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Inleiding en leeswijzer 

1. Inleiding 
 
Voor u ligt de tussenrapportage 2011. U hebt verzocht om een completere rapportage die tegelijk met de 
begroting aan u wordt aangeboden. Met deze rapportage komen wij aan uw verzoek tegemoet. Wij hebben 
gemeend de rapportage meer te laten aansluiten 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. 
 
Deze 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. 
 
Ontwikkelingen 
In de loop van dit jaar bent u geïnformeerd over een aantal dossiers die een grote impact hebben op het 
gemeentelijke huishoudboekje. Deze dossiers betreffen het sociale domein en de ontwikkelingen (prognoses) 
binnen Willemsoord BV. Wanneer op deze dossiers geen bijsturing plaatsvindt, betekent dit ook voor de langere 
termijn dat er een zware druk op de budgetten staat. Bij de kadernota is aangegeven dat het college richting de 
behandeling van de begroting met bijsturingvoorstellen komt. In de raadsinformatiebrief die het college voor 
behandeling in de commissie heeft aangeboden, zijn voorstellen gedaan binnen het sociale domein.  
 
De ontwikkelingen binnen deze domeinen bepalen in hoofdzaak de tekorten voor de jaarschijf 2011. Deze 
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 
 
 
In de begroting 2011 hebben wij rekening gehouden met bezuinigingen. De totale bezuinigingsopgave voor 2011 
bedraagt € 5,8 miljoen. Dit betreft het niet toepassen van prijscompensatie ad € 375.000 en de 1e verkenning 
bezuinigingen ad € 5,4 miljoen.  
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De 1e verkenning bezuinigingen is als volgt verwerkt: 
 
De begroting 2011 sloot met een negatief resultaat -506 nadeel

1e verkenning bezuinigingen
Prioriteiten vanuit het coalitieprogramma -250 nadeel
Bezuinigingen zonder consequenties 3.258 voordeel
Bezuinigingen met consequenties 1.364 voordeel
Amendement terugdraaien bezuiniging haven -200 nadeel

Resultaat voor bestemming 4.172
Waarvan toevoegen aan een reserve frictiefonds -1.250 nadeel
Amendement toevoeging reserve prioriteiten -1.916 nadeel
Amendement toevoeging algemene reserve -500 nadeel
Ged.vrijval reserve Helders restauratiefonds 664 voordeel
Vrijval reserve BWS soc.huurwoningen 270 voordeel
Toevoegen vrijval 2 reserves aan reserve prioriteiten -934 nadeel

Resultaat na bestemming 506 voordeel

Saldo 0  
 
Deze opgave is nagenoeg ingevuld. Er zijn een aantal posten die in de bezuiniging vertraging oplopen. Deze 
vindt u terug in de toelichtingen op de verschillende programma’s. Tegenover de niet gerealiseerde bezuinigingen 
zijn voordelen benoemd op de programma’s.  
 
Aan deze tussenrapportage is tevens een begrotingswijziging op programmaniveau gekoppeld om, in het kader 
van de begrotingsrechtmatigheid, de budgetten aan te passen. Tevens zijn bijlagen opgenomen over de stand 
van zaken met betrekking tot projecten en investeringen. 
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2. Leeswijzer 
 
De programmabegroting van Den Helder telt dertien programma’s, namelijk: 
 

1. Algemeen bestuur en middelen 
2. Integrale veiligheid 
3. Beheer openbare ruimte 
4. Stedelijke vernieuwing 
5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
6. Verkeer en vervoer 
7. Milieu 
8. Onderwijs en jeugd 
9. Cultuur 
10. Sport en vrije tijd 
11. Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
12. Economische ontwikkeling 
13. Werk en inkomen 

 
Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

1. Inleiding – een korte omschrijving wat het programma omvat. 
2. Wat willen we bereiken? - puntsgewijze opsomming van de belangrijkste doelen.  
3. Beleidsmatige verantwoording – antwoord op de vragen: Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog 

doen? 
4. Financiële verantwoording – toelichting op de financiële afwijkingen. 

 
In de bijlagen treft u een rapportage aan over de lopende projecten. Zij zijn onderdeel van de programma’s en 
worden op deze wijze uitgelicht en specifiek toegelicht. 
 
Als laatste treft u een overzicht van de investeringen aan. 
 

 
 
 

College van Burgemeester & Wethouders 
Den Helder, 
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Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking  turap 2011: 
 

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose
begroot actueel werkelijk afwijking
2011 prog rap

1.       Algemeen bestuur en middelen 12.899      11.958      12.352          394    
2.       Integrale Veiligheid 7.069        7.082        7.073            9-              
3.       Beheer Openbare Ruimte 13.795      13.969      14.712          743          
4.       Stedelijke Vernieuwing 8.439        7.581        7.532            49-            
5.       Ruimtelijke Ordening en Volksh. 9.420        9.408        11.104    1.696       
6.       Verkeer en Vervoer 2.360        2.360        2.338            22-            
7.       Milieu 13.331      13.331      13.213          118-          
8.       Onderwijs en jeugd 11.508      11.431      12.014          583          
9.       Cultuur 6.026        6.047        6.150            103          
10.   Sport en vrije tijd 4.928        5.078        4.850            228-          
11.   Zorg en maatschappelijke dienstv. 21.875      20.914      21.228    314          
12.   Economische ontwikkeling 7.577        8.099        8.290            191          
13.   Werk en inkomen 44.326      44.322      43.830          492-          

     Saldo voor bestemming 163.555   161.580   164.686        3.106       
     Mutatie in reserves 7.404        11.807      13.046          1.239       
     Saldo na bestemming 170.959   173.387   177.732        4.345       

Resultaat 506-          -               3.879-            
170.453   173.387   173.853        

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose
begroot actueel werkelijk afwijking
2011 prog rap

1.       Algemeen bestuur en middelen 1.070        1.070        1.020            50      
2.       Integrale Veiligheid 97             97             97                 -               
3.       Beheer Openbare Ruimte 811           911           911               -               
4.       Stedelijke Vernieuwing -                250           250               -               
5.       Ruimtelijke Ordening en Volksh. 7.926        7.926        7.466      460          
6.       Verkeer en Vervoer 1.361        1.361        1.361            -               
7.       Milieu 13.701      13.701      14.527          826-          
8.       Onderwijs en jeugd 1.941        1.941        2.123            182-          
9.       Cultuur 51             51             51                 -               
10.   Sport en vrije tijd 823           838           621               217          
11.   Zorg en maatschappelijke dienstv. 2.849        2.849        3.284      435-          
12.   Economische ontwikkeling 5.299        5.299        5.375            76-            
13.   Werk en inkomen 37.281      37.281      32.880          4.401       
      Algemene dekkingsmiddelen 88.813      88.683      89.895          1.212-       
      Saldo voor bestemming 162.023   162.258   159.861        2.397       
      Mutatie in reserves 8.432        11.129      13.992          2.863-       
      Saldo na bestemming 170.453   173.387   173.853        466-          

170.453   173.387   173.853        

Lasten

Baten

Totaal afwijking t.o.v. begrotingsresultaat: 3.879 N
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 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING 
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Programma 1: Algemeen bestuur en middelen  
 
Portefeuillehouder: burgemeester K. Schuiling  
 
1.1 Inleiding 
In het coalitieprogramma is aangegeven dat de drie prioritaire gebieden: haven, Willemsoord en stadshart 
bepalend zijn in de stedelijke ontwikkeling. De Strategische visie 2020 is leidend en alle plannen worden hieraan 
getoetst. Dit jaar wordt de strategische visie beoordeeld en zonodig bijgesteld. Daarnaast is burgerparticipatie 
een belangrijke bouwsteen. Wij zien dit als een instrument voor het herwinnen van het vertrouwen in burgers.  
 
1.2 Wat willen we bereiken?  

• Goede en diverse werkmilieus. 
• Plezierige en veilige woonmilieus. 
• Een breed en goed voorzieningenniveau. 
• Een aantrekkelijk en levendig stadshart. 
• Adequate infrastructuur. 

 
1.3  Beleidsmatige verantwoording 
Strategische visie 2020 
Wat doen we er voor?  Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
a. Regie op de realisatie van de Strategische visie 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Regionale afstemming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. De strategische agenda, aangevuld met een gros- 
lijst van de belangrijkste strategische projecten, is 
vastgesteld. In het eerste kwartaal is vooral 
gestuurd op het aanbrengen van de focus in de 
strategische opgaven. De keuze is gemaakt om 
deze opgave te verdelen naar twee pijlers die 
aansluiten op het advies van de commissie 
Deetman/Mans:  
1. Economische pijler (gericht op bedrijven en 
bedoeld om werkgelegenheid te creëren) 

• Haven (in de brede zin van het woord, 
inclusief onderwijs) 

• Toerisme en recreatie, inclusief 
onderwijs 

• Infrastructuur, passend bij economische 
ontwikkeling  en vestigingsklimaat 

2. Vestigingsklimaat pijler (gericht op een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat te creëren) 

• Levendig stadshart/Willemsoord 
• Variëteit in woningaanbod 
• Tegengaan sociale zwakte 

 
b. Naar aanleiding van het advies van de commissie 

Deetman/Mans om sterk in te zetten op regionale 
samenwerking heeft Den Helder het initiatief 
genomen om samen met de andere acht 
gemeenten in de Kop van Noord-Holland te 
komen tot een gestructureerde regionale 
samenwerking. Daarbij is de wens uitgesproken 
om de regionale strategische 
gemeentegrensoverschrijdende opgave 
gezamenlijk op te pakken en in een regionale 
gebiedsagenda Kop van Noord-Holland vast te 
leggen. De bestuurlijke aftrap hiervoor is gegeven 
tijdens de regionale raadsconferentie van 20 april 
2011. 
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c. Regionale uitvoeringsorganisatie vorm geven. c. In deze gebiedsagenda worden de 
regionale opgaven benoemd zoals onder andere 
de bouwopgaven, het aantrekkelijk houden van de 
regio voor bedrijfsleven en jonge doelgroepen, het 
optimaal benutten van kansen met recreatie en 
toerisme, havenontwikkeling in Den Helder met 
regionale uitwerking, de bereikbaarheid, en bij dit 
alles zorgen voor het behouden van ruimtelijke 
kwaliteit.  
Het resultaat van de stuurgroep is een regionale 
gebiedsagenda voor de middellange en lange 
termijn, inclusief locatiekeuzes op gebied van 
wonen, bedrijfslocaties, voorzieningen en 
ontwikkeling van economische clusters. 
Deze regionaal vastgelegde gebiedsagenda Kop 
van Noord-Holland met daarin concrete regionale 
opgaven door alle gemeenteraden in de Kop van 
Noord-Holland zal eind 2011 gepresenteerd 
worden. Ook zal in deze agenda een voorstel tot 
een regionale uitvoeringsorganisatie opgenoemd 
worden. 
 

Voor een gedetailleerdere omschrijving verwijzen wij 
naar de raadsinformatiebrief (RI11.0128). 

 
Publieksdienstverlening 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Verbeteren kwaliteit dienstverlening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 

en e-overheid. 

a. Verbeteren van de kwaliteit van de 
dienstverlening is een doorlopend proces. Doel 
hierbij is het beter afstemmen van de 
dienstverlening op de wensen van de burgers. 
De burgers verwachten betrouwbare informatie in 
duidelijke taal, één aanspreekpunt en geen 
overbodige vragen, regels en procedures. De 
vraag van de burgers staat centraal in onze 
organisatie. Het kwaliteitshandvest zorgt voor de 
borging van deze kwaliteit. Dit zal gerealiseerd 
gaan worden door vraaggericht te werken. 
Daarbij zal het gemeentelijke aanbod aan 
producten en diensten op een transparante en 
overzichtelijke wijze geordend en aangeboden 
worden, zodanig dat individuele burgers, 
bedrijven en instellingen inzicht hebben in welke 
producten en diensten voor hen bedoeld zijn. 
 

b. De telefonische bereikbaarheid is in 2011 
geoptimaliseerd en verbetert. De digitalisering 
heeft zich verder ontwikkeld waardoor nu tal van 
producten zijn gedigitaliseerd en is er één ingang 
voor alle inkomende e-mail gerealiseerd. In 
navolging op landelijke ontwikkeling en ambitie: 
één overheid die makkelijk toegankelijk is, gaan 
wij ons komende jaren nog meer richten op de 
verbetering van de digitale dienstverlening 
(NUP). Hierbij is het streven om een 
overheidsbrede toegang waarlangs burgers, 
bedrijven en instellingen de gemeente via 
verschillende kanalen kunnen bereiken (Multi-
channel) te realiseren. Daarbij heeft de gemeente 
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soms een wegwijzerfunctie (een extra ingang 
voor burgers die de weg in overheidsland niet 
kennen), waarbij het soms gaat om het 
beantwoorden van algemene vragen maar waar 
het ook moet gaan om het leveren van producten 
en diensten. 
  
Antwoord© (NUP) fasering fase 2 naar 3: 
- De invoering van het 14+ netnummer is gereed. 

         - Samenw. Catalogi zijn gereed 
         - MijnOverheid.nl is gereed 
         - WABO  
         - Deregulering 
         - Basisregistraties 
         - Antwoord voor bedrijven 

  
Communicatie en burgerparticipatie 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Burgerparticipatie. In 2011 krijgt de citymarketing van Den Helder 

concreet handen en voeten. Er ligt een Masterplan 
Citymarketing met daarin concrete activiteiten en 
initiatieven om Den Helder te profileren. Diverse 
Helderse organisaties, waaronder de gemeente Den 
Helder, staan aan de basis van dit plan en voeren 
deze uit. De Stichting Top van Holland organiseert en 
initieert de citymarketingactiviteiten. Het gaat om het 
ontwikkelen van website www.welkomindenhelder.nl 
(toegangsportal voor Den Helder), toegangsborden bij 
invalswegen van Den Helder en een promotiefolder. 
Deze activiteiten zijn in 2011 gerealiseerd. 
Er gebeurt in Den Helder veel aan burgerparticipatie. 
Uiteraard vanuit wijkgericht werken, maar ook rond 
onderwerpen op het gebied van de openbare ruimte, 
verkeer en veiligheid. Bewoners worden steeds meer 
meegenomen in de voorbereiding van beleid en in de 
voortrajecten van projecten. Aansprekende recente 
voorbeelden hiervan zijn de diverse vormen van 
participatie rondom de bouw van het nieuwe stadhuis, 
de parkeergarages Julianaplein en Sluisdijkstraat, de 
pilot coffeeshops, wijkveiligheidsplan Visbuurt en het 
buurtactieplan Jeruzalembuurt. De wethouders hebben 
inmiddels elke maand een spreekuur in hun ‘eigen’ 
wijk. Om het vroegtijdig betrekken van bewoners 
steviger te verankeren in de organisatie, zijn de 
formats voor raads- en collegevoorstellen aangepast. 
Burgerparticipatie vraagt, mede door de introductie 
van nieuwe media, om voortdurende aanpassing. De 
ervaringen tot nu toe, de nieuwe mogelijkheden door 
de nieuwe media en de wensen van de bevolking 
vatten we samen in een korte, geactualiseerde nota 
burgerparticipatie die in het voorjaar van 2012 het licht 
zal zien. Daarin zal ook de aangenomen motie tot het 
houden van wijkdebatten een plek krijgen. 
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1.4 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 1 - Algemeen bestuur en middelen
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -12.899 -11.958 -12.352 394
Baten 1.070 1.070 1.020 50

Totaal programma voor bestemming -11.829 -10.888 -11.332 444

Mutaties in reserves -7.022 -11.603 -11.324 279

Totaal programma na bestemming -18.851 -22.491 -22.656 723

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€ 723.000 nadelig) 
 
Bestuur  
In 2010 is door het vroegtijdige vertrek van een wethouder en de instroom van een voormalig wethouder de 
wachtgeld verplichting toegenomen. Bovendien heeft de vroegtijdig vertrokken wethouder zijn pensioen laten 
overhevelen. Voor de gemeente is hier een geprognosticeerd nadeel van € 90.000 begroot. Wij kiezen ervoor  
deze post niet in de lasten op te nemen. Afhankelijk van de rendementen kan bij uitkering ervan dit 
geprognosticeerd nadeel toe- of afnemen.  
 
Financieringen 
Hogere rentelasten rekening courant (33N) en lagere doorbelasting aan producten van rente investeringen 
vanwege lagere boekwaarde per 1 januari 2011(485N). Lagere boekwaarde van investeringen in relatie tot de 
doorberekende rentelasten hebben geen effect. Het betreft een technische verwerking en hier genoemd omdat de 
voordelen (voor eenzelfde bedrag) zich voordoen op producten in verschillende programma’s.   
 
Deelneming Willemsoord BV 
Uit het bedrijfsplan 2011-2013 van Willemsoord BV blijkt dat het moeite kost om de exploitatie sluitend te krijgen. 
Willemsoord rekent in een aantal gevallen niet de commerciële verhuurprijs aan maatschappelijke partijen. Dit 
veroorzaakt in 2011 een verlies van € 550.000. (550N) Zie ook de Kadernota 2012-2015. 
 
Stelposten 
Achterstallig onderhoud 
In 2011 is er eenmalig uit de algemene reserve een bedrag beschikbaar gesteld voor het inlopen van achterstallig 
onderhoud beheer openbare ruimte. In deze turap wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag te besteden. De 
stelpost kan worden afgeraamd (zie ook programma 3). (1.000V) 
Volumekorting 
De volumekorting voor 2011 is niet gerealiseerd maar schuift door naar 2012. Reden hiertoe is dat de bezuiniging 
2012 een dusdanige omvang heeft dat het niet zinvol wordt geacht om in 2011 € 150.000 te bezuinigen en in 
2012 nog eens een, maar dan veel omvangrijkere, bezuiniging door te voeren. Het in elkaar schuiven zou meer 
helderheid en rust geven voor de organisaties die het betreft. De opgelegde bezuiniging wordt daarom wel 
gehaald alleen 1 jaar later en past dan in een gehele bezuinigingscontext. (150N)  
 
Saldo kostenplaatsen  
De regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) loopt jaarlijks af. In de eerste bezuinigingsronde 2011 is een 
voordeel ingeboekt van € 265.000. Een deel wordt echter pas vanaf 2012 gerealiseerd. In 2011 ontstaat hierdoor 
een tekort en is incidenteel bijstelling van het budget nodig. (110N)  
 
Voor het aangaan van verplichtingen die bijdragen aan de realisatie van de bezuinigingsopgave is in 2011 een  
budget nodig van € 200.000 en wordt een beroep gedaan op het frictiefonds. De middelen zijn nodig voor o.a. 

