde zorg bij de gemeente 

gedeclareerd. Deze declaraties bedragen ongeveer 86% van de gecontracteerde zorg. Gelet op het feit dat 

meer dan de helft van de zorgaanbieders nog niet heeft gefactureerd ontstaat hier een onzekerheid voor de 

prognose van de bestedingen. Dit is dan ook de reden dat de budgetten voor de nieuwe taken Sociaal Domein 

in deze rapportage niet kunnen worden bijgesteld. 

 

De verwachting is, mede gezien de veegwet in het kader van de jeugdzorg, dat hier na het derde kwartaal een 

beter beeld over zal ontstaan. Het college is dan ook voornemens voor het einde van dit jaar de raad hierover 

nader te informeren middels een raadinformatiebrief of raadsvoorstel. 

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Realisatie 

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad vindt bijstelling van de begroting 2015 plaats. Daarmee 

wordt voldaan aan de eis van de begrotingsrechtmatigheid. 

 

 

Den Helder, 1 september 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

dr. H. Kaag – van der Boon  
  

 


