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Inleiding en leeswijzer 

1. Inleiding  
 
Voor u ligt de tussenrapportage 2012. U hebt verzocht om een rapportage waarin onderscheid wordt gemaakt in 
beleid wat is gedaan en wat tot het einde van het jaar nog moet worden uitgevoerd. Met deze rapportage komen 
wij aan uw verzoek tegemoet. De rapportage sluit aan bij de overige documenten in de planning en control cyclus, 
te weten de begroting en jaarrekening en wordt tegelijk met de begroting aan u aangeboden 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 
2012. 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.  
 
Een belangrijk onderwerp is de bezuinigingsopgave. U heeft gevraagd om naast een reeds ingeboekte 
bezuiniging van € 5,7 mln nog een bedrag van € 6 mln, verdeeld over drie domeinen te realiseren. In de planning 
is aangegeven dat de volledige omvang van deze bezuinigingen moet zijn gerealiseerd in 2015. Op de 
bedrijfsvoering is een tweetal domeinen: personeel en leveranties derden. Op beide domeinen slagen wij erin om 
in 2012 voor te lopen op de planning.  
 
De voordelen die wij hier mee realiseren vallen vrij in het resultaat. In de bijlage bij deze rapportage is de opbouw 
van de bezuinigingen uiteengezet. Het nadeel voor het jaar 2012 bedraagt ca. € 453.000. 
 
Belangrijkste afwijkingen 
 
Nadelig:

Hogere bijdrage Willemsoord 650
Niet realiseren taakstelling Willemsoord 505
Lagere opbrengst bouwleges 265
Per saldo nadeel werk en inkomen 450
Lagere rentebaten 478
Overname gronden van Zeestad 1265

Daarnaast zijn er ook positieve ontwikkelingen. Het betreft hier de volgende posten:

Lagere afschrijvingslasten investeringen -760
Vrijval reserves ten gunste van resultaat -482
Extra dividenduitkeringen -340
Hogere uitkering gemeentefonds -532
Aframen stelposten tgv resultaat -388
Behaalde inkoopresultaten -670

 
 
Aan deze tussenrapportage is tevens een begrotingswijziging op programmaniveau gekoppeld om, in het kader 
van de begrotingsrechtmatigheid, de budgetten aan te passen. Verder zijn bijlagen opgenomen over de stand van 
zaken met betrekking tot projecten, investeringen en de bezuinigingen. 
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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.  
 
Verder treft u aan een bijlage met betrekking tot investeringen en een bijlage bezuinigingen. 
 

 
 
 

College van Burgemeester & Wethouders 
Den Helder, 
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Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking  turap 2012: 
 

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose
begroot actueel werkelijk afwijking
2012 prog rap

1.     Algemeen bestuur en middelen 14.085     14.097     11.137         2.960-                  
2.     Integrale Veiligheid 7.565       7.552       7.537            15-                        
3.     Beheer Openbare Ruimte 13.472     13.472     12.781         691-                      
4.     Stedelijke Vernieuwing 6.891       7.141       8.677            1.536                  
5.     Ruimtelijke Ordening en Volksh. 8.233       12.775     13.014 239                      
6.     Verkeer en Vervoer 2.639       2.639       2.332            307-                      
7.     Milieu 13.233     13.149     13.675         526                      
8.     Onderwijs en jeugd 10.775     10.946     9.876            1.070-                  
9.     Cultuur 5.648       5.733       5.915            182                      
10.   Sport en vrije tijd 4.672       4.581       4.205            376-                      
11.   Zorg en maatschappelijke dienstv. 21.015     20.865     21.462 597                      
12.   Economische ontwikkeling 7.740       7.740       7.513            227-                      
13.   Werk en inkomen 38.546     38.712     44.089         5.377                  

     Saldo voor bestemming 154.514  159.402  162.213      2.812                  
     Mutatie in reserves 2.312       2.312       3.209            897                      
     Saldo na bestemming 156.825  161.714  165.422      3.709                  

Resultaat 1.270       1.288       837              
158.095  163.002  166.259      

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose
begroot actueel werkelijk afwijking
2012 prog rap

1.     Algemeen bestuur en middelen 1.077       902           722               180                      
2.     Integrale Veiligheid 98             98             125               27-                        
3.     Beheer Openbare Ruimte 923           923           1.150            227-                      
4.     Stedelijke Vernieuwing -                250           566               316-                      
5.     Ruimtelijke Ordening en Volksh. 5.963       10.508     10.669 161-                      
6.     Verkeer en Vervoer 1.343       1.343       1.043            300                      
7.     Milieu 13.907     13.907     14.035         128-                      
8.     Onderwijs en jeugd 1.683       1.683       1.607            76                        
9.     Cultuur 52             52             25                 27                        
10.   Sport en vrije tijd 625           640           759               119-                      
11.   Zorg en maatschappelijke dienstv. 2.800       2.800       2.824    24-                        
12.   Economische ontwikkeling 5.389       5.389       5.364            25                        
13.   Werk en inkomen 32.824     32.990     35.603         2.613-                  
      Algemene dekkingsmiddelen 84.168     84.276     83.962         314                      

      Saldo voor bestemming 150.852  155.761  158.454      2.692-                  
      Mutatie in reserves 7.241       7.241       7.805            564-                      
      Saldo na bestemming 158.095  163.002  166.259      3.256-                  

158.095  163.002  166.259      

Lasten

Baten

Totaal afwijking t.o.v. begrotingsresultaat: 453 na deel
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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 voor de toekomst van de stad. De Strategische visie 2020 aangevuld met de adviezen van de 
commissie Deetman/Mans zijn leidend en alle plannen worden hieraan getoetst. In het jaar 2012 gaan we verder 
met de uitvoering van projecten in de drie prioritaire gebieden. Het is nu het moment om in te zetten op 
werkgelegenheid en economie. Daarnaast zullen we focus aanbrengen voor de regionale samenwerking en 
komen tot een gebiedsagenda regionale samenwerking Kop van Noord- Holland. Burgerparticipatie blijft een 
belangrijke bouwsteen. Wij zien dit als een instrument voor het herwinnen van het vertrouwen bij de burgers. 
 
1.2 Wat willen we bereiken?  

• Goede en diverse werkmilieus. 
• Plezierige en veilige woonmilieus. 
• Een breed en goed voorzieningenniveau. 
• Betere dienstverlening met minder kosten. 
• Betrekken inwoners en bedrijven bij het bouwen aan de toekomst van Den Helder. 

 
1.3 Beleidsmatige verantwoording 
 
Strategische visie 2020 
 
Wat doen we er voor?  

• Verdere uitvoering van fase 1 van het Uitwerkingsplan Stadshart. 
• De regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland voor de middellange en lange termijn, inclusief 
       locatiekeuzes op gebied van wonen, bedrijfslocaties, voorzieningen en ontwikkeling van de vijf 

economische clusters. 
• Het creëren van draagvlak voor de ambities van Den Helder bij partners (ontwikkelaars, overheden, 

bedrijfsleven en investeerders). 
• Het optimaliseren van de bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de Strategische Visie 2020. 
• Het verder richting geven aan de toekomst van Willemsoord bv. 
• Lobbyen ten behoeve van de lange termijn voor het behoud van werkgelegenheid en het versterken en 

aantrekken van onderwijsinstellingen (niet alleen als gemeente maar ook als regio). 
Wat hebben we gedaan?  Wat gaan we nog doen? 
Verdere uitvoering van fase 1 van het 
uitwerkingsplan Stadshart. 
Voor dit punt verwijzen wij u naar programma  
4 – Stedelijke Vernieuwing 
 
Strategische visie 2020 
In de eerste zes maanden van 2012 is een aantal 
belangrijke onderwerpen uit de strategische visie 
2020 voor besluitvorming aan de raad aangeboden. 
De verplaatsing van de stadsschouwburg, het 
bestemmingsplan Willemsoord, verdere uitvoering 
van fase 1 van het Uitwerkingsplan Stadshart en de 
beslissing over een nieuw stadhuis. De uitkomsten 
van deze besluiten hebben een directe invloed op 
de realisatie van de Strategische Visie 2020.  
 