• Inzet van spend analyses door een tweetal inkoopbureaus  
• Scholing van medewerkers WMO 
• Ondersteuning range voting/sociale structuur visie/bezuinigingen subsidies  
• Belastingsamenwerking 

 
Tegenover de uitgaven staat een onttrekking uit de reserve frictiefonds (zie algemene dekkingsmiddelen). Voor 
de bestedingen en de stand van het frictiefonds verwijzen wij naar de raadsinformatiebrieven waarin wij de raad 
per kwartaal over de voortgang rapporteren. (€ 200.000 N)   
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Doordat investeringen, van onder andere ICT, huisvesting, meubilair en tractie, in 2010 niet tot het begrote 
bedrag zijn uitgevoerd, vallen in 2011 incidenteel kapitaallasten vrij. (326V) 
 
Investeringen in hardware en software blijven steeds vaker uit doordat leveranciers over gaan naar zogenaamde 
huur/lease contracten. Hierdoor nemen de kapitaallasten af en de abonnementslasten toe. Voorgesteld wordt om 
een deel van de vrijval van kapitaallasten (door het uitblijven van investeringen) ten gunste te brengen van kosten 
voor huur/lease contracten. De vrijval kapitaallasten  voor ICT bedraagt in 2011 € 260.000 en voor extra kosten 
huur/lease is € 100.000 nodig. (100N) 
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 1 (baten 50N en lasten 92N)  
 
Reserves 
Conform de nota reserves en voorzieningen wordt aan een aantal reserves rente toegevoegd. De begrote stand 
van reserves waar dit van toepassing is was per 1 januari 2011 hoger dan bij de begroting werd aangenomen 
waardoor er meer rente is toegevoegd dan begroot. (279N) 
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Programma 2: Integrale Veiligheid 
 
Portefeuillehouder: burgemeester K. Schuiling 
 
2.1 Inleiding   
Onze inwoners stellen terecht hoge eisen aan het optreden van overheid als het gaat om het waarborgen van de 
openbare orde en de veiligheid. Dat geldt voor de gemeente, politie, justitie en de brandweer voor de organisatie 
van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Samen met onze partners in veiligheid hebben wij de afgelopen jaren 
de krachten gebundeld en versterkt om de criminaliteit in onze stad terug te dringen en de veiligheid te vergroten. 
Daarmee is een bijdrage geleverd aan een duurzame woon- en leefomgeving. Veiligheidsbeleid is echter geen 
zaak van de overheid alleen. Ook de burgers kunnen aan de totstandkoming en uitvoering ervan een bijdrage 
leveren. Het is onze intentie om hen meer dan tot nu toe te betrekken bij veiligheid- en leefbaarheidsvraagstukken 
in hun woonomgeving en om de communicatie met hen te versterken.  
 
2.2 Wat willen we bereiken? 

• Een hoge graad van sociale en fysieke veiligheid. 
• Het beperken van de risico’s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen.  
• Minder misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte. 
• Minder overlast en verloedering in wijken en buurten.  
• Een groter gevoel van veiligheid bij de burgers.  

 
 

2.3 Beleidsmatige verantwoording. 
Sociale veiligheid 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Geweld - Afname van het aantal geweldsdelicten met 
15% ten opzichte van het aantal geweldsdelicten in 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoeren afspraken horecaconvenant. 
 
 
 
Opleggen gebiedsverboden. 
 
Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod - Tijdelijke 
huisverboden binnen de wettelijke bepalingen en tijdig 
afhandelen. 
 
 
Jeugd - Onder regie van het Veiligheidshuis 
aanpakken van tenminste twee overlastgevende 
hanggroepen en daardoor afname van overlast 
veroorzaakt door jeugdgroepen met 15% ten opzichte 
van de resultaten 2010.  
 
 
Convenant Veilige School -  Scholen voeren het  
convenant (uit 2010) en het protocol uit. Evaluatie 

Om het aantal geweldsdelicten te laten afnemen zijn 
diverse maatregelen getroffen. We zijn met de 
Koninklijke horeca in gesprek over het tegengaan van 
geweldsmisdrijven en overlast in het uitgaansgebied. 
Zo ook over hun rol en die  van de beveiliging en de 
sluitingstijden. Er kan eerder een gebiedsontzegging 
worden opgelegd (bij twee ipv drie processenverbaal).  
Enkele camera’s zijn verplaatst voor efficiënter 
gebruik. Er is sprake van een daling van 509 naar 487, 
een daling van 4,3%. Van de 509 aangiften heeft een 
deel betrekking op huiselijk geweld nl. 169 wat is 
gedaald naar 132. Een daling van 21%. 
  

Gedurende het  eerste halfjaar heeft het Horeca 
Interventie Team (HIT) van de politie Den Helder 59 
personen geregistreerd voor uitgaansgeweld. 
 
Er zijn 29 verboden opgelegd. 
 
Er zullen naar schatting plusminus vijftien 
huisverboden worden opgelegd in 2011. Er zijn vijf 
risico inventarisaties opgemaakt en vier huisverboden. 
 
De aanpak richt zich op jeugdgroepen in de Visbuurt, 
de Schooten en Jeruzalembuurt. De overlast van 
jeugdgroepen neemt met 15% af ten opzichte van de 
resultaten 2010. In 2009 zijn er 736 meldingen van 
overlast bij de politie binnengekomen. In 2010 610. Tot 
en met mei 2011 284 meldingen. Dat is een afname 
van 14% en voor een half jaar gerekend 17%. 
 
De instellingen voor het voortgezet onderwijs hebben 
hun evaluaties afgerond. Na evaluatie van het 
convenant in het derde kwartaal zal deze zo nodig 
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convenant derde kwartaal 2011. 
 
Verkeer en fietsendiefstal – Treffen van maatregelen 
om het aantal fietsendiefstallen met 20% te verlagen 
ten opzichte van 2010. 
 
 
 
Bestrijding mensenhandel –   
1. Uitvoeren regionaal Handhavings-arrangement 

prostitutiebedrijven.  
2. Toepassing Wet BIBOB op vergunningaanvragen 

voor deze bedrijven. 
3. Onaangekondigde controles met de 

handhavingpartners. 
4. Jaarlijkse inspectie van GGD op de naleving van 

de landelijke hygiënerichtlijnen. 
5. Bekendheid geven (intern) aan het regionale 

meldpunt mensenhandel. 
 
 
6. Voorlichting over ‘loverboy problematiek’ aan de 

groepen 7 en 8 op achttien basisscholen in Den 
Helder.  

 
 
Aanpak illegale teelt van hennep - Toepassing 
Regionale Hennepconvenant. 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing Wet BIBOB - Uitvoeren Wet Bibob en 
gemeentelijke beleidslijn Bibob. 
 
 
Projecten Keurmerk Veilig Ondernemen – Ontwikkelen 
en inrichten winkelgebied Centrum, De Schooten en 
Ravelijncenter  en bedrijventerrein Kooypunt conform 
de prestatie-eisen van het handboek KVO. 
 
Keurmerk Veilig Wonen - Voorlichting geven over de 
toepassing van dit Keurmerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpak overlast en verloedering 
Koningstraat/Koningdwarsstraat – 
1. Houden van intensief toezicht op de exploitatie van 

coffeeshops en smartshops en het bestrijden van 
overlast, de handel en het gebruik van softdrugs op 

worden aangepast. 
 
Diverse maatregelen (onder andere verbeterde 
stallingen) hebben geresulteerd in minder aangiftes 
van fietsendiefstal (voortzetten tendens van 2010). De 
fietsendiefstal is gedaald van 658 naar 483 gevallen. 
Dat is een daling van 25%. 
  
 
1. Loopt volgens planning. 
 
2. Wordt toegepast.  

 
3. Hebben plaatsgevonden. 

 
4. Inspectie gehouden bij bordeel aan de 

Binnenhaven. Handhaving traject is ingezet. 
5. Werkoverleggen van collega’s met veel 

burgercontact zijn bezocht voor voorlichting. Naar 
verwachting meldt Den Helder vier tot zes 
gevallen van mensenhandel in 2011. 

6. Aan alle basisscholen wordt voor het schooljaar 
2011/2012 een aanbieding vanuit de gemeente 
gedaan om voorlichting te geven over de 
‘loverboy-problematiek’. 

 
Het Regionale Hennepconvenant wordt toegepast en 
wij zetten in op opsporing en bestrijding van de illegale 
teelt van hennep, het vernietigen van de teelt en het 
bestrijden van de criminaliteit daarachter door gericht 
strafrechtelijk onderzoek. In het eerste halfjaar zijn 
zeven hennepplantages gerooid. De verwachting is dat 
er tot het einde van het jaar nog eens vier hennepplan-
tages worden aangetroffen. 
 
In het eerste halfjaar zijn negentien marginale Bibob-
toetsen door de gemeente uitgevoerd. Over heel 2011 
zullen dit er ongeveer veertig zijn. 
 
De Schooten en Ravelijncenter hebben de eerste en 
bedrijventerrein Kooypunt de tweede ster behaald. 
Winkelgebied Centrum gaat in het vierde kwartaal 
2011 op voor de derde ster.  
 
Mede naar aanleiding van de toename van 
woninginbraken in de Schooten is een communicatie-
traject gestart over het keurmerk veilig wonen. Burgers 
kregen daarbij de gelegenheid de ‘veiligheidskaart’ 
toegestuurd te krijgen. Zestien burgers hebben hiervan 
gebruik gemaakt. Daarnaast zijn de kaarten ter 
verspreiding aangeboden aan de wijkagenten. 
Doelstelling voor 2011 (starten communicatietraject) is 
daarmee behaald. 
 
Het pleintje waar voorheen café Noir was wordt 
opnieuw bestraat en de muren worden opgeknapt. 
Evenals de muur van de Döner Kebap en de 
Ambassade. Op het grasveld  tussen de Prins 
Hendriklaan en de Koningstraat worden extra 



                                                                                      Tussenrapportage 2011-  september 2011 Pagina 15 van 67 

straat.  
2. Handhaven van de openbare orde in de omgeving 

van de coffeeshops door de inzet van de 
toezichthouders van de gemeente en de 
coffeeshophouders. 

3. Opknappen en herinrichten van de omgeving 
Koningstraat. 

4. Creëren van een meer open karakter van de 
coffeeshops en het geven van voorlichting door de 
coffeeshophouders aan de bezoekers. 

 
Wijkveiligheidsplan Visbuurt – Treffen maatregelen om 
de leefbaarheid en de veiligheid in de Visbuurt te 
verbeteren. 
 
 
Deelname Pilot Burgernet - Betrekken van burgers bij 
de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving door 
o.a. deelname aan de regionale pilot Burgernet. 
 
 
 
 
 
Veiligheidshuis Den Helder – Uitvoeren van het 
jaarplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoering geïntegreerde aanpak verslaving en 
overlast (GAVO) -  Intensieve sociaal 
maatschappelijke begeleiding aan tien zeer actieve 
veelplegers in Den Helder door de 
Brijderverslavingszorg. 

terrassen gerealiseerd in het najaar van 2011. Meting 
via het Leefbaarheidonderzoek die nog uitgevoerd 
moet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse activiteiten op het gebied van openbare orde, 
verkeer en parkeren; handhaving; sociale cohesie en 
communicatie zijn uitgevoerd. Kamerverhuur zal 
aangepakt worden. 
 
Er wordt een netwerk opgezet van burgers die indien 
nodig als de ogen en oren van de politie fungeren en 
daartoe via de mobiele telefoon  een oproep 
ontvangen. Het systeem is vergelijkbaar met het 
Amberalert. In overleg met het Programma Bureau 
Integrale Veiligheid (PIV) zal in het najaar van 2011 
worden gestart met de implementatie van Burgernet. 
 
Het jaarplan wordt uitgevoerd. Er is een koppeling 
nodig  tussen zorg en repressie om de keten te 
borgen. Voor huiselijk geweld is dit procesmatig 
gerealiseerd. De werkprocessen nazorg en jeugd  zijn 
opgeleverd. 
Riskant: twintig personen zijn aangemeld en in traject 
met begeleiding. 
Justitieel Casus Overleg: minderjarigen: 32  personen 
en 18-23 jarigen: 45 personen. 
Risico Jeugd Overleg: 42 personen. 
Casusoverleg algemeen:22 personen. 
 
Wordt uitgevoerd volgens de planning. 

 
Handhaving 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitvoeren handhavingsbeleid. Het handhavingprogramma wordt uitgevoerd. 
 
Fysieke veiligheid  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Aanpassen van de rampenbestrijdingsorganisatie aan 
eisen van de Wet op de Veiligheidsregio’s. 

De gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie en 
planvorming wordt aangepast. NAM risicocontouren 
zijn nog niet definitief vastgesteld, proces is nog 
gaande. 

 
Brandweer  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Proactie en preventie – Meer doen aan de voorkant 
van de brandveiligheidketen. 
 
 

De doelstelling is behaald. Er is een goede 
bereikbaarheid van de binnenstad door afstemming 
rond RO-plannen en stadsvernieuwingsprojecten. Ook 
de bluswatervoorzieningen in de hele gemeente 
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Opleiding en oefening brandweer – Uitvoeren 
oefenjaarplan. 
 
Voldoen aan de zorgnorm – Binnen de gestelde tijd ter 
plaatse zijn. 
 
 
 
 
 
Voldoen aan de regionale en landelijke kwaliteitseisen 
– Volgens door de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord op regionaal niveau op te stellen 
kwaliteitseisen.  

worden up to date gehouden. 
 
Dit wordt volgens planning uitgevoerd. 
 
 
De regionale audit heeft uitgewezen dat Den Helder 
niet op alle normen een voldoende scoort. Hiervoor is 
een verbeterplan opgesteld en besproken met de 
regiocommandant. De acties uit het plan zijn uitgezet 
en een aantal uitgevoerd. Het verbeterplan leidt in 
2011 tot een voldoende score. 
 
De regionale audit heeft uitgewezen dat Den Helder 
niet op alle normen een voldoende scoort. Hiervoor 
wordt een verbeterplan opgesteld dat in 2011 leidt tot 
een voldoende score. Voortgang volgens planning. 

 
 
2.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 2 - Integrale veiligheid
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -7.069 -7.082 -7.073 -9 
Baten 97 97 97 0

Totaal programma voor bestemming -6.972 -6.985 -6.976 -9 

Mutaties in reserves 0 14 14 0

Totaal programma na bestemming -6.972 -6.971 -6.962 -9 

Begroting 2011

 
 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (nihil) 
 
Overige afwijkigingen  <100.000 (9V) 
 
 
Reserves 
Geen afwijkingen. 
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Programma 3: Beheer openbare ruimte 
 
Portefeuillehouder: wethouder P. Bruin.  
 
3.1 Inleiding.  
Een goed onderhouden stad is de eerste zorg van mensen die de openbare ruimte gebruiken.  
Het beheer van de openbare ruimte is het sturen op functies in de gebieden waar iedereen mag komen en waar 
de overheid het beheer en onderhoud voert. Hierbij wordt gekeken naar de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit.  De 
strategische visie 2020 geeft richting aan het beheer van de openbare ruimte. We streven naar een basiskwaliteit 
van de openbare ruimte. De prioriteit wordt bij een aantal nader aan te wijzen buurten gelegd.  De beheerplannen 
spelen hierop in. Daar waar de middelen niet aansluiten op het gewenste kwaliteitsniveau moeten we keuzes 
maken.  
 
3.2 Wat willen we bereiken? 

• Verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en de tevredenheid over de woonomgeving.  
 
3.3 Beleidsmatige verantwoording. 
Onderhoud openbare ruimte 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
a. Regulier onderhoud volgens Nota Onderhoud 

openbare ruimte 2011. 
 
 
b. Achterstallig onderhoud, intensivering                   

€ 1.000.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Verhogen beeldkwaliteit gebied Stadshart van 

status quo naar basis, intensivering € 40.000. 

a. Het uitvoeringsplan voor groot onderhoud wordt 
in overeenstemming met de Nota Onderhoud 
openbare ruimte 2011 uitgevoerd. 

 
b. In het kader van achterstallig onderhoud worden 

in 2011 verschillende werken uitgevoerd: 
• Vervangen deklaag Ruygweg. 
• Vervangen deklaag Nieuwediep gedeelte 

Ankerpark – Havenweg. 
• Grote reparaties op een aantal locaties op de 

Nieuweweg-Langevliet en de Kievitstraat. 
• Nieuwe asfaltverharding Doggersvaart – 

gedeelte spoorwegovergang tot rotonde 
Nieuweweg.  

• Groot onderhoud kruising Jan Verfailleweg, 
Zandkreekweg en Duinroosstraat. Afhankelijk 
van de subsidie van de provincie wordt hier 
een rotonde aangelegd. 

 
c.      In het centrum wordt de Wave-methode 

toegepast. Met deze relatief nieuwe methode 
wordt de onkruidgroei op verhardingen bestreden 
met heet water. Het effect is positief. De norm, 
beeldkwaliteit basis, wordt hiermee behaald. 

 
Gedragscode flora- en faunawet  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Invoeren gedragscode en geplande werkzaamheden 
hierop afstemmen. 

In maart 2011 is de gedragscode vastgesteld. Dit is 
een werkinstructie voor zorgvuldig handelen tijdens het 
verrichten van onderhoudswerkzaamheden op locaties 
waar beschermde flora en fauna aanwezig is. Het 
werken volgens deze gedragscode is ingevoerd.  Alle 
betrokken medewerkers hebben hiervoor in het eerste 
half jaar van 2011 een cursus gevolgd. Ook bedrijven 
die in opdracht van de gemeente 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren werken volgens 
deze gedragscode. 
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Hoogheemraadschap Hollands  Noorderkwartier  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Verdeling van beheer- en onderhoudstaken 
watergangen tussen Hoogheemraadschap en 
gemeente. 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is 
met een voorstel gekomen dat zij het baggeronder-
houd van achttien watergangen in het gebied 
overneemt en dat de gemeente het onderhoud van alle 
taluds en watergangen op zich neemt. Deze verdeling 
van de beheer- en onderhoudstaak wordt daarmee 
gelijk aan de situatie in het stedelijke gebied van 
Julianadorp. De conceptovereenkomst bevindt zich in 
een afrondende fase. Het voorstel wordt in het vierde 
kwartaal van 2011 ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. 

 
Jantje Beton  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Vierjarig project om buurten een uitdagende en veilige 
speelomgeving te bieden. 

Het wijkenproject Jantje Beton richt zich in Den Helder 
op de Visbuurt en de Vogelbuurt. Er zijn diverse 
bijeenkomsten met buurtbewoners en scholen 
geweest. Inmiddels zijn er opdrachten verstrekt, zoals 
de herinrichting van het speelveld naast de Viskom, 
herinrichting van het schoolplein Jac. Thijsseschool en 
het veiliger maken van speelplekken. Voor het jaar 
2011 lopen alle projecten op schema. 

