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Onderwerp:  2de programmarapportage 2010 

 
Gevraagd besluit: 

1. De 2de programmarapportage 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 
2. De begrotingswijziging, inclusief dotaties en onttrekkingen aan bestaande reserves, behorende bij de 

2dee programmarapportage vast te stellen; 
3. De raad besluit de volgende reserves in te stellen: 
 - Bestemmingsreserve 'Bodemsanering' € 300.000 
 - Bestemmingsreserve 'nieuwbouw Ambachtsweg" € 718.000 
 - Bestemmingsreserve 'Participatie arme kinderen' € 261.055 
4. De raad besluit de volgende reserves op te heffen en evt. saldi's te laten vrijvallen: 
 - 'reserve WABO' 
 - 'reserve Schuldhulpverlening' 
 - 'reserve Stelling Den Helder', het resterende saldo (€ 42.500) te laten vrijvallen t.g.v. het 

begrotingsresultaat 
 - 'reserve resultaatbestemming 2006', het resterende saldo (€ 61.188) te laten vrijvallen t.g.v. het 

begrotingsresultaat 
 

 
 
 
 
Inleiding en aanleiding 
Als onderdeel van de planning en control cyclus wordt u de 2de programmarapportage 2010 aangeboden. De 
rapportage is gebaseerd op de periode tot en met juni 2010, met doorkijk naar het einde van het jaar, en geeft 
de verwachte afwijkingen aan ten opzichte van de programmabegroting 2010. 
 
 
Beoogd resultaat 
Invulling geven aan de verantwoordelijkheid van het college om afwijkingen op het gevoerde beleid en inzet van 
middelen te melden aan de raad. 
De begrotingsrechtmatigheid borgen door vaststelling van de begrotingswijziging. 
 
Kader 
Financiële beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet 
Besluit Begroting en Verantwoording 
 
Argumenten / alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Financiële consequenties 
Afwijkingen binnen de programma’s te verwerken en het hieruit voortkomende totaal saldo (- 86.000) in zijn 
geheel ten laste te brengen van het begrote exploitatiesaldo.  
 
Juridische consequenties 
Met de vaststelling van de begrotingswijziging wordt voldaan aan de eis van begrotingsrechtmatigheid. 
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Communicatie 
Geen bijzonderheden. 
 
Aanpak / uitvoering 
Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. Op basis van het gewijzigde financiële kader zullen de 
jaarstukken 2010 worden opgesteld. 
 
 
 
Den Helder,  28 september 2010 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
loco-burgemeester 
P.N. Bruin 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