Regionale samenwerking Kop van Noord-
Holland 
In de eerste zes maanden van 2012 heeft de regio 
hard gewerkt om te komen tot de ‘Publieke 
uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland’. Deze 
uitvoeringsagenda is in de stuurgroep Kop van 
Noord Holland op 10 mei vastgesteld. Deze 
uitvoeringsagenda vormt de basis van de 
samenwerking in de Kop van Noord-Holland. Deze 

 
 
 
 
 
 
Naar verwachting zal in het tweede deel van 2012 
gekeken worden of de strategische visie 2020 naar 
aanleiding van de besluitvorming in de raad herijkt moet 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 10 mei heeft de stuurgroep Kop van Noord-Holland 
aan twee Kwartiermakers de opdracht gegeven om te 
komen tot een voorstel voor de inrichting van het 
programmamanagement van deze uitvoeringsagenda. In 
de stuurgroep van 11 juli heeft besluitvorming plaats 
gevonden over dit voorstel. Het college van B&W zal 
eind september begin oktober een besluit nemen over de 
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regionale uitvoeringsagenda is de weerslag van de 
gezamenlijke en overeengekomen prioriteiten voor 
de regionale (economische) ontwikkeling van het 
gebied. Het beantwoordt de vraag op welke punten 
de gemeenten in de Kop gaan samenwerken. Hierbij 
geldt als uitgangspunt de vijfcluster (Agri, Energy, 
Maritiem & Offshore, Leisure en Health) benadering 
zoals die eerder voor het gebied al zijn afgesproken.  

totale uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland. Dat 
betreft ook de onderdelen uitvoeringsorganisatie, 
financiën, aanstellen programmamanager en vormen 
strategisch beleidsteam vanuit de deelnemende partijen. 
In het laatste kwartaal van 2012 wordt voor de raden een 
tweede ‘Texel’ conferentie georganiseerd. Daarna wordt 
de uitvoeringsagenda in de afzonderlijke raden 
behandeld. 

 
Publieksdienstverlening 
 
Wat doen we er voor? 
• Processtappen vereenvoudigen en automatiseren. 
• De digitale dienstverlening verder uitbreiden en meer onder de aandacht brengen op welke wijze 
    burgers/bedrijven contact kunnen zoeken met de gemeente (internet, e-mail, telefoon en loket). 
• De klant in één keer gelijk goed te helpen (minder klantcontacten). 
• Een kanteling van producten van back-office naar front-office maken. 
• Werken aan een duidelijke en voor iedereen toegankelijke gemeentelijke website. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De digitale dienstverlening is uitgebreid door de 
invoering van de sms dienst. 
De burger ontvangt een sms zodra het product 
rijbewijs, paspoort en/of id-kaart gereed is. Hiermee 
is het proces vereenvoudigd en geautomatiseerd. 
 
Alle inkomende e-mails worden door het KCC 
ontvangen en zoveel mogelijk direct beantwoord 
vanuit de doelstelling: ”de klant in ÷÷n keer goed 
helpen”.  
 
De Frontoffice BZ en KCC zijn samengebracht onder 
een teamleider. Daardoor wordt de interne 
dienstverlening beter op elkaar afgestemd ten 
gunste van de publieksdienstverlening. 
 
De projectgroep voor vernieuwd DVC is meerdere 
keren bijeen geweest en het vernieuwde DVC is in 
concept gereed. 
 
Ter verbetering van de gemeentelijke website zijn er 
verschillende stappen gezet.  

In kaart brengen van de NUP resultaatsverplichtingen in 
de vorm van een jaarprogramma. 
 
Het vernieuwde Dienstverleningsconcept wordt in de 
tweede helft van 2012 afgerond. 
 

Conform een besluit van de minister van Veiligheid en 
Justitie is per 1 juli 2012 de taak voor registratie van 
verloren en gevonden voorwerpen overgedragen van de 
politie naar de gemeenten.  
 
Gemeenten werken hard aan het verbeteren van 
dienstverlening en het verminderen van administratieve 
lasten. Vaak betreft dit een intern proces. Met het project 
bewijs van goede diensten wordt nu juist de afnemer van 
de gemeentelijke producten pro-actief bij dit proces 
betrokken. Bewijs van goede diensten is specifiek gericht 
op de ondernemers. Waar lopen ondernemers tegenaan 
en op welke wijze kan het proces worden aangepast 
zodat het uiteindelijk voor de ondernemers makkelijker 
gaat (binnen de wettelijke regels)? Samen met de 
ondernemers worden gemeentelijke producten en 
diensten geselecteerd. Deze producten en 
diensten worden beoordeeld aan de hand van een 
vastgestelde maatlat. Zo worden afhandeltermijnen van 
de aanvragen en de beschikbare informatie op de 
website in kaart gebracht en afgezet tegen andere 
(vergelijkbare) gemeenten. Afhankelijk van de resultaten 
kan een verbeterplan worden opgesteld om nog meer 
ondernemersgericht te gaan werken. 

  
Communicatie en burgerparticipatie  
 
Wat doen we er voor? 

• Burgerparticipatie. 
• City marketing. 
• Op orde brengen van de gemeentelijke website. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Burgerparticipatie  
Burgernet is in Den Helder ingevoerd. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente 
en politie. 
 
Bewoners worden steeds meer meegenomen in de 
voorbereiding van beleid en projecten. Belangrijke 
schakel in participatie is ook het spreekuur dat 

Hoewel de wervingsactie voldoende deelnemers heeft 
opgeleverd gaan we in de tweede helft van dit jaar 
doelgroepgericht werven. We benaderen specifiek 
mensen die veel op weg zijn. 
 
Het college gaat vanaf september 2012 elk jaar de vier 
wijken in o.l.v. de wijkwethouder en de wijkplatforms. 
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wethouders elke maand hebben in hun ‘eigen’ wijk. 
In welke vorm dit wordt gecontinueerd, hangt af van 
de evaluatie in september 2012.  
 
Er is een compacte nota Burgerparticipatie 
verschenen waarop reacties zijn gekomen. De 
behoefte is groot om nog meer, vooral praktische 
informatie te verzamelen. De nota beschouwen we 
als een levend document dat al volop in de praktijk 
is gebracht.  
 
Een brede dwarsdoorsnede van de organisatie heeft 
Factor C trainingen gehad op het gebied van 
communicatie en het analyseren van actoren. Dit 
bevordert het vroegtijdige betrekken van actoren bij 
de totstandkoming van beleid en projecten. 

Niet te ingewikkeld maar praktisch en fietsend door de 
wijk. Van de nieuwe aanpak van het wijkgericht werken 
verwachten we veel: één aanspreekpersoon per wijk 
moet zorgen voor een bredere en diepere betrokkenheid 
van de organisatie als geheel bij wat er in de wijken 
speelt 
 
Er zal bij de screening van college- en raadsvoorstellen 
nog steviger op worden gestuurd dat het onderwerp 
‘draagvlak’ is onderzocht. .  
 
Er wordt stevig ingezet op meer inzet van Factor C op 
(nieuw) beleid en projecten.  
 