 
Wijkgericht werken 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Actualiseren van de wijkactieplannen: De 

Schooten, Julianadorp en Jeruzalembuurt. 

 
b. Burgerparticipatie bij ontwikkeling, uitwerking en 

uitvoering van plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Vaststelling van wijk- en buurtactieplannen. 

a. Voor de Jeruzalembuurt zijn er eind juni twee 
werkateliers gehouden met vele betrokken 
partijen, waaronder bewoners. Doel is om met de 
beschikbare middelen vanuit het miljoen voor 
Nieuw Den Helder en het Convenant 
Wijkaanpak-Plus de buurt op creatieve wijze 
vooruit te helpen. Naast fysieke ingrepen, zoals 
de grootschalige vernieuwing van 
voortuinafscheidingen, is er volop aandacht voor 
sociale ideeën. Het toezichthouderproject is kort 
geleden flink uitgebreid (van drie naar elf) en 
verdere uitbreiding daarvan, evenals oprichting 
van een buurtbeheerbedrijf, zijn mogelijkheden 
die nadrukkelijk openstaan. 

 
b. Dit is vanzelfsprekend geworden. De 

wijkplatforms worden bijvoorbeeld steeds vaker 
geconsulteerd, zoals bij de zuidrandontwikkeling 
van De Schooten en de besteding van het 
miljoen van het rijk in Nieuw Den Helder. 
Verschillende bewonersorganisaties hebben het 
afgelopen halfjaar meer burgerbetrokkenheid 
georganiseerd, zoals bij het Jantje Betonproject 
binnen de Linie en de aanpak van Doorzwin.  

 
c. In De Schooten is met medewerking en 

instemming van het wijkplatform overgestapt op 
een beknopte, flexibele, informele wijkagenda in 
plaats van een volledig wijkactieplan. Het 
wijkplatform is de bewaker van de wijkagenda. 
Tot nu toe gaat dit naar tevredenheid. 
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3.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 3 - Beheer openbare ruimte
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -13.795 -13.969 -14.712 743
Baten 811 911 911 0

Totaal programma voor bestemming -12.984 -13.058 -13.801 743

Mutaties in reserves 193 193 -757 -950 

Totaal programma na bestemming -12.791 -12.865 -14.558 -207 

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011(€ 207.000 voordelig) 
 
Extra middelen beheer openbare ruimte 
Voor het inlopen van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte is incidenteel € 1 miljoen beschikbaar. De 
middelen zijn opgenomen op een stelpost binnen programma 1. Uitvoering vindt plaats in programma 3. Binnen 
dit programma worden de middelen geheel ingezet voor wegenonderhoud (zie voor de besteding de toelichting bij 
de beleidsmatige verantwoording hierboven, onderdeel onderhoud openbare ruimte). (1.000N)  
 
Rente en afschrijving 
Doordat investeringen in 2010 niet tot het begrote bedrag zijn uitgevoerd, vallen in 2011 incidenteel kapitaallasten 
vrij. (207V) 
 
Overige afwijkingen  <100.000 (50V) 
 
Reserves 
In 2011 wordt éénmalig € 1 miljoen aan de algemene reserve onttrokken om het achterstallig onderhoud in de 
openbare buitenruimte aan te pakken. De onttrekking was opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen en 
wordt overgeheveld naar programma 3 omdat de feitelijke uitvoering en verantwoording in dit programma 
plaatsvindt. (1.000V) 
 
Overig <100.000 (50N) 
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Programma 4: Stedelijke vernieuwing  
 
Portefeuillehouder: wethouder P. Bruin 
 
4.1 Inleiding 
Om uitvoering te geven aan de Strategische visie 2020 heeft de gemeenteraad in 2007 besloten de focus te 
richten op een drietal gebieden: haven, Willemsoord en stadshart. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte 
integrale aanpak van de opgaven ten aanzien van economie, leefmilieu en infrastructuur. Die aanpak levert 
gebiedsprogramma’s op met sociale en ruimtelijke activiteiten en projecten. Het Uitwerkingsplan Stadshart is het 
gebiedsontwikkelingsprogramma voor het stadshart en Willemsoord. Afstemming en samenhang in de aanpak 
van deze gebieden is immers naar inhoud en plannen een voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling.  
 
4.2 Wat willen we bereiken? 

• Realiseren eerste fase van het Uitwerkingsplan Stadshart: Spoorstraat noord/oost, stadspark 
Julianaplein, openbare ruimte woonbuurt (Californiestraat, Molenstraat, vijf stegen, Diaconiestraat, 
Loodsgracht, Molengracht en Westgracht), Willemsoord Zuid, ontwikkeling schouwburg, ontwikkeling 
bibliotheek, Koningsdriehoek en het sociaal cultureel programma.  

• Een compleet winkelapparaat in het stadshart  met eigentijdse culturele en maatschappelijke 
voorzieningen en woningbouw.  

• Inwoners maatschappelijk betrokken krijgen en mee laten doen aan de samenleving.  
 
4.3 Beleidsmatige verantwoording. 
Stadshart   
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Starten voorbereidingen om locatie de 

Koningsdriehoek in collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) te ontwikkelen. 

 
 
b. Voorbereiden bouw parkeergarage Julianaplein. 
 
 
 
c. In procedure brengen bestemmingsplan stadshart 

zuid. 
d. Oplevering bouwplan Tjempaka. 
e. Gevels van leegstaande panden komen in 

eigendom van de gemeente en lege plekken in 
het stadshart worden verfraaid om verloedering 
tegen te gaan. 

a. Voor het project CPO kan worden beschikt over 
subsidie van de Provincie Noord-Holland. Er is 
opdracht gegeven om een haalbaarheidsonder-
zoek te doen. In 2011 wordt het 
haalbaarheidsonderzoek afgerond. 

b. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot de 
uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. De 
resultaten van dat onderzoek zijn eind dit jaar 
beschikbaar. 

c. Bestemmingsplan Stadshart Zuid gaat eind 2011 
in vooroverleg en inspraak . 

d. De bouw van Tjempaka is in volle gang. 
e. In de Spoorstraat is een aantal panden gesloopt. 

De gevels van andere panden, zoals in de 
Koningstraat, zijn opgeknapt. 

 
Willemsoord 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Vaststelling bestemmingsplan voor het marinedeel 

van Willemsoord. 
 
 
 
 
 
b. Verdere invulling aan het nautisch kwartier door 

Willemsoord BV. 
c. In procedure brengen van het gemeentelijk deel 

van Willemsoord. 

a. Bestemmingsplan Defensie Buitenveld loopt 
vertraging op omdat dit door het Ministerie van 
Defensie in het kader van de bezuinigingen stil is 
gelegd. Indien defensie geen eigen plan 
aanlevert zullen de in het plan begrepen gronden 
worden meegenomen in het bestemmingsplan 
voor Willemsoord. 

b. Willemsoord BV werkt in overleg met Zeestad 
CV/BV de diverse mogelijkheden uit. 

c. Het bestemmingsplan neemt het vastgestelde 
visiedocument Willemsoord en het stedenbouw-
kundig plan als uitgangspunt. Het stedenbouw-
kundig plan komt eind 2011 in procedure. 
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Nieuw Den Helder  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. In Zuiderzeebuurt treffen van maatregelen in het 

openbare ruimteplan voor het marinedeel van 
Willemsoord. 

b. Verdere herstructurering van het gebied tussen 
Texelstroomlaan en Marsdiepstraat. 

De herinrichting van de straten is gestart na het 
zomerreces. Woningstichting Den Helder heeft diverse 
complexen inmiddels gesloopt. De gemeente heeft het 
schoolgebouw aan de Scheldestraat gesloopt. Het 
overleg met de corporaties over tempo en richting van 
de verdere ontwikkeling loopt. 

 
Stelling Den Helder  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Onderzoek naar mogelijkheden restauratie en gebruik 
Stelling Den Helder. 

Het Waddenfonds heeft de subsidie eind 2010 
toegekend. Zeestad CV/BV maakt in nauwe 
samenwerking met Stichting Stelling Den Helder een 
plan van aanpak voor de uitvoering van de projecten. 
Stichting Stelling Den Helder werkt aan plannen voor 
een passende invulling voor bebouwing van 
Westoever. 

 
 
4.6 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 4 - Stedelijke vernieuwing
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -8.439 -7.581 -7.532 -49 
Baten 0 250 250 0

Totaal programma voor bestemming -8.439 -7.331 -7.282 -49 

Mutaties in reserves 5.660 5.660 5.660 0

Totaal programma na bestemming -2.779 -1.671 -1.622 -49 

Begroting 2011

 
 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011( € nihil ) 
  
Afwijkingen < 100.000 (49V) 
 
 
Reserves 
Geen afwijkingen. 
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Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesti ng 
 
Portefeuillehouder: wethouder P. Bruin 
 
5.1 Inleiding 
Den Helder kent aan de ene kant rust en ruimte door de ligging aan zee, het strand, de duinen en de 
natuurgebieden, en aan de andere kant de dynamiek van de stad en de haven. Dit maakt Den Helder tot een stad 
waar men zich prettig voelt. Het cultuurhistorisch erfgoed houdt de geschiedenis van de stad levend en biedt een 
uitgangspunt en structuur aan nieuwe ontwikkelingen. 
Om deze kenmerken van de stad te benutten en verder te ontwikkelen moet vaak een keuze worden gemaakt in 
de gewenste functies en inrichtingsprincipes. Om een keuze te maken, worden alle ruimtelijk relevante aspecten 
op een rij gezet en belangen afgewogen. Deze belangenafweging is de 'ruimtelijke ordening'.  
 
5.2 Wat willen we bereiken?  

• Een passende beleidsstrategie die inspeelt op nieuwe kansen en mogelijkheden voor stad en regio.  
• Regionale afstemming en samenwerking. 

 
5.3 Beleidsmatige verantwoording  
Structuurvisie Den Helder 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Vaststelling structuurvisie Den Helder en 
Milieueffectrapportage (m.e.r.). 

De structuurvisie wordt in het najaar vastgesteld. De 
vertraging in de besluitvorming was nodig omdat de 
provincie een haalbaarheidsonderzoek uitvoert naar 
een crossterrein in Den Helder en de gemeente 
verzocht heeft de resultaten van dat onderzoek te 
betrekken bij de besluitvorming over de structuurvisie. 

 
Bestemmingsplannen 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Vaststelling bestemmingsplannen door de raad: 
Stadshart Centrum, Boatex, Willemsoord, De Dogger 
Noord-oost, Landelijk gebied Midden, Julianadorp 
Oost, Stadshart Zuid, Defensie Buitenveld e.o., 
Kooypunt Noord, Westoever, Marineterrein De Nieuwe 
Haven. 

Met betrekking tot bestemmingsplannen kan worden 
gemeld dat: 
• Bestemmingsplan Boatex is vastgesteld. 
• Bestemmingsplan De Dogger Noordoost. In 

samenspraak met de belanghebbenden is een 
stedenbouwkundige visie voor het gebied 
opgesteld. Deze visie wordt vertaald in het 
nieuwe bestemmingsplan De Dogger Noordoost. 
Vooroverleg en inspraak van het 
bestemmingsplan starten eind 2011. 

• Bestemmingsplan Julianadorp Oost is ter 
vaststelling aangeboden. 

• Bestemmingsplan Landeljk gebied Midden is 
samengevoegd met het bestemmingsplan 
Landelijk gebied Noord. De verwerking van de 
reacties vergt meer tijd dan verwacht. 
Vaststelling schuift door naar eerste kwartaal 
2012. 

• Bestemmingsplan Westoever gaat pas na de 
evaluatie van de detailhandelsnota in vooroverleg 
en inspraak. 

• Bestemmingsplan Kooypunt Noord (vliegveld) 
2011 heeft in verband met het berekenen van de 
veiligheidszones rondom de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) en het vliegveld 
vertraging opgelopen. Bestemmingsplan kan 
naar verwachting in 2012 in vooroverleg en 
inspraak. 
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Beleid 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Prestatieafspraken voorbereiden en vaststellen. • Met Woningstichting Den Helder  zijn de 

onderwerpen geïnventariseerd die in de 
prestatieafspraken moeten worden 
meegenomen. De prestatieafspraken moeten 
eind 2011 gereed zijn. 

• Met partners wordt gewerkt aan de 
ontwikkelingsvisie voor de strandslagen, 
waaronder Drooghe Weert. Op basis daarvan 
zullen de middelen die vanuit het 
coalitieprogramma beschikbaar zijn gesteld 
(€25.000) vanaf 2012 worden ingezet voor 
maatregelen gericht op het strandtoerisme (bijv. 
een eventuele extra reddingsbrigadepost en 
promotiedoeleinden).  

• Beheerplan Waddenzee/Noordzeekustzone: eind 
2011 levert Rijkswaterstaat de Nadere 
Effectenanalyse op. Beheerplan Duinen Den 
Helder - Callantsoog: het resultaat 2011 is 
vertraagd en afhankelijk van de planning van de 
provincie. 

• Met de provincie en Landschap Noord-Holland is 
samenwerking gezocht in de projecten 
recreatieknooppunt De Helderse Vallei en het 
routenetwerk duinen Noordkop. Het streven is 
om in 2011 nog tot concrete afspraken te komen. 

 
Projecten 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Ontwikkeling OS&O-terrein Huisduinen. 
 
 
 
 
 
 
b. Start voorbereiding bouw woningen in Julianadorp 

Oost. 
 
 
 
c. Ontwikkeling De Dogger. 
 
 
 
d. Start herstructurering van het gebied 

Noorderhaven met de centrumvoorzieningen van 
's Heerenloo. 

a. De eerste helft van 2011 zijn met de beoogd 
ontwikkelaar gesprekken gevoerd over de 
kooprealisatieovereenkomst. Het streven is dit 
jaar de kooprealisatieovereenkomst te sluiten. De 
ontwikkelaar wil dan direct starten met de 
verkoop van de woningen. Voor het Casino stelt 
B&W een plan van aanpak vast.  

b. Het bestemmingsplan Julianadorp Oost gaat in 
juli ter inzage voor besluitvorming. De 
ontwikkelovereenkomst WSDH-gemeente en de 
overeenkomst met Helderse Bouw Kombinatie 
zijn nog onderwerp van gesprek met partijen. 

c. Voor de ontwikkeling van het gebied van De 
Dogger Zuidwest en in het bijzonder het nieuwe 
Geminiziekenhuis moet een welstandsparagraaf 
worden toegevoegd aan de Welstandsnota. 

d. De bouw van de eerste fase is gestart. De 
natuurontwikkeling in de rand van De Schooten 
om de nieuwbouw in de volgende fase mogelijk 
te maken start eind 2011. 

 
Ombuigingen 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Afstoten van vastgoed. Opbrengst € 1.000.000. Met de vaststelling van de afstootnota is het 

waardepotentieel in de vastgoedportefeuille voor 2011 
aangepast. Voor 2011 is de verwachte opbrengst naar 
beneden bijgesteld: van € 1.000.000 naar € 400.000. 
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5.6 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvest ing
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -9.420 -9.408 -11.104 1.696
Baten 7.926 7.926 7.466 460

Totaal programma voor bestemming -1.494 -1.482 -3.638 2.156

Mutaties in reserves 108 378 25 -353 

Totaal programma na bestemming -1.386 -1.104 -3.613 1.803

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011(€ 1.803.000 nadelig) 
 
Bouwgrondexploitaite 
Lasten 
Op 851 worden in 2011 naar verwachting meer uren geschreven dan begroot. Er vindt een verschuiving plaats 
van werkzaamheden voor grondexploitaties naar advisering ten aanzien van grond- en vastgoedzaken. (200N) 
 
Voor de afwikkeling van het project Vrede en Vrijheid is € 76.000 nodig. Hiertegenover staat een onttrekking uit 
de reserve Woonomgeving De Schooten. (76N) 
 
De aanvankelijk in 2010 geplande werkzaamheden voor de ontsluiting Zuiderhaaks schuiven door naar 2011. 
Voor de afronding van het project is € 450.000 nodig. Dekking vindt plaats door te beschikken over de reserve 
Bovenwijkse voorzieningen. (450N)    
 
Overheveling van de vrijval van een tweetal reserves: Verplaatsing WGW (167) en Verplaatsing HSCS (372) ten 
gunste van het project Doggerwijk West loopt via de exploitatie en leidt tot een nadeel op dit product . (539N) Zie 
ook de toelichting bij reserves. 
 
In de eerste programmarapportage 2010 is een budget beschikbaar gesteld van € 435.000 voor de sloop en 
asbestverwijdering Nieuwe Diep 20 (voormalige Visserijschool). In de dekking is voorzien door te beschikken over 
de reserve Nieuwe Diep. In 2010 is begonnen met de uitvoering maar afronding vindt in 2011 plaats. Voor 2011 is 
een budget nodig van € 248.000. (248N) Tegenover de uitgaven staat een onttrekking uit de reserve.    
 
Diverse afwijkingen <100.000 niet nader toegelicht (183N) 
 
Baten 
Er ontstaat  een tekort aan huuropbrengsten over het jaar 2011. In het verleden is een te positieve inschatting 
gemaakt. Met het op orde brengen van de huuradministratie in 2010/2011 kan een definitieve inschatting van de 
huuropbrengst worden gemaakt. De prognose komt € 200.000 lager uit dan tot heden werd aangenomen.  
(200N) 
 
Met de vaststelling van de afstootnota vastgoed  (RB 11.0088) is het waardepotentieel in de vastgoedportefeuille 
aangepast. De verwachte opbrengst voor 2011 is naar beneden bijgesteld van € 1.000.000 naar € 400.000. 
(600N) 
 
De opbrengst van grond nabij Falga (129) en Van Galenstraat 137 (233) is niet begroot. (340V)  
 
Reserves 
Onttrekking 
Er wordt een hogere onttrekking gevraagd uit de reserve Woonomgeving De Schooten voor afwikkeling van het 
project winkelcentrum Vrede en Vrijheid. (76V)   
 
Tegenover de bijdrage via product 851 aan het project Doggerswijk West staat de vrijval van een tweetal 
reserves: Verplaatsing WGW (167) en Verplaatsing HSCS (372). (539V)  
 
Tegenover de kosten voor asbestverwijdering Nieuwe Diep 20 (voormalige Visserijschool) op product 851 staat 
een onttrekking uit de reserve Nieuwe Diep (248V). 
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Voor afronding ontsluiting Zuiderhaaks wordt in de dekking voorzien door een bijdrage aan product 851 ten laste 
van de reserve Bovenwijkse voorzieningen. (450V) 
 
Storting 
Bij RB 10.0031 is besloten om ten laste van de algemene reserve € 960.000 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve Onderwijscluster Pasteurstraat voor de financiering van het realiseren van een Bredeschool. 
De feitelijke onttrekking en toevoeging moet nog plaatsvinden en is in 2011 niet begroot. Zie ook algemene 
dekkingsmiddelen. (960N)  
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Programma 6: Verkeer en Vervoer 
 
Portefeuillehouder: wethouder S. den Dulk-Winder   
 
6.1 Inleiding  
Het verkeer op de wegen van Den Helder neemt de komende jaren toe door de autonome en reguliere groei van 
het autobezit. Daarnaast wordt het vervoer van goederen vanuit en naar Den Helder intensiever door de verdere 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Kooypunt, de haven en van het TESO-verkeer. In de tweede helft van 2010 
zijn de verkeerskundige knelpunten geanalyseerd en oplossingen aangegeven die de bereikbaarheid en de 
doorstroming bevorderen. Dit vindt zijn weerslag in het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan waarover rond de 
jaarwisseling 2010/2011 besluitvorming heeft plaatsgevonden. 
 
