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Registratienummer: 
 

RVO11.0173 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Tussenrapportage 2011       

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

S. Schra-van Veen 
(0223) 67 8367 
s.van.veen@denhelder.nl 

Onderwerp:  Tussenrapportage 2011 

 
Gevraagd besluit: 

1. De begrotingswijziging, inclusief de dotaties en onttrekkingen aan bestaande reserves, behorende bij 
de tussenrapportage 2011 vast te stellen; 

 
2. Het resultaat van de tussenrapportage 2011, per saldo een nadeel van € 3.879.000, ten laste te 

brengen van het rekeningresultaat; 
 

3. De raad besluit ten aanzien van investeringen 2011: 
3.1 Een krediet beschikbaar te stellen t.b.v.  
 Aanleg laatste fase ondergrondse containers                              € 216.000                                                                                   
3.2 De besteding van het krediet infrastructuur Zuiderhaaks (RIB augustus): 

a.  Deels te wijzigen voor cofinanciering van het fietspad 
b.  Te verhogen met de ontvangen GDU-subsidie van     € 398.000 

       Verwezen wordt naar RB11.040 van 4 april 2011                                                  
3.3 Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tweede                                  

kunstgras voetbalveld Julianadorp       € 175.000 
Uitwerking van amendement bij RB10.0005                                                 

 
Publiekssamenvatting 
Als onderdeel van de planning en control cyclus wordt u de tussenrapportage 2011 aangeboden. 
De rapportage is gebaseerd op de periode januari tot en met augustus en geeft de verwachte afwijkingen aan 
ten opzichte van de programmabegroting 2011. 
 
Inleiding 
De raad heeft verzocht om een completere rapportage die tegelijk met de begroting wordt aangeboden. Met 
deze rapportage wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen. De rapportage sluit meer aan bij de overige 
documenten in de planning en control cyclus, te weten de begroting en jaarrekening. Een van de belangrijkste 
doelen om de rapportage en de begroting tegelijk aan te bieden is de wens van de raad om te kunnen bijsturen. 
 
De tussenrapportage gaat in op de voortgang van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 
2011. 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 aangegeven. De kleinere afwijkingen worden getotaliseerd en 
meegenomen in de begrotingswijziging. 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 2011. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Invulling geven aan de verantwoordelijkheid van het college om de voortgang en de afwijkingen op het 
gevoerde beleid en inzet van middelen te melden naar de raad. 
De begrotingsrechtmatigheid te borgen door vaststelling van de begrotingswijziging. 
 
Kader 
Verordening ex artikel 212 Gemeentewet.  
Besluit begroting en verantwoording (BBV).  
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Argumenten 
Niet van toepassing. 
 
Financiële consequenties 
De ontwikkelingen binnen Willemsoord en het sociale domein bepalen in hoofdzaak de tekorten voor de 
jaarschijf 2011. De tussenrapportage sluit met een tekort van € 3,9 miljoen. De afwijkingen worden als 
incidenteel geoormerkt. Bekende structurele effecten zijn in de begroting 2012 verwerkt. De grootste 
veroorzakers van het negatieve resultaat (in duizenden euro’s)  zijn: 
 
Nadelig jaarresultaat Willemsoord               550 
Per saldo nadeel bouwgrondexploitatie               760 
Per saldo nadeel werk en inkomen       3.900 
Terugbetaling OZB                   480 
 
Daarnaast zijn er ook positieve ontwikkelingen. Het betreft hier de volgende posten: 
 
Verlagen voorziening bodemsanering Willemsoord i.v.m. toegezegde subsidie    -940 
Hogere rentebaten             -660 
Extra dividenduitkeringen          -560 
Hogere uitkering gemeentefonds         -520 
 
Wij stellen voor om het nadelig resultaat van € 3.879.000 ten laste te brengen van het rekeningresultaat. Het 
rekeningresultaat leidt uiteindelijk tot een mutatie in de algemene reserve. In de Kadernota 2012-2015 is 
rekening gehouden met een verwacht negatief resultaat 2011 van € 4,4 miljoen.  
 
Dekking kapitaallasten investeringen: 
 
3.1 Ondergrondse containers        

De kapitaallasten (afschr.10jr/rente 4%) ad € 30.240 hebben geen effect voor de exploitatie. De 
kapitaallasten komen ten laste van het product afval. Effecten van dit product lopen via de 
egalisatievoorziening afval. De afschrijvingslasten (21.600) worden conform de 
dienstverleningsovereenkomst aan de HVC doorberekend.  

3.2  Infrastructuur Zuiderhaaks.  
Te ontvangen subsidie € 398.000 voordeel/Ophogen krediet € 398.000 nadeel. Geen effect voor de 
exploitatie. 

3.3 Kunstgras voetbalveld Julianadorp.  
Voor de kapitaallasten (afschr.16jr/rente 4%) ad € 18.000 is in de  begroting 2012 geen dekking 
aanwezig.  

 
Communicatie 
Geen bijzonderheden. 
 
Realisatie 
Na vaststelling van de begrotingswijziging vindt bijstelling van de begroting 2011 en de investeringen 2011 
plaats. Daarmee wordt voldaan aan de eis van begrotingsrechtmatigheid.  
 
 
Den Helder, 20 september 2011. 
 
burgemeester en wethouders van Den Helder, 
 
 
loco-burgemeester 
P. Bruin  

secretaris 
H. Raasing  
 
 