 

Citymarketing  
Binnen Citymarketing zijn vooralsnog vooral 
producten van promotionele aard ontwikkeld zoals 
brochures, een evenementengids en vlaggen. Als 
gemeente zijn wij vertegenwoordigd in de 
Adviesraad. De gemeente heeft het citymarketing 
logo ‘Den Helder kust de zee’ op haar briefpapier 
gedrukt. 
 
Aanvullend worden evenementen als de 
Marinedagen (Helders Straatje), Tallship races en 
Sail 2013 benut om de stad te promoten.  
De promotie zat ook in de ontvangst van delegaties, 
organisatie van bezoeken de vertegenwoordiging 
van de stad op (offshore-) beurzen in binnen en 
buitenland en de organisatie van de eerste Helderse 
Uitmarkt. We waren eveneens betrokken bij de 
organisatie rondom Clipper Round the World Yacht 
race.  

De werkgelegenheidskansen in de haven, de toeristische 
kansen met Sail en metamorfose van het stadshart 
zullen behalve regionaal ook landelijk verder worden 
uitgevent om Den Helder op de kaart te zetten als 
aantrekkelijke woon-, werk en recreëer stad.  
 
 
 

Gemeentelijke website  
De informatie op de gemeentelijke website wordt 
verder (geautomatiseerd) verspreid op plekken waar 
onze inwoners zitten, waaronder populaire sociale 
netwerken zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en 
Youtube.  
 

In 2012 (en met uitloop naar 2013) wordt een slag 
geslagen door een cms-selectie en de oplevering van 
een modernere en meer gestructureerde website. Hierbij 
wordt een inhoudelijke keuze gemaakt voor kwaliteit en 
niet voor kwantiteit. Functioneel wordt ingespeeld op 
trends met mobiel internet via tablets en smartphones. 

 
1.4 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 1 - Algemeen bestuur en middelen
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -14.085 -14.097 -11.137 -2.960 
Baten 1.077 902 722 180

Totaal programma voor bestemming -13.008 -13.195 -10.415 -2.780 

Onttrekkingen reserves 295 295 348 -53 
Toevoegingen reserves 0 0 -132 132

Totaal programma na bestemming -12.713 -12.900 -10.199 -2.701 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 2701.000 voordeel) 
 
Lasten 
 
Deelneming Willemsoord BV  
Er is in totaal een nadelig effect op deelneming Willemsoord van € 1.200.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt 
doordat de compensatie op de maatschappelijke huur aan Willemsoord grotendeels niet is opgevangen binnen de 
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gemeentelijke begroting (505 N). Daarnaast blijven de inkomsten achter als gevolg van leegstand en zijn er extra 
kosten gemaakt voor externe (juridische) ondersteuning (650 N). 
 
 
 
 
 
 
Stelposten 
 
Omschrijving Prim.begr. BGW incl. wijz. TURAP Begr.

CS/PZ -120.000 -120.000 120.000 0
FB team serv./inkoop -50.000 -50.000 50.000 0
FB/ICT -140.000 -140.000 140.000 0
stelp. ov.maatr ASV -100.000 -100.000 100.000 0
Willemsoord bijdrage -550.000 -550.000 45.000 -505.000 
Willemsoord huurcompens. 550.000 550.000 -550.000 0
stelp.KN 2011 centr.taakopv. 40.000 40.000 -40.000 0
stelp.KN 2011behoud kunst 140.000 140.000 -140.000 0
stelpost Rijks bezuinigingen 2.000.000 -416.997 1.583.003 -1.504.092 78.911
stelpost mat.sluit.begroting 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
stelpost inkoop 0 0 668.656 668.656
Totaal: 3.770.000 -416.997 3.353.003 -1.110.436 2.242.567  
 
Na verwerking van mutaties blijft op de stelpost een saldo over van € 2.242.567. Voorgesteld wordt om de 
stelpost geheel af te ramen. 
 
Voorstel verwerking saldo 2.242.567
Aframen niet gerealiseerde taakstelling Willemsoord tlv resultaat 505.000
Aframen restant stelpost rijksbezuinigingen tgv resultaat -78.911 
Aframen restant stelpost mat.sluit.begroting tgv resultaat -310.573 
Aframen stelpost inkoop tgv resultaat -668.656 
Inzetten stelpost voor niet gerealiseerde taakstelling nieuwkomers -18.806 
Inzetten stelpost voor niet gerealiseerde taakstelling minimabeleid -183.468 
Inzetten stelpost voor niet gerealiseerde taakstelling schuldhulpverlening -75.672 
Inzetten stelpost voor niet gerealiseerde taakstelling sociaal domein -1.411.481 
Totaal: 0  
 
Na afwikkeling van bovenstaand voorstel is het saldo € 3.452.000 voordeel. 
 
Opmerking: het totaal van het overzicht is € 3.353.000 maar € 99.000 nadeel betreft diverse mutaties kleiner dan € 100.000 en 

zijn opgenomen in overige afwijkingen <100.000. € 3.452 minus € 99 = € 3.353. 

 
Saldo kostenplaatsen  
Doordat investeringen in 2011 zijn uitgebleven of niet tot het begrote bedrag zijn uitgevoerd is er een voordeel in 
de kapitaallasten ontstaan van € 626.000. De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is het uitstellen van grote 
project investeringen op ICT gebied (voor onder andere ‘het nieuwe werken’) naar 2012 en 2013 (534V). Verder 
zijn er lagere kapitaallasten voor aanschaf meubilair (24V), informatievoorziening (34V) en tractie (40V). Ook hier 
geldt dat investeringen (deels) doorschuiven naar 2013.  
 
Er is een nadeel van € 150.000 in verband met juridische ondersteuning. De claim en onderzoekscommissie naar 
de problematiek rondom corrosie van de damwanden Nieuwediepkade heeft forse lasten met zich meegebracht.  
 
Conform een overeenkomst uitvoering FLO-regeling draagt de gemeente werkgeverslasten af voor ex-
medewerkers totdat zij de leeftijd bereiken van 65 jaar. Doordat de regeling afloopt komen er geen nieuwe ex-
werknemers meer bij en nemen de lasten jaarlijks af. De afdracht FLO zal in 2012 €120.000 lager uitkomen dan 
geraamd. Tegenover dit voordeel staat een stelpost van € 120.000 omdat bij het opstellen van de begroting met 
dit voordeel al rekening was gehouden. De regeling eindigt in 2015.  
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In de raad van 25 juni 2012 heeft de raad besloten tot toetreding van de gemeente Den Helder tot de Milieudienst 
Kop van Noord Holland en verwerking van de daarbij behorende begrotingswijziging. Omdat toetreding tot de 
Milieudienst later heeft plaatsgevonden wordt de begrotingswijziging deels (50%) teruggedraaid. In dit programma 
leidt dit tot een voordelig effect van € 171.000. 
 
Overige afwijkingen € 53 N 
 
Totaal saldo kostenplaatsen € 714.000 voordeel. 
Baten 
 
Secretarieleges burgerzaken 
Houders geven voorkeur voor een rijbewijs in creditcardvorm en hebben daarom hun rijbewijs in voorgaande 
jaren veelvuldig vervroegd verlengd. Het gevolg is dat er vanaf 2012 minder rijbewijzen worden afgenomen. De 
verwachting is dat er in 2012 2.300 minder rijbewijzen zullen worden afgegeven dan waar in de begroting 
rekening mee is gehouden. Daardoor zal de legesopbrengst € 168.000 lager zijn dan geraamd. Hiertegenover 
staan ook lagere kosten die gemaakt worden voor rijbewijzen.  
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 1 (lasten 6N en baten 12N) 
 
Reserves 
 
Onttrekkingen 
Vanuit de reserve bodemsanering wordt voor de afwikkeling van de bodemsanering Nijverheidsweg € 53.000 
bijgedragen. 
 