6.2 Wat willen we bereiken? 

• Verbetering en optimalisatie van de bereikbaarheid.  
• Een infrastructuur die is afgestemd op de functie van centrumgemeente en die past bij 

bevolkingsontwikkeling en de economische ontwikkeling.  
• Vermindering van het aantal verkeersonveilige locaties en het aantal verkeersknelpunten en het 

realiseren van ontbrekende schakels.  
• Verbetering van de parkeersituatie in de binnenstad.  

 
6.3 Beleidsmatige verantwoording.  
Middenweg 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Reconstructie van de Middenweg. De eerste helft van de reconstructie vindt in het najaar 

plaats. Om een goede ontsluiting van de binnenstad in 
december te kunnen garanderen wordt de tweede helft 
begin 2012 gereconstrueerd. 

 
Noorderhaaks (tracé verlengde Breewijd) 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Voor de aanleg van de Noorderhaaks wordt het 
bestemmingsplan voorbereid en worden de benodigde 
gronden verworven. 

Met de vaststelling van de Kadernota zijn geen 
middelen gereserveerd voor voorbereiding en 
realisatie. De voorbereiding van de realisatie is 
uitgesteld. Ten behoeve van het tracé van de 
geplande Noorderhaaks is in het voorontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ een 
wijzigingsbevoegdheid in de bestemming opgenomen. 

 
TESO-verkeer 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Het aanleggen van een afslagstrook door de Provincie 
is een maatregel die de doorstroming van het TESO-
verkeer moet bevorderen. 

De provincie wil deze werkzaamheden meenemen in 
het onderhoud dat dit najaar gaat plaatsvinden. Ter 
bevordering van de doorstroming en veiligheid worden 
in de onderhoudswerkzaamheden een extra (lang) 
voorsorteervak op de Weststraat en een oversteek 
naar Willemsoord meegenomen. Het overleg over de 
financieringsmogelijkheden loopt nog. 

 
Parkeergarages 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe 
parkeergarage aan het Julianaplein (zie ook 
programma Stedelijke Vernieuwing) en de verbouw 
van de parkeergarage Sluisdijk. 

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 
parkeergarages worden eind 2011 voor besluitvorming 
aangeboden. 
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Gele routevariant 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Afronding van het onderzoek naar de mogelijkheden/ 
haalbaarheid van de gele routevariant. Het onderzoek 
maakt deel uit van het programma havenontwikkeling 
(zie programma Economische Ontwikkeling). 

Onderzoek vindt plaats naar de gele routevariant. 
Deze blijkt geen flexibele verkeersoplossing te zijn, 
nautisch suboptimaal en technisch ingewikkeld. Het 
onderzoeksbureau heeft de aangepaste opdracht om 
te kijken of:  
1. en zo ja welke maatregelen nodig zijn bij inbreiding 

op Defensieterrein voor de middellange termijn.  
2. er aanvullende maatregelen nodig zijn op de lange 

termijn bij uitbreiding in de Waddenzee (in de 
variant mét en zonder verplaatsing van de TESO). 

 
Uitbreiding P&R terrein station Den Helder zuid 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
 In overleg met de provincie en de NS is het bestaande 

P&R-terrein aan de oostzijde uitgebreid met 94 
parkeerplaatsen ten behoeve van de verwachte 
toename van forensen. 

 
Openbaar vervoer 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Borgen van een goede busverbinding van Julianadorp 
naar het stadshart en station Den Helder Zuid. 

Het concept verkeer- en vervoerplan is in juni 2011 
van de provincie ontvangen. Inmiddels is daarop 
gereageerd en is het plan in september vastgesteld. 
Dienstregeling 2012 is in 2011 bekend. 

 
Invoering betaald parkeren Sluisdijkbuurt 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
 Na overleg met de buurt en belanghebbenden in de 

Sluisdijkbuurt is besloten tot parkeerregulering door 
middel van betaald parkeren in te voeren en om een 
deel van de Sluisdijkstraat om te vormen naar een erf. 
Ook is deze straat afgesloten voor doorgaand verkeer. 

 
Fietspaden Zuiderhaaks 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
 Ter bevordering van de bereikbaarheid en de 

verkeersveiligheid van de fietsers worden langs de 
Zuiderhaaks (tussen de Langevliet en Kruiszwin/ 
Breewijd) vrijliggende fietspaden aangelegd. De 
provincie heeft hiervoor een subsidie beschikbaar 
gesteld. De voorbereidingen aanbesteding kan 
plaatsvinden in de tweede helft van 2011. 
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6.4 Financiële verantwoording. 
 
Programma 6 - Verkeer en vervoer
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -2.360 -2.360 -2.088 -272 
Baten 1.361 1.361 1.111 250

Totaal programma voor bestemming -999 -999 -977 -22 

Mutaties in reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -999 -999 -977 -22 

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€ nihil) 
 
242 Parkeerbeheer 
Baten 
De raad heeft besloten dat de blauwe zones moeten blijven tot de parkeergarages gerealiseerd zijn. Dit betekent 
in 2011 € 250.000 lagere parkeeropbrengsten dan begroot. (250N) 
 
Lasten 
In de begroting zijn stelposten opgenomen en betreft middelen die beschikbaar zijn gesteld als dekking van 
kosten Parkeervisie. Om de lagere parkeeropbrengsten als gevolg van het in stand houden van blauwe zones te 
compenseren wordt de stelpost incidenteel afgeraamd. (250V) 
 
Overige afwijkingen  <100.000 niet nader toegelicht. (22V) 
 
Reserves 
Niet van toepassing. 
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Programma 7: Milieu 
 
Portefeuillehouder: wethouder S. den Dulk-Winder 
 
7.1 Inleiding  
Binnen dit programmaonderdeel voeren we de door het Rijk aan het gemeentebestuur opgedragen wettelijke 
milieutaken uit. Doel is de instandhouding en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit betekent 
onder andere de bescherming en sanering van de bodem, het water en de atmosfeer, de inzameling van 
afvalstoffen en afvalwater via de riolering, de beheersing van geluidhinder, het voeren van een klimaatbeleid en 
de bescherming tegen overlast.  
De ambitie van de gemeente Den Helder is zich te profileren als een gemeente die ook op het gebied van 
duurzaamheid een voorbeeldfunctie heeft. Zo biedt de haven van Den Helder kansen voor de offshore energy, 
met name offshore wind. De aanwezige kennisinstituten, de ligging aan het continentaal plat en de aanwezigheid 
van de luchthaven versterken deze positie. 
 
7.2 Wat willen we bereiken? 

• Een beter milieu door verminderen CO2 uitstoot.  
• Burgers van Den Helder door middel van burgerparticipatie stimuleren bij te dragen aan 

duurzaamheid.  
• Terugdringen energieverbruik.  
• Een veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde.  
• Een duurzame en efficiënte afvalinzameling. 

 
7.3 Beleidsmatige verantwoording. 
Duurzaamheid  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitgangspunt is duurzaam inkopen en aanbesteden. 
Doelstelling is om in 2011 minimaal 75% duurzaam in 
te kopen.   

De nota Naar een duurzaam Den Helder  is vastge-
steld door de raad. Het uitvoeringsprogramma loopt 
met accent op: waterbeheer (zie waterbreed),  afval, 
eigen organisatie, verkenning routes wind en 
aardwarmte, communicatie en duurzame 
wijkontwikkeling. 

 
Helderse Vallei  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Met de Stichting Helderse Vallei wordt het 
beleidsgestuurde prestatiecontract voor de periode 
2012-2014 opgesteld. 

De gesprekken met De Helderse Vallei over het 
nieuwe contract zijn gestart. In de tweede helft van 
2011 zullen de  prestatieafspraken voor 2012 worden 
vastgesteld.    

 
Subsidieregeling energiebesparing 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Bij beschikbaarstelling van budget door de provincie 
Noord-Holland, wordt ook voor 2011 de gemeentelijke 
subsidieregeling vastgesteld en uitgevoerd. 

De provincie heeft voor 2011 middelen beschikbaar 
gesteld. Ook in 2011 is er daarom een gemeentelijke 
subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen 
en duurzame energie van kracht. Aansluitend is voor 
dit jaar de gemeentelijke stimuleringsregeling 
energiebesparing vastgesteld. In de periode mei tot en 
met juli zijn 63 subsidieaanvragen toegekend voor het 
aanbrengen van energiebesparende maatregelen, 
waarmede het subsidiebedrag volledig is besteed.  

 
Bodem  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitvoering geven aan werkzaamheden in het kader 
van het bodemprogramma 2010-2014 zoals 
actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en 

De provincie heeft aan de hand van onderzoek-
resultaten voor een aantal spoedlocaties aangegeven 
dat verdere actie niet nodig is. Nazorg van het 
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bodembeheersplan in overleg met belanghebbenden 
(o.a. Defensie en de provincie). Een onderzoek en 
sanering van vijf spoedlocaties, een nader onderzoek 
Kop Beatrixstraat, sanering van de locaties 
Molenplein, Bassingracht, Bakker Breetstraat, 
Pasteurstraat en de nazorg locatie Gasfabriek. 

voormalige Gasfabriekterrein is uitgevoerd. 
Bedrijfsweg 13-13a is onderzocht. Verder onderzoek 
en sanering zijn daar niet nodig. Met de sloop van de 
school Molenplein is de verontreiniging ter plaatse 
verwijderd. De saneringen Doggersvaart, 
Bakkerbreetstraat, Ankerpark (Visserijschool) en 
Pasteurstraat zijn voltooid. De sanering Bassingracht 
is voorbereid en zal in de tweede helft van het jaar 
worden gestart.Het onderzoek en sanering Kop 
Beatrixstraat is uitgesteld in afwachting van de 
definitieve plannen.Voor de actualisatie van de 
Bodemkwaliteitskaart is op een groot aantal locaties in 
Den Helder de bodemkwaliteit onderzocht. Defensie 
heeft dat voor hun gebieden gedaan.  

 
Uitvoering Waterbreed projecten 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
In het kader van het programma Waterbreed worden in 
2011 de volgende projecten uitgevoerd: 
het doortrekken van de kanoroute naar de Stelling Den 
Helder, het scheiden van het agrarisch watersysteem 
van het stedelijk watersysteem, het verbinden van de 
drain Huisduinen met de duinrel Huisduinen 
(Kerkhofsloot). 

Afgerond zijn: natuurvriendelijke oevers Nieuw Den 
Helder, sanering Doggersvaart 31, watergang Nollen 
Zuid, duiker/brug Hengstenpad, duiker 
IJsselmeerstraat. Voorbereid is de duiker Nieuweweg 
en Flevostraat. De geplande aanleg van de vaarduiker 
Waddenzeestraat in 2011 schuift door naar het eerste  
kwartaal 2012. Dit om zoveel mogelijk 
verkeersoverlast richting de binnenstad te voorkomen. 
De aanleg van de vaarduiker Flevostraat start dit 
najaar. De scheiding van het agrarische water systeem 
van het stedelijke watersysteem is in voorbereiding. 
Verder is het ontwerp grondwatermeetnet ontvangen. 
Voor een goede monitoring dient op 105 locaties 
gemeten te worden.  Rekening houdend met de 
bestaande meetlocaties dienen 63 peilbuizen, waarvan 
17 diepe, te worden bijgeplaatst. Voor de levering zijn 
offertes opgegevraagd. Zodra deze geplaatst zijn 
worden de grondwaterstanden twee keer per maand 
geregistreerd. 

 
Geluidbeleid 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Vaststelling van de nota lokaal geluidbeleid en de nota 
hogere waarden. 

De nota geluidbeleid is in voorbereiding. Het advies 
van bureau Cleton & com wordt afgewacht om 
eventuele aanbevelingen ten aanzien van de haven 
hierin mee te kunnen nemen. 

 
Afval  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
De Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar geeft uitvoering 
aan de inzameltaken van afval en speelt met de 
verwerking van afval in op het verkrijgen van een  
optimaal rendement. 

Conform gemaakte afspraken. De HVC richt zich op 
een duurzame verwerking van afval. Hiertoe zijn twee 
proeven gestart: 
• De levering aan de HVC van groen afval, dat vrij 

komt bij het onderhoud van het openbaar groen, 
als brandstof voor de opwekking van energie in 
een biovergasser. 

• De inzameling van papier en karton in de wijk De 
Schooten met een aparte (blauwe) minicontainer. 

Als voorbereiding om gft- en restafval met zijbelading 
in te zamelen, is in elke wijk een informatiebijeenkomst 
gehouden. 
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7.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 7 - Milieu
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -13.331 -13.331 -13.213 -118 
Baten 13.701 13.701 14.527 -826 

Totaal programma voor bestemming 370 370 1.314 -944 

Mutaties in reserves 115 115 115 0

Totaal programma na bestemming 485 485 1.429 -944 

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€ 944.000 voordeel) 
 
Huishoudelijke afval 
Lasten 
Doordat investeringen, de aanleg van ondergrondse containers, in 2010 niet tot het begrote bedrag zijn 
uitgevoerd, vallen in 2011 incidenteel kapitaallasten vrij. (118V) 
 
Baten 
Vanwege het voordeel op de kapitaallasten wordt er minder onttrokken uit de egalisatievoorziening afval (118N) 
 
Bodemonderzoek en sanering  
Door de provincie is subsidie toegezegd voor de sanering Willemsoord onder voorwaarde dat alles in het werk 
moet worden gesteld om de kosten te verhalen op de veroorzaker. De toezegging biedt voldoende zekerheid om 
de voorziening Bodemsanering Willemsoord voor een deel te laten vrijvallen. (944V) 
 
Reserves  
Geen afwijkingen. 
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Programma 8: Onderwijs en Jeugd  
 
Portefeuillehouder: wethouder W. Turnhout – van den Bosch 
 
8.1 Inleiding  
“Alle kinderen en jongeren in Den Helder moeten zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, 
zorgzame, competente en democratisch ingestelde inwoners van onze stad”.  
De gemeente richt zich op het realiseren van de doelstellingen die voortkomen uit deze visie. De Wet op de 
Jeugdzorg (2005) is geëvalueerd en de rijksoverheid geeft gemeenten steeds meer de centrale rol in de zorg voor 
de jeugd, niet alleen in het preventief jeugdbeleid, maar ook in de zorg die nu nog bij de provincies is 
ondergebracht. Gemeenten krijgen op termijn de taak om de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor 
de zorg voor jeugd te dragen. Daarvoor moet de komende jaren voldoende bestuurskracht en kwaliteit worden 
ontwikkeld. Samenwerking in regionaal verband met gemeenten, onderwijs en zorg is daarbij noodzakelijk. In het 
Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs & Zorg (het BO-JOZ) werken gemeenten, het onderwijs en de welzijns- & 
jeugd(gezondheidszorg-) instellingen samen om aan de hand van het Regionaal Beleidsplan efficiënt en effectief 
uitvoering te geven aan het preventief jeugdbeleid.  
 
8.2 Wat willen we bereiken?  

• Een sluitende keten van onderwijs- en jeugd(gezondheids)zorgvoorzieningen. 
• Aanbod van sport, cultuur en vrije tijdsbesteding dat bereikbaar en toegankelijk is voor alle kinderen en 

jongeren. 
• Jongerenparticipatie.   
• Adequate huisvesting van alle scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs.  
• Brede scholen en een HBO aanbod. 

 
8.3        Beleidsmatige verantwoording. 
Centrum voor Jeugd en gezin  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) en het 
opvoedprogramma Triple P. 

Er is overeenstemming met onderwijs, zorginstellingen 
en regiogemeenten over de zorgcoördinatie in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In oktober 2011 
vindt de opening van het CJG plaats in ‘t Wijkhuis 
Nieuw Den Helder en wordt de website voor het CJG 
gelanceerd. De afspraken over zorgcoördinatie en 
hulpverlening in complexe situaties met veel 
hulpverleners worden eind 2011 vastgelegd in een 
regionaal convenant Samenwerking in de Jeugdketen 
Kop van Noord-Holland. Ook de afspraken met 
betrekking tot het CJG, Zorgadviesteams in het 
onderwijs, de aanpak kindermishandeling en Positief 
Opvoeden worden in dit convenant vastgelegd.  
Bij de instellingen wordt het signaleren van 
kindermishandeling in de tweede helft van 2011 verder 
geborgd door het opstellen van interne handelings-
protocollen. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor 
de vorming van een formeel meldpunt voor kindermis-
handeling en huiselijk geweld. 

 
Wettelijke borging Zorg- en adviesteams (ZAT’s) 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Samenwerken in het Bestuurlijk Overleg Jeugd, 
Onderwijs en Zorg (BO-JOZ) Kop van Noord-Holland 
om de doelstelling van het kabinet (100% dekking van 
goedwerkende Zorg- en adviesteams in 2011) in de 
Kop van Noord-Holland te realiseren. 

Vooruitlopend op landelijke wetgeving zijn er 
zorgadviesteams in de voorschoolse educatie, het 
primair en voortgezet onderwijs en in het ROC 
ingericht. Dekking in 2011 is 100%. De afspraken met 
de zorgadviesteams worden vastgelegd in het 
convenant Samenwerking in de Jeugdketen Kop van 
Noord-Holland. 
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Jeugdzorg 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Met de provincie afspraken maken over het versterken 
van het lokale domein en het investeren in de 
voorbereiding van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. 

Vooruitlopend op vaststelling van het bestuursakkoord 
tussen rijk en gemeenten bereiden wij ons samen met 
de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard 
voor op de grote gevolgen die de overgang van de 
jeugdzorg voor de gemeenten met zich meebrengt. 
Hiervoor is in het eerste halfjaar een ambtelijke 
werkgroep H3A gevormd. Na uitwerking van het 
bestuursakkoord wordt een plan van aanpak opgesteld 
met provincie en regiogemeenten. 

 
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie ( OKE)  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
De inwerkingtreding per 1 augustus 2010 van de wet 
OKE vereist een versterking van het beleid op het 
terrein van onderwijsachterstanden, peuterspeelzaal-
werk en kinderopvang. 

In januari 2011 is de uitvoeringsnotitie 
Onderwijsachterstandenbeleid 2011 vastgesteld door 
het college. De peuterspeelzalen zijn financieel 
toegankelijk voor alle kinderen en er is gewerkt aan 
een sluitende aanpak in de toeleiding van kinderen 
naar (voor- en vroegschoolse educatie) 
peuterspeelzalen.  
Eind 2011 voldoen alle voorschoolse voorzieningen 
aan de eisen uit de wet OKE. Het aanbod 
voorschoolse educatie wordt verbreed en de 
doorgaande lijn met het basisonderwijs wordt 
verbeterd. Afspraken tussen gemeente, voorschoolse 
voorzieningen en het onderwijs worden lokaal gemaakt 
en regionaal afgestemd in het BO-JOZ. De 
uitvoeringsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid 2012 
en uitgangspunten voor een nieuwe 
subsidiëringsystematiek voor voorschoolse 
voorzieningen worden vastgesteld. 

 
Brede schoolontwikkeling  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Stimuleren van de brede school ontwikkeling. Het visiedocument Brede Scholen is vastgesteld.  