Toevoegingen 
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 2012 hoger of lager dan bij de begroting werd 
aangenomen. Per saldo wordt € 132.000 meer rente aan reserves toegevoegd.  
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Programma 2: Integrale Veiligheid 
 
Portefeuillehouder: burgemeester K. Schuiling 
 
2.1 Inleiding   
De inwoners en bezoekers van onze stad moeten zich veilig voelen. Daarom is het van belang dat we criminaliteit, 
overlast en overtredingen tegengaan en waar nodig gaan handhaven. Zowel in de directe leefomgeving maar ook op 
het gebied van milieu en bouw. De risico’s van branden, rampen en ongevallen willen we zoveel mogelijk voorkomen 
dan wel op een adequate wijze bestrijden. Voor een juist veiligheidsgevoel hebben we een mooie leefomgeving en 
openbare ruimte nodig, toegankelijke sportvoorzieningen voor vooral de jeugd en een zorgketen die nauw is 
afgestemd met alle veiligheidspartners.  
  
2.2 Wat willen we bereiken? 

• Een levendig en veilig stadshart. 
• Minder misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte. 
• Minder overlast en verloedering in wijken en buurten. 
• Bevorderen zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. 

 
2.3 Beleidsmatige verantwoording. 
 
Sociale veiligheid 
 
Wat doen we er voor? 
1. Geweld 
Alcoholgebruik door jongeren onder de zestien en overmatig alcoholgebruik door jongeren boven de zestien 
tegengaan. Daarvoor aansluiten bij de maatregel van het regionale plan Helder in de Kop; 
Terugdringen van acute gevallen van huiselijk geweld door het creëren van een time-out tussen de 
uithuisgeplaatste en de achterblijver. Aanvullend een hulpverleningstraject opstarten; 
Aantal overvallen terugdringen door gerichte nazorg aan ex-gedetineerden.  
2. Fietsendiefstal 
Verminderen van het aantal fietsendiefstallen met 15%. 
3. Mensenhandel 
Er wordt ingezet op de opsporing van illegale prostitutieactiviteiten. Naar aanleiding van de nieuwe Wet 
Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (nu nog wetsvoorstel) passen wij het 
bordelenbeleid aan. Meldingen van uitbuiting en mensenhandel geven we door aan het regionale meldpunt 
mensenhandel. Er wordt voorlichting gegeven over de loverboy problematiek aan de groepen 7 en 8 op een 
aantal basisscholen in Den Helder. 
4. Hennep 
Het opsporen van illegale hennepkwekerijen en het vernietigen van de teelt. Gericht strafrechtelijk onderzoek 
van de afdelingsrecherche naar de betrokkenheid van growshops bij de illegale hennepteelt. Wijzigen van het 
lokale beleid naar aanleiding van het rijksbeleid, dit betekent onder meer: omvorming van coffeeshops tot 
besloten clubs; invoering van het criterium dat niet-ingezetenen geen toegang hebben; vergroting van het 
afstandscriterium van 250 naar 350 meter tot scholen. 
5. Woninginbraken 
Bij de (her-)inrichting van de openbare ruimte worden de aanbevelingen en handreikingen van het handboek 
politiekeurmerk Veilig Wonen in acht genomen. Herhalen van het informatietraject over het politiekeurmerk Veilig 
Wonen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
1. Geweld  
Aanpassing van horecasluitingstijden en plan van 
aanpak Horeca uitgevoerd.  
 
De toezichthouders Drank- en Horecawet hebben 41 
leeftijdscontroles gehouden waarbij 86 locaties zijn 
aangedaan (slijterijen, horeca, sociaal-cultureel, 
evenementen e.d.) en 28 reguliere controles. Er zijn 
21 schriftelijke waarschuwingen of boeterapporten 
gegeven. Daarnaast zijn 12 bestuursrechtelijke 
sancties opgelegd aan horecaondernemers (onder 

De nieuwe horecasluitingstijden worden nog twee maal 
geëvalueerd. 
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andere vanwege overtreding openingstijden, 
doorschenken aan dronken mensen, schenken aan 
jeugd).  
 
Interregionaal Plan van aanpak Overvallen 
(gemeenten) opgezet. Er is een 
ondernemersbijeenkomst overvallen georganiseerd 
waar 350 deelnemers aanwezig waren. Het 
Veiligheidshuis is gestart met een Top X benadering 
overvallers. 
 
In het kader van het project Helder in de Kop heeft 
een bijeenkomst met sportclubs plaatsgevonden.  
 
Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod: in de eerste helft 
van 2012 zijn 8 huisverboden opgelegd. 
Over het afgelopen half jaar zijn er in totaal 113 
meldingen van in/uit detentie gedaan bij nazorg. Van 
deze zijn er 7 meldingen over jong volwassenen (18-
21jr). Er zijn gemiddeld 20 casussen in behandeling 
bij Nazorg. 
 

 
 
 
 
Uitvoeren plan van aanpak Overvallen, o.a. plaatsen 
Safety spots (gele halve cirkels) rondom pinautomaten, 
geven van overvaltraining en versterken burgernet met 
specifieke doelgroepen zoals beveiligers. Uitwerken Top 
X lijst overvallers. 
 

2. Fietsendiefstal   
Op dit moment zitten we op een daling van 17% 
(eerste half jaar). 

 

3. Mensenhandel  
Bestemming ‘bordeel’ is van perceel Weststraat 60 
afgehaald. 
Er wordt voorlichting gegeven bij die scholen die 
aangegeven hebben daar interesse in te hebben. 
Alle scholen zijn aangeschreven en gevraagd van dit 
aanbod gebruik te maken. 

Nieuwe Wet Regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche treedt naar verwachting in de 
tweede helft van 2012 in werking. Dan wijzigen we ook 
het bordelenbeleid. 

4. Hennep   
Sluitingsbeleid (Damoclesbeleid) bij aantreffen van 
drugs vastgesteld. 
Integrale controle met belastingdienst, politie en 
gemeente op growshops en coffeeshops. 
Inzet Stichting M. (Meld Misdaad Anoniem) rond 
aanpak drugs binnenstad 
In het eerste half jaar zijn vier hennepkwekerijen 
ontmanteld. 

Tweede integrale controle op coffeeshops. 
Aanpassen coffeeshopbeleid in tweede helft 2012. 
Informeren ondernemers en bewoners over de resultaten 
van het project met Stichting M. 

5. Woninginbraken   
Brief voor slachtoffers en buren van slachtoffers 
opgesteld. Deze worden door politie uitgereikt.  

Derde kwartaal 2012 herhalen communicatie rond 
preventie woninginbraken. 
Aanpak op top 20 woninginbrekers (via Veiligheidshuis). 

 
Fysieke veiligheid 
 
Wat doen we er voor? 
1. Rampenbestrijding 
Het aanpassen van de crisisruimtes en (communicatie)middelen in kader van de rampenbestrijding. 
Inventarisatie en aanschaf, middelen crisisbeheersing. Het opleiden van de leden van de gemeentelijke 
crisisorganisatie. Het organiseren van oefeningen/workshops voor de gemeentelijke actiecentra.  
2. Externe veiligheid 
Verwerken van de nieuwe werkwijze in de werkprocedures en bijhouden van de gegevens van de risicokaart. 
3. Havenbeveiliging 
Het actualiseren en vaststellen van het Havenbreedbeveiligingsplan. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
1. Rampenbestrijding 
Algemene introductie rampenbestrijding voor 
medewerkers crisisorganisatie en basisopleiding 
bevolkingszorg voor sleutelfiguren. 
 
Training met alle actiecentra, behalve communicatie. 
 
Bestuurlijke workshop MVK de Kooy/DHA. 

 
Verdere implementatie crisisorganisatie. 
 
 
 
Training crisiscommunicatie.  
 
Oefening Team Bevolkingszorg en een training met het 
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Inventarisatie crisisruimte. 
2. Externe veiligheid 
Opdracht via veiligheidsregio voor opstellen 
beleidsplan externe veiligheid. 
Veiligheidskrant, incl. voorlichting over risico’s/ 
risicokaart. 
3. Havenbeveiliging 
Actualiseren van de risico analyse havengebied.  

Gemeentelijk Beleid Team. 
 
 
 
 
 
 
 
Actualiseren Havenbreed beveiligingsplan.  
Start voorbereidingen veiligheidsplan Sail 2013. 

 
Lokale thema’s 
 
Wat doen we er voor? 
1. Aanpak overlast kruising Koningstraat/Koningdwar sstraat 
Driemaandelijks overleg met de coffeeshophouders. Handhaven van de openbare orde in de omgeving van de 
coffeeshops. Verder opknappen van de Koningstraat. Continueren van het cameratoezicht in de binnenstad. 
2. Wijkveiligheid 
Er wordt specifiek ingezet op de veiligheid in de Stad Binnen de Linie en in de buurten Tuindorp, Visbuurt en 
Centrum. Voor de Visbuurt is een uitvoeringsprogramma Visbuurt 2011-2013 opgesteld. Gelijktijdig wordt de 
overlast door illegale kamerverhuur en huisjesmelkerproblematiek in de Stad Binnen de Linie aangepakt. 
3. Keurmerk Veilig Ondernemen 
De gemeente kent KVO-trajecten voor drie winkelgebieden en een bedrijventerrein: Centrum (inclusief 
Kroonpassage, sinds 2007), Ravelijncenter (sinds 2011), Schooten Plaza (sinds 2011), Kooypunt (sinds 2009). 
4. Deelname Pilot Burgernet 
Het betrekken van burgers bij de veiligheidssituatie in hun woonomgeving. Een van de mogelijkheden om dat te 
verwezenlijken is deelname aan de regionale pilot Burgernet die het Rijk subsidieert. Samen met het Regionaal 
Programmabureau Integrale Veiligheid zetten wij een lokaal netwerk op van personen die worden ingezet bij 
heterdaad opsporingsacties van de politie. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
1. Aanpak overlast kruising 

Koningstraat/Koningdwarsstraat  
 

Conform planning. Coffeeshophouders denken mee over nieuw 
coffeeshopbeleid. 

2. Wijkveiligheid   
De kamerverhuurverordening is vastgesteld, 
inclusief de aanvullende beleidsregels. Er is 
voorlichting gegeven aan de kamerverhuurders. 
Panden zijn en worden opgeknapt. Convenant met 
eigenaren kamerverhuurders opgesteld.  
Verschillende klantenpanels zijn georganiseerd 
(Indische Buurt, Van Speykstraat e.d.) 
Interventies jeugdgroepen Bernhardplein, scouting 
Schooten en Koggeschip. 

Graffiti in de binnenstad wordt aangepakt. 

3. Keurmerk Veilig Ondernemen   
We zijn gestart met twee nieuwe KVO trajecten en 
wel voor het winkelgebied Marsdiepstraat en het 
winkelgebied De Riepel/Loopuytpark. De derde ster 
voor de binnenstad is behaald. 

Hercertificering KVO Ravelijncenter en KVO Kooypunt. 

4. Deelname Pilot Burgernet   
Start Burgernet met nu al meer dan 2.500 
deelnemers. 

 
 

 
Handhaving en vergunningverlening 
 
Wat doen we er voor? 
Oprichten regionale uitvoeringsdienst (RUD): uitvoering van de milieutaken, inrichting volgens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen openbaar lichaam, lagere kosten met dezelfde kwaliteit. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De gemeente Den Helder heeft de werkzaamheden 
Uitvoering milieutaken overgedragen aan de 
Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
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Brandweer  
 
Wat doen we er voor? 
• Regionalisatie: voorbereiding op de regionalisatie van de brandweer Noord-Holland Noord, verdere 

implementatie samenwerking met Texel. 
• Proactie en preventie: meer doen aan de voorkant van de brandveiligheidketen. 
• Opleiding en oefening brandweer: utvoeren oefenjaarplan. 
• Voldoen aan de regionale en landelijke kwaliteitseisen: volgens door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

op regionaal niveau op te stellen kwaliteitseisen. 
Wat hebben we gedaan?  Wat gaan we nog doen? 
Bestuurlijk en ambtelijk is Den Helder 
vertegenwoordigd in de voorbereidingen op de 
komende regionalisering. 
Het concept projectplan is in juni 2012 aan het bestuur 
van de veiligheidsregio voorgelegd. 
 
Er is besloten om de samenwerking met Texel aan te 
gaan.  
 
Om te kunnen voldoen aan de aan de te stellen eisen 
voor een goede brandweerorganisatie is er een 
analyse van de huidige organisatie opgesteld.  
 
Om de veiligheid voor de inwoners te vergroten is de 
gemeente Den Helder in overleg met de Marine om 
samen te werken op het gebied van de 
brandweerzorg. 

Den Helder blijft betrokken bij de voorbereidingen.  
 
 
 
 
 
Begin juli is de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst gepland. 
 
Er gaat een organisatie ontwikkelingstraject starten. 
 
 
 
Een convenant afsluiten met de Marine om de 
samenwerking tussen de brandweer Den Helder, 
Korpsmarine Brandweer en de Veiligheidsregio vast te 
leggen. 

 
 
2.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 2 - Integrale veiligheid
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -7.565 -7.552 -7.537 -15 
Baten 98 98 125 -27 

Totaal programma voor bestemming -7.466 -7.454 -7.412 -43 

Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -7.466 -7.454 -7.412 -43 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 43.000 voordeel) 
 
Betreft afwijkingen lager dan € 100.000. 
 
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 2 (lasten 15V en baten 27V) 
 
 
Reserves 
Niet van toepassing. 
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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 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 het onderhoudsniveau 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? 
Regulier onderhoud volgens Nota Onderhoud openbare ruimte 2012. 
Wat hebben we gedaan?  Wat gaan we nog doen? 
In diverse straten is het riool vervangen en een 
nieuw hemelwaterriool aangelegd. Tevens zijn een 
aantal werkzaamheden afgerond die al in 2011 
gestart waren. 
 

In de Kleine Rivierenbuurt wordt het bestaande 
rioolstelsel vervangen door een nieuw stelsel, in 
combinatie met de aanleg van een hemelwater/drainage 
stelsel. In het kader van buurtgerichte aanpak zullen de 
bewoners actief worden betrokken bij de voorbereiding.  
In de Visbuurt wordt in een aantal straten een nieuw 
hemelwater/drainageriool aangelegd. De voorbereiding is 
gestart. De uitvoering zal in het najaar plaatsvinden. 

De voorbereidende werkzaamheden aan een aantal 
wegen zoals voor de Burgemeester Ritmeesterweg 
en Het Nieuwe Diep zijn afgerond. Aanbesteding 
heeft plaatsgevonden. Van overige reconstructies 
zijn de voorbereidingen nog bezig (Doggersvaart, 
Schoenerstraat en Prins Hendriklaan). De 
voorbereiding van de Schoenerstraat is vertraagd 
door de implementatie van de nieuwe visie van 
Woningstichting Den Helder voor de wijk Nieuw Den 
Helder. 