In de brede school IJsselmeerstraat werken de 
kernpartners: het Internationaal Vrouwen Centrum 
(IVC), basisscholen De Duijnvaerder, De Fontein 
en Stichting Kinderopvang succesvol én structureel 
samen op het gebied van zorg voor de kinderen. 
Ze verzorgen een gezamenlijk activiteiten aanbod, 
voor zowel kinderen, ouders als voor de professionals 
in de brede school. De schoolbesturen zijn akkoord 
met een financiële bijdrage aan de brede 
schoolontwikkeling. Een concreet financieel voorstel 
wordt voorbereid. 

 
HBO in Den Helder  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Start in 2011 met een hoger beroepsonderwijs (HBO) 
opleiding offshore wind. 

In de tweede helft van dit jaar start een minor gas- en 
olietechnologie met twintig studenten. Nog in 2011 
worden de eerste contacten met HBO-instellingen 
gelegd om in onze stad een onderwijsaanbod te 
ontwikkelen dat aansluit bij de speerpunten uit de vijf 
economische clusters van de provinciale 
gebiedsagenda. 
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8.4 Financiële verantwoording. 
 
Programma 8 - Onderwijs en jeugd
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -11.508 -11.431 -12.014 583
Baten 1.941 1.941 2.123 -182 

Totaal programma voor bestemming -9.567 -9.490 -9.891 401

Mutaties in reserves 307 307 49 -258 

Totaal programma na bestemming -9.260 -9.183 -9.842 143

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011(€ 143.000 nadeel) 
 
Lokaal onderwijsbeleid 
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere bijdrage van het rijk (274N). De uitgaven worden hierop 
aangepast. (274V) 
 
Jeugd- en jongerenwerk  
Er is een bijdrage uitbetaald voor het project Join Us (70N). Vanuit vooruitontvangen rijksbijdragen is hiervoor nog 
budget beschikbaar. (70V) 
 
Er wordt vanuit programma 10, sociaal cultureel werk, budget overgeheveld naar jeugd- en jongerenwerk in 
programma 8. (171N)  
 
Onderwijshuisvesting  
Lasten 
Voor de uitvoering van de regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs was in de begroting 
2010 een budget beschikbaar van € 386.000; in 2010 zijn geen uitgaven gedaan. De regeling is met een jaar 
verlengd zodat het budget beschikbaar blijft voor uitvoering in 2011. Voor het verbeteren van het binnenklimaat is 
een totaalbudget nodig van € 644.000. (644N)  
 
Baten 
Vanuit vooruitontvangen rijksbijdragen is hiervoor nog budget beschikbaar (386V). Voor een bedrag van              
€ 258.000 vindt dekking plaats door een onttrekking uit de reserve decentralisatie onderwijshuisvesting.   
 
Overige afwijkingen  <100.000 (32V) 
  
Reserves 
Tegenover de extra uitgaven voor verbeteren binnenklimaat huisvesting onderwijs wordt voorgesteld hiervoor een 
onttrekking te doen uit de reserve decentralisatie onderwijshuisvesting. (258V) 
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Programma 9: Cultuur  
 
Portefeuillehouder: wethouder W. Turnhout - van den Bosch 
 
9.1 Inleiding 
Het doel van het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid is het vergroten van de Helderse deelname aan culturele 
activiteiten in welke vorm dan ook. Het programma cultuur omvat daartoe het invoeren en in stand houden van 
culturele voorzieningen en activiteiten in de meest brede zin. Behoud van draagvlak voor en deelname aan kunst 
en cultuur in de stad vragen om een aanbod, dat zo goed mogelijk aansluit op de vraag van de Helderse 
bevolking én de bezoekers van de stad. Daarbij dient oog te zijn voor de zich wijzigende samenstelling van de 
bevolking. Het zoeken naar en benutten van de kansen om dat evenwicht te bereiken is een van de grote 
uitdagingen bij het formuleren van nieuw kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren, mede gelet op de ook in 
deze sector niet te vermijden bezuinigingen.  
 
9.2 Wat willen we bereiken?  

• Versterken van de betrokkenheid van de bewoners bij de Helderse samenleving en bij deelname aan 
culturele activiteiten.  

• Een goede en prettige leefomgeving met kunst- en cultuurelementen. 
• Een goed bereikbare bibliotheekfunctie per wijk. 
• Aanbieden van een zo breed mogelijk en aantrekkelijk cultureel aanbod.  
 

9.3 Beleidsmatige verantwoording 
Cultuurhistorie 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitvoeringsprogramma Helders erfgoed. Organisaties in Den Helder, zoals Stichting stelling 

Den Helder, historische verenigingen, Stichting 
nautische monumenten, Stichting museumhaven, 
Stichting historische grafmonumenten, Stichting 
reddingmuseum, Dorus Rijkers, Marinemuseum, 
voeren de projecten uit. De gemeente bewaakt de 
voortgang van de projecten door middel van 
kwartaalbijeenkomsten waar de voortgang wordt 
besproken en thema’s worden gepresenteerd. 
Alle 28 projecten (onder andere restauratie Dorus 
Rijkers, tentoonstelling Fort Kijkduin, diverse projecten 
Stelling Den Helder, beheer- en herstelplan Fort 
Erfprins, in stand houden Algemene begraafplaats, 
grafnummers springerhof, Atlas Natuur en erfgoed) 
zijn in 2011 gestart of uitgevoerd. 

 
Herijking nota ‘Horen, zien en ….. beleven’ 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Na evaluatie van kadernota Cultuur volgt verdere 
uitvoering van het cultuurbeleid. 

De nieuwe structuur van samenwerking en advisering 
in de kunst en cultuursector is ingericht en bestaat uit 
een stedelijk Cultuurplatform met de daaraan 
verbonden Cultuurmakelaar en een onafhankelijke 
adviseur Kunst & Cultuur. In het tweede halfjaar wordt 
de inhoudelijke agenda voor het Cultuurplatform 
ingevuld. 

 
Culturele Programmering  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
De culturele programmering verder uitwerken en 
vormgeven. 

Stroomlijnen van de culturele programmering is een 
taak voor de Cultuurmakelaar en het Cultuurplatform. 
Dit in relatie met citymarketing. Najaar 2011 komen wij 
met een voorstel betreffende vernieuwing en 
doorontwikkeling van de huidige Kunstuitleen tot een 
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zelfstandige, levensvatbare en ook bredere functie op 
Willemsoord. 

 
 
Ondersteuning van kunsteducatie, erfgoededucatie en  media-educatie 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Samen met de provincie en Triade onderzoeken hoe 
de steunfunctie er in de toekomst uit gaat zien als 
gevolg van het wegvallen van de provinciale 
financiering. 

Wij stellen in 2012 extra middelen aan Triade 
beschikbaar voor uitvoering van het programma Kunst-
in-school om de cultuurparticipatie van de jeugd te 
bevorderen en maken hierover afspraken met Triade. 
Verder maken wij afspraken over het aanbieden van 
het product erfgoededucatie. Dit wordt als opdracht 
voor 2012 gegeven aan Reddingmuseum en 
KopGroep Bibliotheken. Verder besteed KopGroep 
bibliotheken in haar aanbod specifieke aandacht aan 
media-educatie. 

 
9.4 Financiële verantwoording. 
 
Programma 9 - Cultuur
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -6.026 -6.047 -6.150 103
Baten 51 51 51 0

Totaal programma voor bestemming -5.975 -5.996 -6.099 103

Mutaties in reserves 75 769 769 0

Totaal programma na bestemming -5.900 -5.227 -5.330 103

Begroting 2011

 
 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€ 103.000 N) 
 
Emancipatie  
Er wordt vanuit programma 11, minderhedenbeleid, budget overgeheveld naar emancipatie in programma 9. 
(103N)  
 
Reserves 
Geen afwijkingen. 
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Programma 10: Sport & vrije tijd  
 
Portefeuillehouder: wethouder W. Turnhout - van den Bosch 
      wethouder K. Visser 
 
10.1 Inleiding  
Sport speelt een belangrijke rol in de Helderse samenleving. Aan sport beleef je plezier, maar het is al jaren een 
middel om andere doelen te bereiken. Sport draagt bij aan de volksgezondheid, maatschappelijke participatie en 
integratie. Daarom willen wij dat (nog) meer inwoners van onze stad gaan sporten. Wij zetten ons in om 
deelname aan sport te stimuleren en te faciliteren. 
De jeugd is een belangrijke doelgroep van lokaal sportstimuleringsbeleid, omdat sport & beweging een 
belangrijke bijdrage levert aan de motorische, sociale en mentale ontwikkeling van opgroeiende kinderen en 
jongeren. Bij de inrichting van de buitenruimte bij nieuwbouwprojecten streven we ernaar kleinschalige sport- en 
speelvoorzieningen voor jonge kinderen te realiseren. Door sportfaciliteiten binnen en buiten te creëren wordt het 
aantrekkelijker om in de gemeente te wonen en te werken. 
(Openlucht-)recreatie is een belangrijk aandachtsgebied in het kader van de ontwikkeling van Den Helder. Dit 
onderdeel is opgenomen in het Programma Economische ontwikkeling. 
 
10.2 Wat willen we bereiken? 

• Brede, actieve sportbeoefening door de Helderse bevolking  
• Hogere deelname aan sportbeoefening door specifieke doelgroepen  
 

10.3 Beleidsmatige verantwoording 
Actualiseren sportbeleid   
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Actualiseren kadernota Wat ons beweegt. In september 2010 bent u geïnformeerd over de 

evaluatie van de huidige kadernota sport en wat de 
hoofdpunten zijn van de update van de kadernota 
2012 -2015. In november wordt de nieuwe kadernota 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 
Uitvoering sportbesluit 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Nieuwe huurcontracten sportverengingen opstellen. De invoering van het tarievensubsidiestelsel is 

afgerond. Het afsluiten van huur-/erfpachtcontracten is 
voor 50% gereed in het derde kwartaal. In het vierde 
kwartaal hebben alle veertien sportverengingen die 
huren van de gemeente een nieuw huurcontract 
ondertekend. 
De investeringen in de sportparken Guldemond en 
Julianadorp zijn in volle gang en worden afgerond in 
december 2011. De renovatie van het Sportpark 
Julianadorp wordt in het derde kwartaal opgeleverd, 
tevens komt in het derde kwartaal een raadsvoorstel 
ter vaststelling van het financiële model. 

 
Gymzaal Vinkenterrein  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Realisatie van vervangende ruimte voor de gesloopte 
zaal aan de Polderweg. 

We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 
om de realisatie van de gymzaal op het Vinkenterrein 
los te koppelen van de totale invulling van het terrein 
ten behoeve van parkeren. De conclusie is dat het 
Vinkenterrein gefaseerd kan worden uitgevoerd. De 
eerste fase bestaat uit het bouwen van een gymzaal 
en beperkt parkeren langs de Fabrieksgracht. De 
huidige tijdelijke parkeerplaatsen (ten behoeve van de 
buurt) blijven daarbij in stand. De aanvang van de 
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bouw vindt in het tweede halfjaar plaats. 
 
 
10.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 10 - Sport en vrije tijd
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -4.928 -5.078 -4.850 -228 
Baten 823 838 621 217

Totaal programma voor bestemming -4.105 -4.240 -4.229 -11 

Mutaties in reserves 0 0 -150 -150 

Totaal programma na bestemming -4.105 -4.240 -4.379 -161 

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€ 161.000 voordeel) 
 
Sportstimulering  
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere bijdrage van het rijk (217N). De uitgaven worden hierop 
aangepast. (217V) 
 
Sociaal cultureel werk 
Er wordt vanuit programma 11, minderhedenbeleid, subsidiebudget overgeheveld naar sociaal cultureel werk in 
programma 10 ten behoeve van subsidie aan Multifunctioneel Centrum Nieuw Den Helder. Dit betekent een 
toename van lasten. (65N)  
 
Er wordt vanuit programma 10, sociaal cultureel werk, subsidiebudget overgeheveld naar jeugd- en jongerenwerk 
in programma 8. Dit betekent een afname van lasten. (171V)  
 
Voor het realiseren van een Multifunctioneel Centrum Nieuw Den Helder wordt aan Zeestad CV/BV een bijdrage 
in de voorbereidingskosten verstrekt van € 150.000. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve 
Multicultureel Centrum. (150N) 
 
Overige afwijkingen  <100.000 (55V) 
 
Reserves 
Aanwending van de reserve Multicultureel Centrum (conform raadsbesluit RB 2010) ter dekking van de 
voorbereidingskosten realiseren Multifunctioneel Centrum Nieuw Den Helder. (150V) 
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Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlen ing   

 
Portefeuillehouder: wethouder W. Turnhout - van den Bosch 
 
11.1 Inleiding 
Het doel van dit programma is dat iedereen mee kan doen in de samenleving.  
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft negen kaders aan voor een samenhangend 
ondersteuningsbeleid dat gericht is op eigen verantwoordelijkheid, eigen redzaamheid, potenties van mensen en 
het activeren van burgers tot hulp voor elkaar. Omdat het bevorderen van participatie gaat over redzaam zijn, op 
actieve wijze meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk je eigen huishouden voeren in een leefbare buurt 
met toegankelijke voorzieningen, raakt de Wmo vrijwel elk maatschappelijk veld.  
Voor het maatschappelijke voorzieningenniveau hanteren we vier samenhangende kerndoelen: redzaamheid, 
participatie, burgerschap en cohesie. Trapsgewijs vormen deze vier doelen de niveaus waarop burgers iets 
(gaan) doen in de samenleving. In een zo vroeg mogelijk stadium bieden we maatschappelijke partners en 
burgers, al of niet georganiseerd mogelijkheden en ruimte om daarin zo veel als mogelijk te participeren en met 
ons samen te werken. Het Wmo platform doet dienst als klankbordgroep en podium voor uitwisseling, 
meningsvorming en advisering met betrekking tot inhoud en uitvoering van het lokaal sociaal beleid. 
 
11.2 Wat willen we bereiken?  

• Maatschappelijke participatie. 
• Zorg op maat. 

 
11.3 Beleidsmatige verantwoording. 
Kanteling Wmo 
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Herijken van onze visie op het bevorderen van 
participatie en sturen op een meer vraaggerichte 
dienstverlening. 

Onze visie vormt een onderdeel van het startdocument 
voor de sociale structuurvisie. Wij hebben een Wmo 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, specifiek 
gericht op mantelzorg.  
In de tweede helft van 2011 leggen wij de sociale 
structuurvisie ter besluitvorming aan de raad voor. In 
het najaar wordt een brede conferentie gehouden over 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Den 
Helder en samenwerking daarbij tussen alle partijen. 
Deze conferentie wordt georganiseerd door het Wmo-
platform en de gemeente Den Helder. 

 
Multifunctioneel Centrum (MFC) / Wijksteunpunten Ka nteling  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Nagaan of de aangeboden activiteiten in het MFC 

in Nieuw Den Helder aansluiten op het gewenst 
effect. 

b. Het huidige wijksteunpunt Centrum in de 
binnenstad verder ontwikkelen tot een 
multifunctioneel centrum. 

 
c. Onderzoek naar combinatiemogelijkheden met het 

initiatief van de maatschappelijke partners om in 
het Trefpunt in Middelzand een wijkhuis te 
realiseren. 

a. De evaluatie van aangeboden activiteiten in het 
Wijkhuis in Nieuw Den Helder vindt plaats in het 
tweede halfjaar 2011. 

b. Het wijksteunpunt Centrum sluit per 1 december 
2011. In samenspraak  met de gebruikers gaat 
het aanbod van diensten en activiteiten aan 
ouderen in de binnenstad vanuit verschillende 
locaties binnen de Linie plaatsvinden. 

c. In het derde kwartaal van 2011 wordt het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor het 
realiseren van een Multifunctioneel Centrum in 
Julianadorp afgerond, met als doel realisering in 
2012. 

 
Lokaal gezondheidsbeleid/Ouderengezondheidszorg  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Opstellen nota Lokaal gezondheidsbeleid  en 
ontwikkelen beleid op preventieve gezondheidszorg 

Het landelijke beleidskader heeft vertraging opgelopen 
en is pas in juni 2011 vastgesteld. De gemeenten 
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voor ouderen. krijgen twee jaar de tijd (tot juni 2013) om een 
vierjarige nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. 
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
stelt voor iedere gemeente in het najaar 2011 een 
gezondheidsprofiel op. Deze twee stukken vormen de 
basis voor een in 2012 op te stellen beleidsnota lokaal 
gezondheidsbeleid 2012 – 2015. 

 
Aanvullend openbaar vervoer   
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Onderzoek met de regiogemeenten naar een 
passende vorm van OV-vervoer. 

Per 1-1-2011 kunnen Wmo-vervoersgeïndiceerden 
kiezen tussen een forfaitairbedrag of een x aantal 
taxibonnen. Het eerste halfjaar is het gebruik van de 
taxibonnen geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de 
huidige voorziening in hoge mate aansluit bij de 
behoefte van de cliënten. Anderen gemeenten hebben 
belangstelling om het “Helderse systeem” over te 
nemen. Het succes van het nieuwe systeem noopt wel 
tot bijsturing van de criteria omdat anders het 
beschikbare budget wordt overschreden. Hiervoor is 
een advies in voorbereiding. 

 
Vrijwilligersbeleid  
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Actualiseren van het vrijwilligersbeleid. Het college heeft een Startnotitie Vrijwilligerswerk 

2011 vastgesteld. Wij hebben een enquête uitgevoerd 
onder alle vrijwilligersorganisaties in de stad. De data 
van de enquête worden verwerkt en de vaststelling 
van de actualisatie vrijwilligersbeleid vindt later dit jaar 
plaats. Wij gebruiken het Europees Jaar Vrijwilligers-
werk (EJV) om het vrijwilligerswerk onder de aandacht 
te brengen bij de inwoners van Den Helder.  

 
Nazorg ex-gedetineerden   
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Evaluatie pilot nazorg ex-gedetineerden. Evaluatie heeft plaatsgevonden. Uit de evaluatie blijkt 

dat de reclassering goed presteert, de voorwaarden 
voor zorg goed op orde zijn en de aanpak in de Kop 
Noord Holland past binnen de door het 
Programmabureau Integrale Veiligheid vastgestelde 
kaders. Besloten is tot voortzetting van de nazorg. 
Inmiddels zijn vijf woningen in gebruik voor onder 
andere deze doelgroep. Voorzien in huisvesting en 
nazorg voorkomt terugval. 

 
Dierenwelzijn    
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de in 2010 
vastgestelde nota Dierenwelzijn. 

De Uitvoeringsnotitie is gereed en dient als voorbeeld 
voor andere gemeenten. 

 
Ombuigingen     
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Volumekorting van € 150.000 vanaf 2011. De maatregelen zijn opgenomen in de Kadernota 

2012-2015. Het vervolgtraject met de instellingen 
zetten we de tweede helft 2011 in. 
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11.4 Financiële verantwoording. 
  