Na de zomervakantie worden de asfalterings-
werkzaamheden uitgevoerd, die nu zijn aanbesteed. 
De voorbereidende werkzaamheden van o.a. de Pr. 
Hendriklaan ( riolering en verharding) vergen langer tijd 
dan gepland. De uitvoering kan naar verwachting niet in 
2012 gerealiseerd worden. We willen deze weg een 
uitstraling geven die aansluit bij het stadspark en past in 
de beoogde kwaliteitsverbetering van het stadshart. Het  
beschikbare onderhoudsbudget voor deze 
werkzaamheden is hiervoor niet toereikend. We denken 
onze ambitie wel te kunnen realiseren door de 
werkzaamheden op innovatie wijze aan te besteden.  
De voorbereiding voor deze nieuwe wijze van 
aanbesteding vergt meer tijd dan de traditionele wijze 
van aanbesteden. Daarom wordt een aantal in 2013 
geplande werkzaamheden aan o.a. fietspaden in 2012 
voorbereid en uitgevoerd.  

De Waddenzeestraat is gereed en de rotonde van 
de Jan Verfailleweg/Zandkreekweg is in uitvoering. 

In het kader van duurzaam veilig wordt in het najaar aan 
de bewoners in de Schooten West een maatregelplan 
gepresenteerd om het gebied als geheel in te richten als 
30 km zone. 
In overeenstemming met landelijke richtlijnen voor 
duurzaam veilig wordt de wegmarkering aangepast op 
de Langevliet, Breewijd en Zanddijk. 

Enkele bomen verwijderd volgens het beheerplan 
bomen (o.a. Van der Vaartplantsoen).  

In het najaar verwijderen van de bomen met een 
verhoogd risico op het gebied van veiligheid volgens het 
bomenbeheersplan in alle wijken. Het betreffen vooral 
wilgen en populieren. 
Groot onderhoud aan heesterbeplanting op verschillende 
locaties in elke wijk (o.a. Timorpark, IJsselmeerstraat en 
Kruiszwin). 

Gestart met de inspectie van de heesterbeplanting Afronden inspecties van de heesterbeplanting in Nieuw 



                                                                                      Tussenrapportage 2012-  september 2012 Pagina 17 van 80 

in Nieuw Den Helder en Julianadorp. 
Voorbereidende werkzaamheden voor uitvoering 
van het bomenbeheersplan en het groot onderhoud 
aan heesterbeplanting (o.a. Floris V straat, Schout- 
en Schepenenstraat, IJsselmeerstraat, Timorpark). 

Den Helder en Julianadorp. 
Afronden voorbereidende werkzaamheden 
(bewonerscommunicatie en kapaanvragen) voor de 
verschillende deelprojecten. 

 
Beheerplannen 
 
Wat doen we er voor? 
Actualisatie van de sectorale beheerplannen: wegen, civiele kunstwerken, bomen, spelen. 
Wat hebben we gedaan?  Wat gaan we nog doen? 
Het beheerplan wegen 2013-2017 is in februari door 
de gemeenteraad vastgesteld. In dit beheerplan 
wordt prioriteit gegeven aan het onderhoud van 
hoofdwegen, fietspaden en voetpaden. 

 

In mei zijn alle civiele kunstwerken geïnspecteerd. 
De inspectieresultaten worden verwerkt in een 
meerjarenplanning. Samen met relevante informatie 
over de algemene kwaliteit vormen deze gegevens 
de basis voor de actualisatie van het beheerplan. 

In december wordt het beheerplan voor civiele 
kunstwerken aan de gemeenteraad aangeboden. 

Voorbereiding actualisatie beheerplan bomen 2013-
2016 (evaluatie lopend beheerplan, inventarisatie 
huidig areaal bomen, analyse knelpunten). 

In december wordt het beheerplan bomen 2013-2016 
aan de gemeenteraad aangeboden. 

Voorbereiding beheerplan spelen 2013-2016 
(inventarisatie en inspectie huidig areaal). 

In december het beheerplan spelen 2013-2016 aan de 
gemeenteraad aangeboden. 

Ter voorbereiding voor de actualisatie van het 
gemeentelijke rioleringsplan zijn in het voorjaar 
diverse berekeningen uitgevoerd. De resultaten zijn 
vervolgens geanalyseerd. Deze resultaten vormen 
de basis voor de actualisatie van het rioleringsplan.  

In oktober wordt het gemeentelijke rioleringsplan 2013-
2017 aan de gemeenteraad aangeboden. 

 
Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 wordt de prioriteit gegeven aan het onderhoud van de asfaltwegen door herschikking binnen het product 
wegen. Er zal daardoor minder onderhoud plaatsvinden aan de elementenverharding, uitgezonderd fiets- en 
voetpaden. 
Wat hebben we gedaan?  Wat gaan we nog doen? 
In aansluiting op de aanleg van de kanoduiker in de 
Waddenzeestraat is de Waddenzeestraat tussen de 
Drs. F. Bijlweg en het viaduct opnieuw geasfalteerd.  

De Doggersvaart tussen het spoor en de Torplaan wordt 
na de zomervakantie opnieuw geasfalteerd. 
 

In Julianadorp is een stuk voetpad naast de 
Zuiderhaaks van een nieuwe asfaltlaag voorzien. De 
werkzaamheden zijn in combinatie met de aanleg 
van het fietspad aan de zuidzijde van de 
Zuiderhaaks uitgevoerd.  

Diverse fietspaden worden geheel of gedeeltelijk 
opgeknapt.  

 Van diverse bruggetjes wordt het houten dek vervangen 
of gerepareerd. Eén bruggetje in Quelderduin wordt 
geheel vervangen. 

 
Watergangen  
 
Wat doen we er voor? 
Opstellen beheerplan voor walbeschoeiingen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Met betrekking tot de overname van de 
walbeschoeiingen van het Hoogheemraadschap zijn 
in 2012 geen werkzaamheden nodig geweest. De 
overdracht van de watergangen betreft echter niet 
alleen de walbeschoeiingen maar ook het baggeren 
van de watergang. Er is overeenstemming over 
welke wateren wel en niet worden overgedragen.  
Het Hoogheemraadschap heeft voorgesteld om 
alleen het achterstallig onderhoud af te kopen.  

In het bestuurlijke overleg met het Hoogheemraadschap 
worden de voorwaarden besproken voor de overdracht. 
Er wordt naar gestreefd om het gemeentelijke standpunt 
intact te houden. 
Het is de bedoeling dat in 2012 de overdracht door de 
besturen van de gemeente Den Helder en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
ondertekend wordt. Na ondertekening zal gestart worden 
met het opstellen van een beheerplan. 
De watergangen van Julianadorp zijn al in beheer en 
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onderhoud van de gemeente Den Helder. Deze 
watergangen worden na de zomervakantie 
geïnventariseerd en geïnspecteerd. 

 
Straatmeubilair  
 
Wat doen we er voor? 
Opstellen bestek voor reclamedisplays. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
In het voorjaar van 2012 is een bestek opgesteld 
voor het plaatsen van A0-reclamedisplays langs de 
openbare weg. De nieuwe A0–reclamedisplays 
vervangen de oude driehoeksborden rond de 
lantaarnpalen. Het bedrijf dat de borden plaatst 
houdt ook de vrije plakplaatsen in de gemeente 
schoon en verwijdert illegaal aangebrachte 
reclameborden. Met de nieuw reclameborden en de 
aangeboden werkzaamheden langs de hoofdwegen 
wordt het aanzicht van de openbare ruimte 
aanzienlijk verbeterd. De aanbesteding heeft 
inmiddels plaatsgevonden.  

Volgens de planning worden de eerste nieuw A-0 
reclamedisplays begin augustus 2012 geplaatst.  
 