Programma 11 - Zorg en maatschappelijke dienstverle ning
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -21.875 -20.914 -21.228 314
Baten 2.849 2.849 3.284 -435 

Totaal programma voor bestemming -19.026 -18.065 -17.944 -121 

Mutaties in reserves 169 169 149 -20 

Totaal programma na bestemming -18.857 -17.896 -17.795 -141 

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€141.000 voordeel) 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  
Baten 
Er worden in 2011 op maandbasis onder andere gemiddeld 1.000 meer zorguren hulp bij het huishouden 
verstrekt en gedeclareerd. In het verlengde daarvan, als er meer zorguren worden geleverd impliceert dat ook 
een stijging van de eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor. (190V)  
 
Er wordt vanuit dit programma  een tweetal stelposten overgeheveld naar de algemene dekkingsmiddelen, 
algemene uitkering. (90N)  
 
Lasten 
Een hoger beroep op de voorziening huishoudelijke hulp en een lichte stijging in de tarieven van de 
zorgaanbieders leiden tot een overschrijding (95N). Voorgesteld wordt om de stelpost WMO hiervoor in te zetten. 
(40V) 
 
Schuldhulpverlening 
Baten 
Er zijn extra middelen schuldhulpverlening ontvangen. (193V) 
 
Lasten 
Het tekort op de schuldhulpverlening is voor 2011 geprognosticeerd op een nadeel van € 555.000. Het 
aangegeven tekort is het gevolg van enerzijds het niet tijdig corrigeren in voorgaande jaren van eerder 
geconstateerde tekorten op het product van de schuldhulpverlening terwijl anderzijds in 2010 twee nieuwe 
producten van de Kredietbank Nederland zijn ingevoerd zonder daarbij de financiële consequenties in kaart te 
brengen. Deze nieuwe producten zijn inmiddels teruggedraaid en worden niet meer aan nieuwe klanten verstrekt. 
Lopende trajecten hierbij worden afgemaakt. (555N) In de begroting 2012 e.v. is met de lastentoename van de 
schuldhulpverlening rekening gehouden. 
 
Twee stelposten: taakstelling schuldhulpverlening en armoedebestrijding zullen niet worden gerealiseerd. (98N) 
 
Minderheden 
Lasten 
Er wordt vanuit programma 11, minderhedenbeleid, budget overgeheveld naar andere programma’s: 
 

• Naar programma 9, emancipatie   € 103.000 
• Naar programma 10, sociaal cultureel werk  €   65.000  

 
Dit betekent in dit programma een afname van de lasten. (168V) 
 
Wet voorziening gehandicapten  
Lasten 
Er wordt minder vaak een beroep gedaan op rolstoelvoorzieningen ((260V) en vervoersvoorzieningen (270V) 
terwijl de vraag naar woonvoorzieningen toeneemt (200N). Ook de kosten voor indicatiestelling vallen hoger uit 
(35N). Per saldo een voordeel van € 295.000. (295V) 
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Ambulancevervoer 
Baten 
Er is sprake van een eenmalige bate voortvloeiend uit de afwikkeling van de ontvlechting Gewestelijk 
Ambulancedienst in 2006. (142V) 
 
Overige afwijkingen  <100.000 niet nader toegelicht (69N) Een bedrag van € 20.000 wordt gedekt uit een 
reserve.  
 
Reserves 
Tegenover een te verstrekken subsidie van € 20.000 staat een onttrekking uit de reserve participatie arme 
kinderen. Zowel de subsidie als de onttrekking zijn niet begroot. (20V) 
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Programma 12: Economische ontwikkeling 
 
Portefeuillehouder: wethouder K. Visser 
 
12.1 Inleiding 
Den Helder wil geleidelijk aan transformeren naar een toekomstbestendige economie, die kansen biedt voor 
ondernemerschap, werkgelegenheid en inkomensgroei, waardoor de stad als geheel sterker en minder kwetsbaar 
wordt. De bovengenoemde dragers van de economie vormen de sterke en kansrijke sectoren in Den Helder. Voor 
een succesvolle ontwikkeling is samenwerking tussen bedrijven en instellingen, intermediaire en 
ontwikkelingsorganisaties en medeoverheden een kritieke succesfactor. De gemeente heeft een belangrijke rol in 
het tot stand brengen en stimuleren van samenwerking en in het realiseren van de goede randvoorwaarden voor 
bedrijven en instellingen.  
Economische ontwikkeling is voor een belangrijk deel afhankelijk van de randvoorwaarden zoals die in de andere 
programma’s worden ontwikkeld. Vooral het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en een goede 
ontsluitingsinfrastructuur zijn als economische voorwaarden van groot belang.  
 
De mogelijkheden voor economische ontwikkeling moeten ook in het licht worden gezien van een dalende 
bevolking in Den Helder en op termijn in de regio. Dit betekent dat het accent niet zo zeer zal liggen op groei van 
de werkgelegenheid op zichzelf, maar op versterking van de regionaal economische structuur en arbeidsmarkt, 
waarbij wordt ingezet op onze kansrijke sectoren.  
 
12.2 Wat willen we bereiken?  

• Behoud en waar mogelijk groei van werkgelegenheid en inkomen in Den Helder.  
• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen.  
• Versterken centrumfunctie van Den Helder op het gebied van werkgelegenheid, voorzieningen en 

opleidingen.  
 

12.3 Beleidsmatige verantwoording. 
Gebiedsontwikkeling haven      
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Gebiedsontwikkeling haven. Voorbereiden verzelfstandiging haven door middel van 

opstellen Ambitiedocument. Via een raadsmotie van 
juni 2011 heeft de Raad een tussenstap ingebouwd in 
de voorbereiding van verzelfstandiging. Die tussenstap 
heeft als voordeel dat de raad (via de commissie) 
tussentijds een eerste oordeel kan geven over richting 
en uitwerking van de verzelfstandiging. De tussentijdse 
afronding van bestuurlijke besluitvorming vindt plaats 
in het tweede halfjaar 2011. Bijkomend effect van die 
tussenstap is dat de datum van de verzelfstandiging 
van 1 januari 2012 niet meer haalbaar is. Dat wordt 
enkele maanden later. 

 
Bedrijventerreinen       
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
 
a. Voorstel opstellen voor de versterking van de 

aantrekkelijkheid van de werklocaties in Den 
Helder. 

 
b. Maken uitvoeringsplan en in uitvoering nemen 

voor het bevorderen van economische activiteiten 
nabij de luchthaven.  

c. Ontwikkeling van het Regionaal Havengebonden 
Bedrijventerrein en de volgende fase van het 
bouwrijp maken van Bedrijventerrein Kooypunt. 

Planning aangepast.  
a. De gemeenten in de Kop van Noord-Holland 

werken aan een gemeenschappelijk kader voor 
de profilering en ontwikkeling van 
bedrijventerreinen.  

b. Den Helder Airport komt dit najaar met een visie 
op de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.  

 
c. In het kader van de verzelfstandiging van de 

haven kijken we naar de mogelijkheden om ook 
Kooypunt en het regionaal gebonden 
haventerrein hierin onder te brengen. 
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(Openlucht) Recreatie en toerisme        
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Verkrijgen van de blauwe vlag voor de stranden 

en havens van Den Helder. 
b. Uitvoering aantal projecten uit de nota Toerisme & 

Recreatie, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
projecten die bijdragen aan de economische 
prestatie van de sector.  

 
 
 
c. Aanvraag indienen bij Waddenfonds voor 

realisatie van het project Fietsroute Wadden 
Onderlangs. 

a. Diverse strandslagen en jachthavens hebben dit 
jaar de blauwe vlag verkregen. 

b. De ondernemers in deze sector zijn betrokken bij 
de initiatieven van de in oprichting zijnde stichting 
Top van Holland (citymarketing). Daarnaast zijn 
zij een van de partijen die de gemeente hebben 
gevraagd om door middel van een verhoging van 
de onroerende zaakbelasting (OZB) te komen tot 
de inrichting van een ondernemersfonds. 

c. Deze aanvraag is niet ingediend omdat er nog 
onvoldoende draagvlak is bij 
samenwerkingspartners. 

 
Detailhandel        
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Evaluatie van de in 2010 opgestelde nota Detailhandel 
en uitvoering geven aan de aanbevelingen. 

De regionale detailhandelsvisie heeft in juni en juli ter 
inzage gelegen voor inspraak. De regionale 
detailhandelsvisie en de evaluatie van de locale 
detailhandelsnota worden in het vierde kwartaal van 
2011 vastgesteld. 

 
Acquisitie bedrijvigheid         
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord 
(ONHN)  wordt ingezet op het werven van nieuwe en 
behouden van bestaande bedrijvigheid, met bijzondere 
aandacht voor bedrijvigheid in de sector duurzame 
energie, de haven, kennis & technologie (inclusief 
onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & 
recreatie en zorg & wellness. 

Aan het stedenbouwkundig plan voor de derde fase 
van Kooypunt heeft een marktonderzoek ten grondslag 
gelegen om zeker te zijn dat de verkaveling aansluit bij 
de vraag. 

 
Kennis en innovatie          
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Actief ondersteunen door gemeente van Maritime 
Campus Netherlands (MCN). Inzetten op cluster-
vorming in zorg & wellness in regionaal verband. 

De gemeente heeft voor een projectperiode van drie 
jaar cofinanciering toegezegd voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-aanvraag 
Holland Health. 

 
Ondernemerschap           
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Voorbereidingen treffen voor het instellen van een 

ondernemersfonds. 
 
 
 
 
 
 
b. Mogelijkheden verkennen om kleinschalig 

ondernemerschap op wijkniveau, in bijzonder in 
Nieuw Den Helder, te stimuleren door middel van 
doelgroepgerichte arrangementen. 

a. In juli 2011 heeft de detailhandelsfederatie een 
verzoek ingediend om via een extra heffing op de 
OZB te komen tot een ondernemersfonds. De 
Helderse ondernemersvereniging heeft haar 
medewerking mondeling toegezegd. Er wordt 
gewerkt aan een raadsvoorstel om in 2012 te 
komen tot heffing van OZB-belasting voor 
ondernemersfonds. 

b. Deze verkenning vindt plaats in het kader van het 
uitvoeringsplan sociale aanpak Nieuw Den 
Helder. 
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Profilering en communicatie            
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Versterkt inzetten op het scherp profileren van de stad 
en op communicatie met verschillende doelgroepen 
zoals aangegeven in het citymarketing plan. 

De stichting Top van Holland is in oprichting. 
Vandaaruit vindt de coördinatie van de citymarketing 
activiteiten plaats. Tijdens de marinedagen is gestart 
met het breed onder de aandacht brengen van het 
motto Den Helder kust de zee. De havenontwikkeling 
wordt gepromoot door aanwezigheid op diverse 
beurzen. 

 
Arbeidsmarktbeleid           
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
a. Uitvoering van de raamwerkovereenkomst 

Actieplan Jeugdwerkgelegenheid regio Noord-
Holland Noord. 

 
b. Starten van een HBO offshore wind opleiding. 

a. De inzet is gericht op het zo snel mogelijk aan 
het werk helpen van jongeren die door de crisis 
langdurig werkloos dreigen te raken door een 
aanbod van werk- en leerwerktrajecten. 

b. De start van een HBO offshore wind opleiding is 
vertraagd. De gemeente zet zich in om de 
initiatiefnemers waar mogelijk te faciliteren. Wel 
start in het schooljaar 2011/2012 de eerste 
jaargang van een HBO-offshore-opleiding. 

 
Intensiveringen            
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Intensivering (Maritime Campus Netherlands). De EFRO-subsidie is toegekend.  
 
 
12.4   Financiële verantwoording  
 
Programma 12 - Economische ontwikkeling
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -7.577 -8.099 -8.290 191
Baten 5.299 5.299 5.375 -76 

Totaal programma voor bestemming -2.278 -2.800 -2.915 115

Mutaties in reserves 467 782 782 0

Totaal programma na bestemming -1.811 -2.018 -2.133 115

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€ 115.000 nadeel ) 
 
Economische stimulering 
De EFRO-subsidie is toegekend. De gemeentelijke cofinanciering moet in 2013 geheel beschikbaar zijn en 
bedraagt totaal € 785.000. Tot en met 2010 is € 217.000 uitbetaald. De aanvankelijk over de jaren uitgesmeerde 
dekking tot en met 2017 wordt naar voren gehaald. In de begroting 2012 en 2013 is dit aangepast. In 2011 moet 
nog € 115.000 worden bijgeraamd. (115N) 
 
Co-financiering 2009 2010 2011 2012 2013
periode 2009-2013 20.000 127.007 212.664 212.664 212.665  
     
 
Overige afwijkingen <100.000 (baten 76V/lasten 76N) 
 
Reserves 
Geen afwijkingen. 
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Programma 13: Werk & Inkomen 
 
Portefeuillehouder: wethouder K. Visser 
 
13.1 Inleiding.  
Voor onze burgers die om wat voor reden dan ook afhankelijk zijn geraakt van voorzieningen, is het van groot 
belang dat zij gestimuleerd worden tot redzaamheid en participatie. Participatie bij voorkeur door te werken en als 
dat niet kan of hoeft dan actief zijn op andere wijze. Naast eigen verantwoordelijkheid en redzaamheid is 
solidariteit met de meest kwetsbaren een belangrijk principe. 
Om de beoogde doelen te bereiken bouwen we samen met derden aan een hoge kwaliteit van dienstverlening 
door een optimale onderlinge ketensamenwerking. 
 
13.2 Wat willen we bereiken?  

• Zoveel mogelijk mensen (weer) een baan.  
• Een minimale levensstandaard voor de inwoners van onze stad. 

 
13.3 Beleidsmatige verantwoording.  
Wet werk en bijstand             
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitvoering geven aan de Wet werk en bijstand (WWB), 
met als doel meer mensen aan het werk, een hogere 
klanttevredenheid en een efficiënte bedrijfsvoering.   

De instroom van klanten in de WWB loopt op van 
1.555 per 1 januari, 1.668 per 1 juli naar 1.899 per 31 
december. Een groei van gemiddeld 25 klanten per 
maand. Bij ongewijzigd beleid is dit naar verwachting 
een juiste constatering. Daarom wordt ingezet op een 
aangepaste werkwijze om de geprognosticeerde groei 
naar beneden te kunnen bijstellen. Om de effecten te 
kunnen volgen is de verantwoordelijke wethouder een 
spreekuur begonnen waar burgers met hun verhaal 
terecht kunnen. Daarnaast onderzoeken we 
mogelijkheden hoe we op korte termijn meer in 
regionaal verband kunnen samenwerken. Deze acties, 
alsook de verbeterde bedrijfsvoering, dragen bij aan 
het streven om de instroom van klanten in de WWB zo 
laag mogelijk te houden. 

 
Volwasseneneducatie             
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Aanbesteden van educatie omdat vanaf 2012 ook 
andere instellingen dan het ROC volwasseneneducatie 
kunnen aanbieden. 

De procedure zal hiervoor opgestart worden om er 
voor te zorgen dat de noodzakelijke aanbestedings-
procedure goed gevolgd en afgerond wordt.   

 
Wet investeren in jongeren              
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitvoering geven aan de Wet investeren in jongeren. Hiervoor is de afgelopen periode in (groot) regionaal 

verband samengewerkt. Deze regionale inzet zal de 
komende tijd worden voortgezet. Gebleken is dat deze 
samenwerking in de ontwikkeling van aan te bieden 
producten zijn vruchten afwerpt. Maar ook vanwege 
het zeker stellen van beschikbare gelden is een 
samenwerking op onze schaal noodzakelijk.     

 
Schuldhulpverlening                
Wat doen we er voor? Wat hebben we gedaan? Wat gaan  we nog doen? 
Uitwerken in een verordening van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening.   

In het 1ste kwartaal 2012 zal een nieuwe verordening 
zijn opgesteld en aan de raad worden voorgelegd. 
Hierin zal nader worden ingegaan op wie wanneer en 
voor wat in aanmerking komt in het kader van de 
schuldhulpverlening 
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13.4 Financiële verantwoording.  
 
Programma 13 - Werk en inkomen
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten -44.326 -44.322 -43.830 -492 
Baten 37.281 37.281 32.880 4.401

Totaal programma voor bestemming -7.045 -7.041 -10.950 3.909

Mutaties in reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -7.045 -7.041 -10.950 3.909

Begroting 2011

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 1 versus prognose 2011 (€ 3.909.000 nadeel) 
 
Bijstandsverlening  
Baten 
De gemeente ontvangt een lagere uitkering BUIG (Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan 
gemeenten) vanuit het Rijk. Dit geeft op het inkomensdeel een nadeel (de eerder extra toegepaste korting van     
€ 422.000 inbegrepen). (2.300N)  
 
Er wordt een lager bedrag aan debiteureninkomsten verwacht. Er is uitgegaan van een te hoog bedrag aan 
debiteureninkomsten welke niet aansluit bij de werkelijkheid. De met behulp van externe expertise doorgevoerde 
maatregelen hadden  vooral effect in 2010. Verder wordt door een hoge instroom van nieuwe klanten, de 
werkwijze van "uitkering boven werk" en het betalingsmoment van de uitkering onnodig een debiteuren bestand 
opgebouwd. (350N) 
 
Er zal een beroep gedaan worden op het landelijke fonds dat is ingesteld om gemeenten die onevenredig worden 
getroffen in hun Inkomensdeel enigszins compensatie te bieden. Dit fonds omvat een bedrag van circa 40 miljoen 
en wordt aangewend als het verzoek van de gemeente wordt gehonoreerd. Het is wel zo dat het fonds niet groeit 
als meer gemeenten hier een beroep op doen. Het toe te kennen bedrag wordt bij meer gehonoreerde aanvragen 
alleen maar lager. Omdat onduidelijk is hoe groot een eventuele extra bijdrage zal zijn wordt als prognose € 1,4 
miljoen (zijnde de helft van het bedrag dat hiervoor in aanmerking komt) als stelpost worden opgenomen. 
(1.400V) 
 
Lasten  
Toename van instroom in het klantenbestand WWB, prognose 344 klanten meer dan werd aangenomen bij 
opstellen van de begroting, leiden tot hogere kosten bijstandsverlening in 2011. (3.063N)  
 
Overige Inkomensvoorzieningen 
Lasten 
Budgetoverheveling van product 621 inkomensvoorzieningen (297V) naar het juiste product 602 
inkomensvoorzieningen. (297N) 
 
Sociale werkvoorziening 
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere bijdrage van het rijk (487N). De doorsluizing naar het 
werkvoorzieningschap wordt hierop aangepast. (487V) 
 
Werkgelegenheidsprojecten   
Baten 
Het Rijk keert lagere bijdragen voor werkgelegenheidsprojecten uit. (2.755N)  
 
Lasten 
De lasten in het kader van werkgelegenheidstrajecten kunnen op grond van de overeenkomsten met de 
ketenpartners naar beneden worden bijgesteld. (3.920V)  
Opm. De middelen blijven voor de gemeente beschikbaar onder de overlopende passiva op de balans. 
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Minimabeleid  
Baten 
Een afrekening met Univé over de jaren 2009 en 2010 levert een incidentele bate op. (90V) 
 
Lasten 
Het minimabeleid voorziet voor 2011 een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt doordat er een hoger beroep wordt 
gedaan op: langdurigheidtoeslag (70N), voorzieningen vanuit het noodfonds (21N) en bijzondere bijstand (560N). 
Dit laatste wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer cliënten in aanmerking komen voor een voorziening. 
Door het hogere beroep op bijzondere bijstand wordt er geen mogelijkheid gezien de taakstelling voor 
versobering te realiseren (200N).  
 