 
Jantje Beton  
 
Wat doen we er voor?  
Vierjarig project om buurten een uitdagende en veilige speelomgeving te bieden. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Voorbereidende werkzaamheden voor verbeteringen 
in de Vogelbuurt (o.a. aanpassen 
hondenpoepplattegrond, aanpassen inrichting 
middenberm Ooievaarstraat en Reigerstraat). 

Communiceren van de plannen met de bewoners waarbij 
de kinderen aan een eigen participatieproject mee 
kunnen doen. 
Uitvoeren van aanpassingen in de buitenruimte in de 
Vogelbuurt om het buitenspelen te bevorderen. 

Gestart met kinderparticipatieproject in de 
Sluisdijkbuurt met verschillende betrokken partijen 
(Jantje Beton, De Wering, school etc.) om de 
vraagstukken die spelen in beeld te krijgen. 

Toetsing van de Sluisdijkbuurt op kindvriendelijkheid 
door gespecialiseerd bureau. 
Verbeterplan maken voor het buitenspelen in de 
Sluisdijkbuurt en uitvoeren (uitloop naar 2013). 

Voorbereiding voor een kunstproject met de 
kinderen in de Visbuurt om het buitenspelen te 
activeren en de sociale aspecten.  

Communicatie over het project met bewoners. Na de 
zomervakantie uitvoeren van het kunstproject samen met 
de kinderen. 

 
Wijkgericht werken 
 
Wat doen we er voor? 
• Er wordt gewerkt aan vele projecten en initiatieven, zoals de uitbouw van het buurtactieplan Jeruzalem, het 

voltooien van wijkactieplan Julianadorp, het bewaken van de wijkagenda in De Schooten en het Jantje Beton-
project. 

• Vorm en inhoud geven aan het Convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting. Dit convenant is een 
belangrijk instrument voor het stimuleren van burgerparticipatie en het wijkgericht werken in het algemeen, 
zowel fysiek als sociaal. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Een plan van aanpak is ontwikkeld voor het 
doorontwikkelen van de buurtgerichte aanpak op het 
gebied van de fysieke leefomgeving. In het plan van 
aanpak is als casus de Kleine Rivierenbuurt 
gekozen.  

Concreet uitwerken van een participatieplan en dit in het 
najaar uitvoeren. 
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3.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 3 - Beheer openbare ruimte
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -13.472 -13.472 -12.781 -691 
Baten 923 923 1.150 -227 

Totaal programma voor bestemming -12.548 -12.548 -11.631 -918 

Onttrekkingen reserves 113 113 147 -34 
Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -12.436 -12.436 -11.484 -952 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 952.000 voordeel) 
 
Lasten 
 
Leveringen en diensten 
Stadsbeheer draagt bij aan de taakstelling inkoop. De economische omstandigheden werken hierbij in het 
voordeel, de marktomstandigheden voor het aanbesteden van leveringen, diensten en werken zijn 
gunstig.`Er zijn inkoopvoordelen behaald bij het aanbesteden van bestekken grasmaaien, onderhoud 
asfaltdeklagen en elementverhardingen en onderhoud openbare verlichting. Het totaal behaalde inkoopresultaat 
in dit programma bedraagt in 2012 € 350.000. 
 
Wijkgericht werken 
Bij de 1e verkenning bezuinigingen 2011 is vanuit het coalitieprogramma structureel een intensivering toegekend 
van € 115.000 voor speelplaatsen (50) en verbeteren wijken (65). De Woningstichting draagt eenzelfde bedrag bij 
(zie ook baten). Het budget voor het convenant wijkaanpak plus wordt verhoogd met € 115.000. In de begroting 
2013 e.v. is dit verwerkt. De begroting 2012 dient nog te worden aangepast. 
 
Kapitaallasten  
De reconstructies van de Middenweg en Molenplein zijn in 2011 niet tot het begrote bedrag uitgevoerd. De 
kapitaallasten 2012 zijn daardoor € 180.000 lager dan begroot. 
 
Stelpost  
Binnen stadsbeheer is een stelpost opgenomen voor leveranties derden voor onder andere vegen en borstelen. 
Omdat aanbesteding lager uitvallen doordat er een inkoopresultaten worden gerealiseerd hoeft de stelpost niet 
geheel worden benut. Voorgesteld wordt om € 109.000 af te ramen ten gunste van de taakstelling inkoop en  
€ 75.000 te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat. In totaal wordt de stelpost met € 183.000 verlaagd.  
   

Baten 
 
Wijkgericht werken 
Bij de 1e verkenning bezuinigingen 2011 is vanuit het coalitieprogramma structureel een intensivering toegekend 
van € 115.000 voor speelplaatsen (50) en verbeteren wijken (65). De Woningstichting draagt eenzelfde bedrag 
bij. Tegenover de bijdrage van € 115.000 staat dat het budget voor het convenant wijkaanpak plus met hetzelfde 
bedrag wordt verhoogd (zie ook lasten). 
 
Begraafplaatsrechten 
Onzeker is of de geraamde opbrengst aan leges begraven gerealiseerd wordt. Een prognose is moeilijk te geven. 
Tot en met week 32 is € 259.000 aan leges ontvangen. Doorgerekend naar einde jaar is dit ongeveer € 424.000 
en daarmee € 37.000 lager dan geraamd. Omdat de opbrengsten per jaar variëren tussen € 350.000 en € 
450.000 wordt voorgesteld om de raming 2012 niet bij te stellen. In 2013 wordt gezocht naar mogelijkheden om 
de begraafplaats kostendekkend te maken. 
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 3 (lasten 93V en baten 112V) 
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Reserves 
De bestemmingsreserve begraafplaats is niet meer nodig. Het restantbedrag van € 34.000 kan vrijvallen ten 
gunste van het resultaat. 
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Programma 4: Stedelijke vernieuwing  
 
Portefeuillehouder: wethouder P. Bruin 
 
4.1 Inleiding 
De middelen in het programma Stedelijke vernieuwing zijn bestemd voor de stedelijke vernieuwingsopgave in het 
Stadshart, Nieuw Den Helder en de stelling Den Helder. Het hoofddoel is om met investeringen in deze gebieden 
Den Helder een aantrekkelijke woon- en leefstad te maken. De looptijd van de eerste fase van het 
Uitwerkingsplan Stadshart is 2011-2014. In het derde jaar zijn de voorbereiding en uitvoering van projecten 
(Stationsgebied, Kop van de Beatrixstraat, parkeergarages en Spoorstraat-Oost) in volle gang. In Nieuw Den 
Helder is de aandacht vooral gericht op de planvorming voor de Falgabuurt.  
 
4.2 Wat willen we bereiken? 

• Terugbrengen van De Stelling in het stadsbeeld.  
• Differentiëren van het woningaanbod in Nieuw Den Helder.  
• Bewoners(organisaties) meer betrekken bij het onderhouden van eigen buurt.  

 
4.3 Beleidsmatige verantwoording. 
 
Stelling Den Helder  
 
Wat doen we er voor? 
• In 2010 is een tender uitgeschreven om een nieuwe bestemming te geven aan Fort Westoever. Voorwaarde is 

dat het gehele fort, inclusief de aggregaatruimte, voor publiek toegankelijk wordt. Een van de ideeën die 
daaruit naar voren is gekomen moet in 2012 leiden tot een haalbare businesscase. 

• Eind 2010 is vanuit het Waddenfonds € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Stelling Den Helder 
Poort naar de Wadden (2011-2014). Voor 2012 wordt vanuit dit project gestart met voorbereiding en uitvoering 
van diverse deelprojecten: herstel Fort Harssens, herstel Fort Westoever, afronding 2e fase restauratie Fort 
Kijkduin, coupure Huisduinerweg, fysieke ontsluiting van de Stelling Den Helder over water en het inrichten 
van interactieve informatie. 