  
Reserves 
Niet van toepassing. 
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Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2011 prognose/raming

Lasten 0 0 0 0
Baten 88.812 88.683 89.895 -1.212 

Totaal programma voor bestemming 88.812 88.683 89.895 -1.212 

Mutaties in reserves 1.095 2.499 2.671 -172 

Totaal programma na bestemming 89.907 91.182 92.566 -1.384 

Begroting 2011

 

Toelichting belangrijkste verschillen baten Algemen e dekkingsmiddelen begroting 2011 versus prognose 
2011 (€ 1.384.000 voordeel) 
 
Financieringen 
Actualisatie van de (rente) berekeningen van de vermogens- en leningen portefeuille leidt per saldo tot een 
voordeel van € 660.000. 
 
Beleggingen  
Ondanks de nog altijd onzekere marktomstandigheden kijkt BNG terug op een bijzonder positief jaar. Een meer 
dan redelijk rendement voor de aandeelhouders is gecombineerd met recordscores met betrekking tot nieuwe 
kredietverlening en marktaandelen. De nettowinst over 2010 is daardoor veel gunstiger uitgekomen dan 
verwacht. Een deel van het positieve resultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten is in de vorm van dividend 
tot uitkering gekomen naar alle aandeelhouders. Voor de gemeente Den Helder een bedrag van € 127.000. 
(127V) 
 
Deelnemingen  
Er is per saldo meer dividenduitkering ontvangen dan begroot: Den Helder Airport (240V), Baggerbeheer (48V), 
Huisvuilcentrale Alkmaar (30N) en Gaskop Noord Holland (174V). Totaal € 431.000 voordeel. (431V) 
 
Gemeentefonds  
De algemene uitkering uit het gemeentefonds (op basis van de meicirculaire 2011) vertoont een positief beeld als 
gevolg van voornamelijk gewijzigde maatstaven voor bijstandontvangers die positief doorwerken en extra 
middelen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (525V) 
 
Er worden vanuit programma 11 een tweetal stelposten WMO overgeheveld naar de algemene 
dekkingsmiddelen. (90V) 
 
Onroerende zaakbelasting eigenaren  
Door de Staat der Nederlanden is een bezwaarschrift ingediend tegen de WOZ-waarde van defensie objecten in 
Den Helder. Een middelingtraject heeft terugbetaling over meerdere jaren kunnen voorkomen. Overeengekomen 
is dat in 2011 een terugbetaling van de aanslag over de jaren 2010 en 2011 plaatsvindt. De structurele effecten 
worden meegenomen in de Kadernota 2013-2016. (418N) 
  
Overige afwijkingen < 100.000 niet nader toegelicht (50N) 
 
Reserves 
De onttrekking uit de algemene reserve voor wegwerken achterstallig onderhoud in de openbare ruimte wordt 
vanuit de algemene middelen programma 1 ondergebracht bij programma 3 omdat daar de feitelijke uitvoering en 
verantwoording plaatsvindt. (1.000N) 
 
Bij RB 10.0031 is besloten om ten laste van de algemene reserve € 960.000 te onttrekken en toe te voegen aan 
de bestemmingsreserve Onderwijscluster Pasteurstraat voor de financiering van het realiseren van een 
Bredeschool. De feitelijke onttrekking en toevoeging moet nog plaatsvinden en is in 2011 niet begroot. Zie ook 
programma 5. (960V)  
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Voor het aangaan van verplichtingen die bijdragen aan de realisatie van de bezuinigingsopgave is in 2011 een  
budget nodig van € 200.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve frictiefonds. (zie ook 
programma 1). (200V) 
 
Voor (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gebouw dat wordt verhuurd aan de Stichting Helderse 
Vallei wordt een onttrekking gedaan uit de hiervoor ingestelde investeringsreserve Duinen 
Noordkop/Bezoekerscentrum. (12V)  
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2. BIJLAGEN  
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Bijlage 1 PROJECTEN  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Projectnaam Projectwethouder  

Strategische projecten   

Nieuwbouw stadhuis P. Bruin 

Ontwikkeling de Dogger nieuw ziekenhuis P. Bruin 

Nieuw stedelijk zwembad P. Bruin 

Huisduinerkwartier P. Bruin 

Nieuwbouw 't Laer P. Bruin 

Nieuwbouw Julianadorp Oost P. Bruin 

Herinrichting Middenweg P. Bruin  

Kooypunt fase 3 P. Bruin 

    

Haven   

UP Haven K. Visser 

Verzelfstandiging havenorganisatie K. Visser 

Visserijkade K. Visser 

RHB (extern project) K. Visser 

Inbreiding Defensie (o.a. Harssens) K. Visser 

‘Gele Route’ – variant (infrastructuur haven) K. Visser 

Noordoosthaven K. Visser 

    

Stedelijke vernieuwing (fase 1)   

Spoorstraat Oost P. Bruin  
Stadspark fase 1b (Julianaplein) P. Bruin  
Stadshart woonbuurt (openbare ruimte projecten) P. Bruin  
Stationsgebied P. Bruin  
Willemsoord Zuid P. Bruin  
Schouwburg P. Bruin  
Bibliotheek P. Bruin  
Koningsdriehoek P. Bruin  
Californiestraat P. Bruin  
Molenplein eerste fase P. Bruin  
Tjempaka P. Bruin  
Reconstructie Marsdiepstraat P. Bruin  
Openbare ruimte Zuiderzeebuurt en Flevostraat P. Bruin  
Herstructurering Falgabuurt P. Bruin  
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Strategische Projecten 
 

Project Project nieuwbouw stadhuis Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Een nieuw stadhuis in het 
stadscentrum van Den Helder 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Voorbereidingen voor de 
aanbesteding afronden. 
Medio 2012 besluitvorming over de 
aanbesteding nieuwbouw stadhuis 
go/no-go. 

De voorbereidingen lopen zoals gepland en 
bestuurlijk afgesproken met inzet van 
externe partijen. Regelmatige contacten met 
het college en directie vinden frequent 
plaats en per kwartaal wordt de raad 
geïnformeerd over de voortgang 

Budget Voorbereidingskrediet  (nov. 2009) 
groot 1,5 miljoen 

 

Risico’s  Risico’s in de vorm van 
bezwarenprocedures zijn aanwezig in de 
vorm van bezwaren tegen de bouwplannen, 
de samenloop met plannen van derden en 
de ontwikkeling van de stationslocatie. 

Programma Algemeen bestuur en Middelen  
 

Project Ontwikkeling de Dogger nieuw 
ziekenhuis Project nieuwbouw 
stadhuis 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Faciliteren verplaatsing ziekenhuis 
naar de locatie sportpark De 
Dogger. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Eind 2010 is de grond 
overgedragen, zodat in 2011 de 
bouw van het ziekenhuis kan 
plaatsvinden. Het project wordt 
daarom in 2011 afgesloten. De 
ontwikkeling van het gebied De 
Dogger is dan opgenomen in het 
bestemmingsplan.  

Het bestemmingsplan  is door de raad 
vastgesteld. Er loopt nog wel een 
beroepsprocedure tegen het 
bestemmingsplan. De omgevingsvergunning 
is voor een deel aangevraagd, de rest volgt 
na de zomer. Start bouw 2012.  

Budget   
Risico’s   
Programma Economische ontwikkeling  

 
Project Nieuwbouw stedelijk zwembad Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Nieuw stedelijk zwembad dat in 

2012 open gaat en op de plek komt 
van het huidige 40-jaar oude 
zwembad De Schots.  
De definitieve overeenkomsten met 
nieuwe exploitant en CZSK zijn 
nagenoeg afgerond. In het plan 
wordt een separate duiktank 
opgenomen t.b.v. CZSK, nationale 
brandweeropleidingen, offshore en 
anderen. Bevredigende afwikkeling 

 



                                                                                      Tussenrapportage 2011-  september 2011 Pagina 54 van 67 

van zaken met huidige exploitant. 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

KW 1 2011: Start Europese 
aanbesteding voor het project 
(bouw, werktuigbouw, 
elektrotechniek etc.) plaatsvinden. 
Duurt 91 dagen incl. gunning. 
Na gunning start bouwfase. De 
verwachte bouwtijd is circa 18 
maanden. De raad heeft in 
november 2010 het bouwkrediet 
beschikbaar gestelt. 

Het definitieve ontwerp en bestek zijn 
gereed. De Europese aanbesteding voor de 
percelen bouw, werktuigbouw, 
elektrotechniek en zwemwatertechniek zal 
naar verwachting eind september worden 
afgerond. De sloopvergunning voor het 
oude bad is afgegeven. De contracten voor 
de definitieve deelname van het Commando 
Zeestrijdkrachten in het project zijn 
inmiddels definitief getekend. Over de koop 
van het oude zwembad De Schots is 
overeenstemming bereikt. Het contract met 
de zwembadstichting voor de exploitatie van 
het nieuwe bad is conform de regels van 
Europese aanbesteding. Door het wegvallen 
van de activiteit schoolzwem-men is het 
contract aangepast. Het terreinplan wordt 
uitgewerkt en sluit aan op de openbare 
ruimte inclusief het bestaande 
parkeerterrein. Het oude zwembad De 
Schots blijft gedurende de nieuwbouw zo 
lang mogelijk in gebruik. Volgens de 
planning moet het nieuwe zwembad in het 
eerste kwartaal 2013 gereed zijn. 

Budget   
Risico’s   
Programma Sport en vrije tijd  

 
Project Huisduinerkwartier Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat De ontwikkeling van het OS&O 

terrein 
 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

In 2011 kan de ontwikkelaar starten 
met de realisering. 

Omgevingsvergunningen voor een deel van 
de woningen zijn verleend. De aanvraag 
omgevingsvergunning voor de loods zal 
naar verwachting ook nog in 2011 worden 
ingediend. Naar verwachting wordt eind 
2011 de koop-realisatieovereenkomst met  
de ontwikkelaar gesloten. Een plan van 
aanpak voor de verkoop van het voormalige 
casino-gebouw is in voorbereiding.   

Budget   
Risico’s   
Programma Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting  
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Project Nieuwbouw  ‘t Laer Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Woningbouw op het westelijk deel 
van ‘s Heerenloo mogelijk maken, 
zodat dit gebied onderdeel gaat 
uitmaken van Julianadorp. 
Overdracht van openbare ruimte 
aan de gemeente. Nieuwbouw  
centrale voorzieningen van            
’s Heerenloo. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

In 2010 is het bestemmingsplan 
vastgesteld. In 2011 kan het project 
worden afgesloten. 

De bouw is gestart. De stuurgroep met ’s 
Heerenloo is daarom inmiddels ontbonden. 

Budget   
Risico’s   
Programma Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting  
 

 
Project Woonwijk Julianadorp-Oost Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Gefaseerde ontwikkeling van het 

gebied Julianadorp Oost 
 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Tweede helft 2010 zijn de 
planexploitatie en het sluiten van 
de overeenkomst met 
Woningstichting Den Helder 
vastgesteld. Het bestemmingsplan 
Julianadorp Oost wordt het tweede 
kwartaal van 2011 vastgesteld. 

Het stedenbouwkundig plan en de 
grondexploitatie zijn in 2010 vastgesteld. 
Sindsdien is het matenplan vervaardigd en 
wordt gewerkt aan het bestek voor het 
bouwrijp maken van de eerste fase. Parallel 
aan deze werkzaamheden is het 
bestemmingsplan opgesteld (waarvan het 
ontwerp inmiddels ter inzage heeft gelegen) 
en wordt onderhandeld met de Helderse 
Bouwkombinatie omtrent de verkoop- en 
realisatieovereenkomst. 

Budget   
Risico’s   
Programma Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting  
 

 
Project Herinrichting Middenweg Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Herinrichting van de Middenweg 

met bomen. 
 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

S. den Dulk  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Werkzaamheden worden in 2011 
uitgevoerd. 

De herinrichting start in het najaar van 2011. 
Afronding van het project in 2012. 

Budget  Het krediet is vastgesteld. De toegekende 
BDU-subsidie bedraagt maximaal                
€ 750.980. 

Risico’s   
Programma Verkeer en vervoer  
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Project Kooypunt fase 3 Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Ontwikkeling fase 3 Kooypunt  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P.Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Herijking van de grondexploitatie 
(vaststelling 2011) 
Stedenbouwkundig ontwerp 
afronden begin 2011. 

De grondexploitatie is gelijk met het 
stedenbouwkundig plan in mei 2011 
vastgesteld. Na de zomervakantie wordt een 
start gemaakt met het maken van het 
bestemmingsplan en het voeren van de 
MER procedure. 

Budget   
Risico’s   
Programma Ruimtelijke Ordening en 

Volkshuisvesting 
 

 
 

Project Pilot 40+ wijk, aanpak sociale 
pijler Nieuw Den Helder 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Het uitvoeringsprogramma richt 
zich op drie pijlers te weten een 
hogere participatiegraad van 
bewoners, verlaging van het aantal 
probleemhuishoudens en 
verbetering van de leefbaarheid. 
Deze drie pijlers hebben elk een 
eigen doelstelling. 
 
Participatie van bewoners 
Het maken en vullen van een 
database met gegevens over de 
WWB gerechtigden in Nieuw Den 
Helder betrekking hebbende op 
arbeidsverleden, opleidingen, 
uitkeringsverleden, gevolgde 
trajecten, belemmeringen en 
niveau op de participatieladder. 
Een percentage van 50% van het 
bestand stijgt binnen twee jaren 
één of meer treden op de 
participatieladder. 
 
Aanpak probleemhuishoudens 
Een werkwijze of methodiek die 
duurzaam toepasbaar is in het 
terugdringen van het aantal 
probleemhuishoudens door het 
vormgeven, toepassen en 
evalueren van een pilot één gezin - 
één plan. 
 
Verbetering leefbaarheid 
In 2014 scoren de als matig en 
negatief beoordeelde buurten 
minimaal één positieve stap op de 
Leefbarometer ten opzichte van het 
jaar 2008. 
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Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Bestandsanalyse van de inactieven 
in de wijk. 
 
Verschillende activiteiten in het 
kader van de activering van 
bewoners. 
 
 
Het opzetten en starten van de pilot 
1 gezin 1 plan 
(probleemhuishoudens). 
 
 
Een extra op het convenant 
woonomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starten met het actieplan voor de 
Jeruzalembuurt. 

Eind dit jaar is de bestandsanalyse 
afgerond. 
 
Met enkele activiteiten is een start gemaakt. 
Zodra het programmateam  en de 
programmaleider zijn aangesteld worden 
ook de andere activiteiten gestart. 
 
Begin september wordt een offerte 
besproken dat de gemeente en maat-
schappelijke begeleidt met het opzetten, 
implementeren en evalueren van de pilot.  
 
In het najaar wordt geïnventariseerd welke 
bestaande initiatieven een extra steun in de 
rug kunnen gebruiken. In 2011 wordt een 
bijdrage gedaan aan het realiseren van een 
schuur bij het MFC van waaruit  stichting De 
Wering het klussen in de buurt (door 
bewoners van de wijk) gaat organiseren. 
Daarnaast is i.s.m. Woningstichting het zgn. 
Amigo pand aangekocht. De helft van de 
aankoopkosten worden betaald uit de 
middelen voor het uitvoeringsprogramma. 
 
Met het uitvoeringsprogramma is in juni 
gestart. Er zijn nu twee bijeenkomsten 
geweest 

Risico’s Geen. De Gemeente Den Helder is 
formeel geen verantwoording 
schuldig aan het ministerie van 
BZK. Het totaalbudget en de 
deelbudgetten per activiteit/initiatief 
worden bewaakt door de 
programmamanager. 

Er is nog geen programmamanager 
aangesteld die voldoende inzet kan plegen 
op de uitvoering van het programma. 
Uitgangspunt is dat hij/zij na de 
zomervakantieperiode kan starten. 

Budget € 1.000.000  
Programma Stedelijke vernieuwing  

 
Haven projecten 
 

Project UP Haven Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Een samenhangend gedragen 
uitwerkingsplan rondom de doelen 
voor de gebiedsontwikkeling 
Haven.  

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Inspraakprocedure en vaststelling 
eerste halfjaar 2011. 

Het kader voor het uitwerkingsplan (UP) is 
bekend. Zodra besloten is op het 
ambitiedocument in het project Zelfstandig 
Havenbedrijf, worden de keuzes voor de 
(ontwikkel-) gebieden opgenomen in het UP. 
Het UP beschrijft de publieke belangen en 
de gewenste uitvoering door het 
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Havenbedrijf Den Helder. 
Risico’s 

 

Het product kent een belangrijke relatie met 
de voorbereidingen rondom de 
verzelfstandiging van de haven. Vertraging 
in dat proces betekent een vertraging in het 
afronden van het UP Haven. 

Budget € 30.000  
Programma Economische ontwikkeling  

 
Project Verzelfstandiging 

havenorganisatie 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Een zelfstandig havenbedrijf in 
2012 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Fase 1: De bedrijfsvoering op orde. 
Fase 2: Zelfstandige begroting. 
Fase 3: Oktober 2011, Bestuurlijke 
besluitvorming college en Raad 
verzelfstandiging havenbedrijf. 

Tussenstand in Commissie B&M in 
sept./okt. 2011, raad in dec. 2011. 

Budget Voorbereidingskrediet juni 2011        
€ 315.000 

 

Risico’s 

 

Politieke wil tot verzelfstandiging. 
Financiën: is Havenbedrijf Den Helder 
financieel levensvatbaar? 

Programma Economische ontwikkeling  
 

Project Visserijkade Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Het renoveren en verbreden van de 
visserijkade tot een multi purpose 
kade. Gereed in 2013. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Maart 2011, bestuurlijke 
besluitvorming college en raad. 
Juni 2011, start van de 
werkzaamheden. 

In het dossier zitten gevoeligheden met de 
visserijsector en de aannemer. Deze 
zorgden voor een vertraging van een 
halfjaar, waardoor de aanvang van het werk 
begin 2012 plaatsvindt. De oplevering is nog 
steeds beoogd in voorjaar 2013. 
Besluitvorming over go no go vindt plaats in 
het najaar 2011. 

Budget Verbreding circa € 5.000.000 met 
dekking uit onderhoudsvoorziening, 
havenexploitatie en een bijdrage 
van de Provincie NH (WED-
subsidie). 

 

Risico’s 

 

Van belang is dat sluitende afspraken met 
visserij en aannemer gemaakt kunnen 
worden om op beoogde planning en begrote 
investering uit te komen. 

Programma Economische ontwikkeling  
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Project Regionaal Havengebonden 
Bedrijventerrein 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Impuls werkgelegenheid door 
aanleg bedrijventerrein voor regio 
verplaatsers en bedrijven in de 
offshore energiesectoren met 
water- en kadegebonden 
activiteiten. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

1e halfjaar: sluiten 
realisatieovereenkomst en 
afronden grondaankoop minnelijke 
traject. 
2e halfjaar e.v.: voorbereiding en 
aanleg terrein. 

De provincie stelde in het voorjaar het 
ontwikkelingsbedrijf niet meer in staat om 
het project verder te brengen. 
Den Helder heeft op zich genomen om nu 
een ontwikkelstrategie op te zetten, waaruit 
moet blijken hoe het terrein gerealiseerd kan 
worden en met welke partners. 
In het najaar kunnen partners een koers 
vaststellen. 

Budget Beschikbare bestemmingsreserve 
voor ondersteuning van het project. 

 

Risico’s 

 

De aanhoudende onduidelijkheid over rollen 
en verantwoordelijkheden vertragen het 
project. Dit moet in het najaar opgelost zijn. 

Programma Economische ontwikkeling  
 

Project Inbreiding Defensie (o.a. 
Harssens) 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Impuls werkgelegenheid door 
aanleg zeehavengebonden 
kadelengte en –ruimte voor 
offshore energiesectoren op 
middellange termijn. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

In 2011 uitwerking van de 
ontwerpfase (incl. financiering) tot 
een definitief go – no go op 31-12-
2011 (in relatie tot overige 
projecten gebiedsontwikkeling). 

Het project Harssens is, mede door 
bezuiniging bij Defensie en bereidheid tot 
breder overleg, vergroot naar ‘inbreiding 
Defensie’. Het zoekgebied voor het civiel 
(mede)gebruik is daarmee opgerekt naar de 
totale Nieuwe Haven. 
Begin 2012 moet een ontwikkelstrategie en 
haalbaarheidsanalyse gereed zijn. 

Budget   

Risico’s 

 

Inbreng van partners is nodig om stappen te 
kunnen zetten. De komst van de 
rijksbemiddelaar is daarbij van belang en 
heeft lang op zich laten wachten. 

Programma Economische ontwikkeling  
 

Project ‘Gele Route’ – variant 
(infrastructuur haven) 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Vergroting van de leefbaarheid 
door verbetering van de infrastruc-
tuur (doorstroming N250 en 
scheiding Texel- en havenverkeer). 
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Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

In 2011 wordt de deelactiviteit 
reconstructie Molenplein 
uitgevoerd. Voor de 1e fase Gele 
Route wordt eind 2011 de stap 
gezet naar de volgende fase 
(ontwerpfase). 

De gele route blijkt niet een flexibele 
verkeersoplossing te zijn, is nautisch 
ingewikkeld en technisch lastig (dus duur). 
Gezocht wordt naar een alternatief. 

Budget   

Risico’s 

 

De gesprekken met Defensie over de 
inbreiding op de Nieuwe Haven bepalen 
mede de oplossing voor de toekomstige 
ontsluiting van de haven. Het risico is dat 
het één nu op het ander wacht. Dit wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden. 

Programma Economische ontwikkeling  
 
 

Project Noordoosthaven Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Impuls werkgelegenheid door 
aanleg zeehavengebonden 
kadelengte en -ruimte voor offshore 
energiesectoren op lange termijn. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

In 2011 uitwerking van het 2e deel 
van de definitiefase 
(verkenningsfase) tot een go – no 
go voor het vervolg, inclusief 
duidelijkheid over opdrachtgevers- 
en -nemersrol. 

Er is duidelijkheid over de schets, de kosten, 
de haalbaarheid, het ontwerp juridisch 
procedure, de natuurontwikkeling en de 
marktvraag. Dit bij elkaar resulteert in het 
einde van de verkenningsfase eind 2011 en 
verloopt daarmee volgens planning. 

Budget   

Risico’s Impuls werkgelegenheid door 
aanleg zeehavengebonden 
kadelengte en –ruimte voor 
offshore energiesectoren op lange 
termijn. 

 

Programma K. Visser  
 
 
Stedelijke vernieuwing (fase 1) 

Project Spoorstraat Oost Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Nieuwbouw en renovatie van circa 
25 woningen. Menging van wonen 
met kleinschalige bedrijvigheid, 
opknappen openbare ruimte. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Planvorming 2010/2011, realisatie 
2012/2013 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden 
zijn opgesteld. In de planning wordt er van 
uitgegaan dat het project vanaf 2012 kan 
worden gerealiseerd. 

Risico’s   
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Programma Stedelijke Vernieuwing  
 

Project Stadspark fase 1b (Julianaplein) Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Herinrichting plein met bomen, 
verbeteren verblijfsklimaat. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Realisatie 2010 Op 19 mei 2011 is het stadspark feestelijk 
geopend. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Stadshart woonbuurt (openbare 

ruimte projecten) 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat 1. Korte termijnprogramma: 
herinrichten grachtengordel 
(nieuwe bestrating Westgracht, 
Loodsgracht, Molengracht). 
 
2. Herinrichting openbare ruimte na 
oplevering bouwprojecten 
Spoorstraat Oost, Molenplein, 
Californiestraat, Beatrixstraat. 
 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Planvorming 2010/2011. De herinrichting van de grachtengordel is 
afgerond. De openbare ruimte Molenplein is 
gereed in het derde kwartaal 2011. 
Californiestraat wordt in april 2012 
opgeleleverd, eerste helft van 2011 is de  
voorbereiding voor de herinrichting van de 
straten gestart. Afronding herinrichting 
eerste kwartaal 2012.    

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Stationsgebied Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat 15.000 m2 commerciële 

nieuwbouw waaronder een nieuw 
stadhuis. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Realisatie 2012-2015. Er is gestart met de opstelling van het 
Stedenbouwkundig Plan (SP) en het 
voorontwerpbestemmingsplan. In het 
tweede halfjaar wordt het concept 
Stedenbouwkundig plan ter besluitvorming 
voorgelegd in B&W en inspraakprocedure 
gestart. Concept-SP gereed voor 
besluitvorming raad eerste kwartaal 2012. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  
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Project Willemsoord Zuid Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat minimaal 5.000m2 commerciële 

nieuwbouw 
 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Medio 2011 vaststelling 
stedenbouwkundig plan WO. 
Begin 2012 vaststelling 
bestemmingsplan WO 
realisatie in de periode 2011-2014. 

Het visiedocument Willemsoord is door de 
raad vastgesteld. Gestart is met de 
planvorming Stedenbouwkundig Plan.  Na 
besluitvorming door B&W en de ter inzage 
legging is Stedenbouwkundig Plan gereed 
voor bestuurlijke besluitvorming in 2012.   

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Schouwburg Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Een nieuwe schouwburg op 

Willemsoord Zuid 
 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Afronding planvorming in 2011, 
realisatie 2012-2013. 

Plan van aanpak en Programma van eisen 
zijn vastgesteld. Er is een businesscase 
voor de nieuwe schouwburg. Na 
besluitvorming in het tweede halfjaar ligt er 
een haalbare businesscase. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Bibliotheek Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Nieuwe bibliotheek op de hoek 

Westgracht-Beatrixstraat (gebouw 
School 7)  

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Afronding planvorming 2011, 
realisatie 2012/2013. 

Herontwikkeling met de nieuwe  bibliotheek 
wacht op een oplossing voor de huidige 
locatie van de bibliotheek. Hiervoor zijn door 
verschillende partijen de mogelijkheden 
bekeken. Dit heeft nog niet geleid tot een 
haalbaar voorstel. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Koningsdriehoek Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Nieuwbouw woningen. Mogelijk 

circa 10 woningen onder Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) aan de Prins Hendriklaan. 

 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
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Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Realisatie periode 2011-2014. Voor het project CPO kan worden beschikt 
over subsidie van de Provincie Noord-
Holland. Er is opdracht gegeven aan bureau 
BMC om in 2011 een haalbaarheids-
onderzoek te doen. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Californiestraat Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Nieuwbouw 33 woningen, 

verbeteren openbare ruimte 
 

Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Realisatie 2010/2011. Californiestraat: wordt in april 2012 
opgeleleverd,  eerste helft van 2011 is de  
voorbereiding voor de herinrichting van de 
straten gestart. Afronding herinrichting 
eerste kwartaal 2012. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Molenplein eerste fase Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Bouw 34 woningen  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Realisatie 2010/2011. Eerste oplevering van woningen eerste fase 
medio 2011. Afronding eerste fase en 
inrichting openbare ruimte derde kwartaal 
2011. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Tjempaka Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Bouw 78 woningen  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Realisatie 2010/2011. In 2010 is de bouw gestart. De verkoop van 
de woningen verloopt voorspoedig.  
Herontwikkeling locatie basischool De 
Windwijzer: definitieve stedenbouwkundige 
randvoorwaarden niet eerder voorzien dan 
medio 2011. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Reconstructie Marsdiepstraat Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Uitvoering fase 3 t/m 6  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste Realisatie 2010/2011. De reconstructie is afgerond. 
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mijlpalen 2011 
Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Openbare ruimte Zuiderzeebuurt 

en Flevostraat 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 
nog doen? 

Resultaat Plan herinrichting openbare ruimte.  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Realisatie 2010/2011. De uitvoering van het grootschalige 
herinrichtingsproject openbare ruimte ligt op 
schema. De herinrichting is eind 2011 
voltooid. 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  

 
Project Herstructurering Falgabuurt Wat hebben we gedaan? Wat gaan we 

nog doen? 
Resultaat Uitvoering stedenbouwkundig plan.  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

Pia Bruin  

Collegeperiode 2010-2014  
Planning belangrijkste 
mijlpalen 2011 

Gefaseerde uitvoering vanaf 2011. Het Gebiedsprofiel Falgabuurt is gereed. 
Zeestad heeft met gemeente en WSDH een 
ontwikkelingsstrategie uitgewerkt. 
Aanbieden Gebiedsprofiel aan College en 
Raad en sluiten van een samenwerkings-
overeenkomst tussen Zeestad, Woning-
stichting Den Helder en Mooiland/Vitalis 
(derde kwartaal). Besluitvorming College en 
raad Ontwikkelingsstrategie (vierde 
kwartaal). 

Risico’s   
Programma Stedelijke Vernieuwing  
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 Bijlage 2 INVESTERINGEN 
 
Verloop investeringsschema. 
 
Overzicht kredieten (op afdelingsniveau). 

Bedragen x € 1.000
Gevoteerd 

krediet
Realisatie 
t/m 30/6

Prognose 
t/m 31/12 Afwijking

Voorstel 
vrijval

Afwijking na 
vrijval

Facilitair bedrijf 2.800 353 2.365 435 -50 385
Stadsbeheer 4.554 72 1.926 2.628 -342 2.286
Ruimte Wonen en Ondernemen 5.270 103 2.350 2.920 0 2.920
Onderwijs Welzijn en Sport 33.770 -403 2.865 30.905 -8.068 22.837
Brandweer 280 4 83 197 0 197
Directie 1.358 216 900 458 0 458
Totaal 48.032 345 10.489 37.543 -8.460 29.083  
 
Overzicht vrijval per 31/12 

Bedragen x € 1.000

Afdeling
Gevoteerd 

krediet
Eind 

resultaat
Restant 
krediet Toelichting

1100012 Meubilair algemeen FB 85 35 50
In afwachting van nieuwbouw stadhuis wordt 
meubilair niet meer vervangen.

1100014 Strooier SB 26 0 26
A.g.v. uitbesteding werkzaamheden is 
aanschaf niet meer nodig.

1100015 Zelfgravende loopband SB 20 0 20
A.g.v. uitbesteding werkzaamheden is 
aanschaf niet meer nodig.

1100017 Kolkenzuiger SB 135 0 135
A.g.v. uitbesteding werkzaamheden is 
aanschaf niet meer nodig.

1100018 Maaimachine 261 SB 70 0 70
A.g.v. uitbesteding werkzaamheden is 
aanschaf niet meer nodig.

1100019 Maaimachine 270 SB 71 0 71
A.g.v. uitbesteding werkzaamheden is 
aanschaf niet meer nodig.

1100020 Kleine veegwagen SB 135 115 20 Er is een inkoopvoordeel behaald.

1100025 Bouw gymnastieklokaal Vinkenterrein OWS 1.800 1.200 600

De totale kosten voor de bouw worden geschat 
op € 1.200.000. In de begroting 2012 e.v. is 
hier al rekening mee gehouden. Het krediet 
2011 kan met € 600.000 worden verlaagd.

1100026 Multifunctioneel centrum Julianadorp OWS 2.015 0 2.015

Bij het opstellen van de begroting 2012 is 
gebleken dat er ten onrechte een krediet-
aanvraag voor een MFC is opgenomen. 
Financiering wordt gezocht bij externe partijen. 
De kredietaanvraag in 2011 is niet nodig. In de 
begroting 2012 e.v. is hiermee al rekening 
gehouden.

2011 Voorz.cluster Pasteurstraat grond OWS 343 0 343

Bij het opstellen van de begroting 2012 is 
gebleken dat de kredietaanvraag voorz. cluster 
Pasteurstraat dubbel is opgenomen. Een 
kredietaanvraag in 2006 en nog eens in 2011. 
De kredietaanvraag in 2011 is niet nodig. In de 
begroting 2012 e.v. is hiermee al rekening 
gehouden.

2011 Voorz.cluster Pasteurstraat VK OWS 1.419 0 1.419 Idem.
2011 Voorz.cluster Pasteurstraat WW OWS 3.475 0 3.475 Idem.

1000123 Bouwk.vz Greynadus OWS 28 10 18
Project is afgerond. Vrijval kap.lasten valt terug 
in de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.

1000133 Kweldrain Streepjesberg OWS 60 0 60 Ingetrokken bij begroting 2012
1000134 Drainage HCSC 2 velden OWS 70 0 70 Ingetrokken bij begroting 2012
1000140 Beschoeiing Quelderduyn OWS 23 0 23 Valt vrij, investering is pas in 2023 nodig.
1000142 Verlichting De Dogger OWS 45 0 45 Ingetrokken bij begroting 2012

Totaal 9.820 1.360 8.460  
 
Bij het opstellen van de begroting 2012 e.v. is rekening gehouden met de vrijval in 2011 van een deel van 
bovenstaande investeringen. De kapitaallasten ervan zijn niet meer in de begroting 2012 e.v. opgenomen. Het 
effect van vrijvallende kapitaallasten van de overige investeringen bedraagt:  

Bedragen x € 1.000

2012 2013 2014 2015
Totaal vrijval kapitaallasten 56 54 52 51  
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Toelichting op afwijkingen per afdeling na aftrek v rijval. 
 
Facilitair Bedrijf 
Investeringen in hardware en software blijven steeds vaker uit doordat leveranciers over gaan naar zogenaamde 
huur/lease contracten. Hierdoor nemen de kapitaallasten af en de abonnementslasten toe. Voorgesteld wordt om 
de vrijval van kapitaallasten (door het uitblijven van investeringen) ten gunste te brengen van kosten voor 
huur/lease contracten.  
 
Stadsbeheer 
De uitbreiding van de begraafplaats schuift deels door naar 2012 (120V) en de aanschaf van een bedrijfsauto 
wordt een jaar uitgesteld (40V).  
 
Er is in 2011 2,2 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van de wettelijke milieumaatregelen in het kader van de 
riolering. Het betreft o.a.: 

• Capaciteitsvergroting centraal gemaal Noord (Schootenweg). 
• Lokale aanpassingen, o.a. extra rioolafvoerleiding onder spoortracé ter hoogte van de Brakkeveldweg. 
•  Voorbereiding en bouw van een bergbezink bassin naast de zuivering op Oostoever. 

In overleg met het Hoogheemraadschap is inmiddels het programma van eisen opgesteld. Dit heeft langer 
geduurd dan verwacht. De technische uitwerking van het programma van eisen evenals de besteksvoorbereiding 
worden dan ook pas in september gestart. Zo ook het gehele vergunningen traject. De definitieve gunning voor 
het uitvoeren van de milieumaatregelen zal naar verwachting niet eerder dan begin 2012 plaatsvinden.  
De prognose is dat in 2011 alleen rekeningen gehouden dient worden met onderzoekskosten en de voorbereiding 
kosten ( € 100.000). De overige 2,1 miljoen schuift door naar 2012.  
 
Bij de afwikkeling van kredieten 2010 is ten onrechte aangegeven dat het krediet ondergrondse containers kon 
worden afgesloten. Voorstel had moeten zijn: overhevelen naar 2011 216.000 en vrijval 600.000. Gevraagd wordt 
om voor de afronding van de laatste fase in 2011 € 216.000 beschikbaar te stellen. (216N) 
 
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. 
(216N) 
 
Ruimte Wonen en Ondernemen 
De reconstructie Middenweg wordt in 2011 voorbereid. De uitvoering van de reconstructie zal in 2012 
plaatsvinden ((2.600V). Ook de aanpassing Ambachtsweg 25 schuift voor een deel door naar 2012 (300V). 
 
De verlengde Zuiderhaaks is gerealiseerd. Het resterende krediet bood ruimte voor de cofinanciering van het 
fietspad, evenals een aantal voorzieningen. Ook is er GDU-subsidie aangevraagd en toegezegd (beschikking juli 
2011) voor het verlengen van het fietspad Zuiderhaaks (398V). Gevraagd wordt de besteding van het krediet  
Infrastructuur Zuiderhaaks a. deels te wijzigen en b. met de GDU-subsidie te verhogen (398N). Over de wijziging 
in de besteding en het met de GDU-subsidie verhogen van dit project wordt verwezen naar de 
raadsinformatiebrief van augustus 2011.   
 

Onderwijs Welzijn en Sport 
Een aantal projecten lopen door of starten pas in 2012, te weten: voorzieningen cluster Pasteurstraat (1,7 mln.), 
project nieuwbouw Zwembad inclusief ontvangen bijdrage Marine 3,8 mln. (18 mln.), brug Quelderduyn (12) en 
drainage veld B Streepjesberg (15) Nieuwbouw Drietand (1,6 mln.), Bouw gymlokaal (1,2 mln.) . 
 
Voor de aanleg van een 2e kunstgras voetbalveld in Julianadorp is een extra investering nodig van € 175.000.  
(amendement  bij RB 10.0005 betreffende "tarieven en subsidies sportverenigingen en onderhoud 
buitenaccommodaties"). Hierin is opgenomen dat er een tweede kunstgrasveld JVC moet worden aangelegd met 
als dekking herschikking in het investeringsprogramma. Bij het opstellen van de begroting 2012 is echter bij de 
herschikking wel aangegeven dat diverse investeringen konden vrijvallen maar is geen rekening gehouden met 
de investering aanleg 2e kunstgrasveld.  Gevraagd wordt een extra krediet beschikbaar te stellen van € 175.000. 
Extra kap.lasten (afschr.16jr/rente 4%) € 18.000,--. 
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Brandweer 
De landelijke aanbesteding voor communicatieapparatuur (C2000/P2000) is uitgesteld. Vervanging zal 
plaatsvinden in 2012, mogelijk zelfs in 2013 (197V).  
 
Directie 
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar voor het project nieuwbouw stadhuis. Deels loopt de voorbereiding 
door in 2012 (450v).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