• Voor de ontwikkeling van Willemsoord zijn de cultuurhistorische uitgangspunten die in het visiedocument 
Willemsoord (2011) zijn vastgesteld bepalend. De activiteiten zijn meegenomen in deelprogramma 4a 
Stadshart. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Voor de herbestemming van fort Westoever is een 
conceptintentieovereenkomst cultureel project 
opgesteld. 
In 2012 is gestart met de uitvoering van de 
herstelwerkzaamheden aan Fort Westoever. 
Voor het project Poort naar de Wadden is een co-
financier gevonden in de stichting Vakwerk.  
 
Wandelroutes over de Stelling zijn aangedragen om 
te worden opgenomen in het wandelnetwerk voor de 
Kop van Noord-Holland. De Napoleon QR-route 
(met informatie via de smartphone) is uitgezet. 
 
Drie Helderse vletten zijn afgebouwd met 
fluistermotor voor verhuur om de Stelling mee te 
kunnen bevaren. 
 
Er is een website opgeleverd ten behoeve van de 
interactieve ontsluiting van de Stelling 
(www.stellingdenhelder.nl). 
 
De aanmelding bij het ILG voor subsidie voor de 
toeristische verbinding van de Stelling met het 
achterland is goedgekeurd.  

De deelprojecten Poort naar de Wadden 
zijn in uitvoering volgens de door Zeestad opgestelde 
planning. 
In 2012 e.v. richten we ons op het herstel van het casco 
van Fort Westoever, op de nieuwbouw van een coupure 
aan de Huisduinerweg (opdracht aan architect is 
verstrekt).  
In 2012 en 2013 op de uitvoering van de tweede fase 
restauratie Fort Kijkduin (opdracht aan architect is 
verstrekt) en op herstel van het casco Fort Harssens. 
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Nieuw Den Helder  
 
Wat doen we er voor? 
• Uitwerken strategie voor ontwikkelen van het eigen woningbezit in Nieuw Den Helder 
    Onderzoek naar de mogelijkheden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de wijk. CPO is een 

vorm van ontwikkelen, waarbij kopers in groepsverband hun eigen woningen ontwerpen en bouwen. 
• De Jeruzalembuurt is een van de buurten waarin gewerkt wordt aan het meer betrekken van 

bewoners(organisaties) bij het onderhoud van de eigen buurt. De eerste resultaten zullen dit jaar zichtbaar 
worden. 

• Realiseren bouwplan op de locatie van de voormalige garage aan de Waddenzeestraat. Nadat de 
bijbehorende functies naar de nieuwe locatie zijn verhuisd kan de bebouwing op de oude locatie (hoek 
Scheldestraat-Marsdiepstraat) worden gesloopt. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Uit in opdracht van Woningstichting Den Helder 
uitgevoerd onderzoek naar de mogelijkheden van CPO 
in Nieuw Den Helder is gebleken dat er voldoende 
belangstelling bestaat bij bewoners om mee te doen 
met een CPO-project.  
 
Woningstichting Den Helder heeft een visie laten 
ontwikkelen op de ontwikkeling van het gebied 
Duinpark fase 3. De corporatie heeft daar veel 
woningbezit en er is inmiddels veel gesloopt. 
Afstemming op de gemeentelijke kaders heeft 
plaatsgevonden. 
 
De regie over de uitvoering van het 
vernieuwingsproces in de wijk Nieuw Den Helder 
(inclusief de Falgabuurt) ligt vanaf 1 januari 2012 bij de 
gemeente als gevolg van de schaalvergroting van 
zowel de planvorming als de benodigde langdurige 
samenwerking met Woningstichting Den Helder in de 
stapsgewijze ontwikkeling. Zeestad B.V. heeft zich 
daarmee teruggetrokken uit de ontwikkeling van Nieuw 
Den Helder. 
 
In het voorjaar is gestart met de invulling van een 
stadsmoestuin op de hoek Scheldestraat/ 
Marsdiepstraat. 
 
De inrichting van de openbare ruimte van de 
Zuiderzeebuurt is in uitvoering. 
 
De eerste fase van de nieuwbouw op de locatie van de 
voormalige garage aan de Waddenzeestraat is 
afgerond. 

In oktober presenteert Woningstichting Den Helder 
haar stedenbouwkundige visie op de ontwikkeling van 
het gebied Duinpark fase 3. Ervan uitgaande dat deze 
visie past in de gemeentelijke kaders vormt dit plan het 
uitgangspunt voor de voorbereiding van een 
bestemmingsplan dat in 2013 wordt vastgesteld. 
 
De uitvoering van het openbare ruimteproject in de 
Zuiderzeebuurt wordt afgerond.  
 
Het pand Elzenstraat 36 wordt gesloopt. 
 
 
Uitgangspunt is dat de gemeente in de ontwikkeling 
van fase 3 niets bijdraagt dan door inbreng van grond 
en vastgoed. De inbreng van grond vindt om niet 
plaats tegen teruglevering van ingerichte openbare 
ruimte, die voldoet aan de eisen die de gemeente 
vanuit het oogpunt van onderhoud en beheer daaraan 
stelt. De gemeente zal onderhoudsgelden voor riool en 
wegen inzetten op de momenten dat deze middelen 
daarvoor beschikbaar komen. 
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Programma 4a: Stadshart  
 
Spoorstraat Oost  
 
Wat doen we er voor? 
Met Woningstichting Den Helder zal een realisatieovereenkomst worden gesloten. Daarnaast loopt nog het 
initiatief van ondernemers voor een Prinsenplein. Binnen het bestemmingsplan stadshart dat in september 2011 
wordt vastgesteld, is de realisatie van dit plan mogelijk. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Door Zeestad zijn samen met Woningstichting Den 
Helder en Proper Stok plannen ontwikkeld voor de 
locatie tegenover de Dekamarkt.  

Sluiten van een realisatieovereenkomst met 
Woningstichting Den Helder. Het uitwerken van een 
inrichtingsplan voor de openbare ruimte voor het 
Juttersplein en een deel van de Spoorstraat. 

 
Antiverpaupering 
 
Wat doen we er voor?  
In de planexploitatie van het stadshart heeft Zeestad CV/BV middelen gereserveerd voor maatregelen tegen 
verpaupering. Inmiddels is daarmee het pleintje aan de Koningstraat opnieuw ingericht. Met de resterende 
middelen vindt in 2012 bijvoorbeeld aankleding van lege plekken en blinde gevels plaats. Onderhoud vindt plaats 
aan de eigen gemeentelijke panden door bijvoorbeeld het regelmatig verwijderen van graffiti. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Een aantal blinde kopgevels is verfraaid, onder meer 
in de Koningstraat en de Prins Hendriklaan. Ook zijn 
gevels opgeknapt met middelen uit de 
gevelrenovatieregeling. 
Hekken en binnenterreinen zijn afgeschermd met 
kleurrijke doeken.  

Voor de periode 2012-2013 resteren er nog gelden in het 
gevelrenovatiefonds, waar aanvragers gebruik van 
kunnen maken (er is in totaal € 45.000 voor deze periode 
vrijgemaakt).  

 
Collectief particulier opdrachtgeverschap 
 
Wat doen we er voor? 
Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) neemt een groep burgers het initiatief tot het bouwen van hun 
eigen koopwoningen. Zij organiseren zich hiervoor in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Deze 
treedt op als opdrachtgever naar architect en aannemer. CPO is de manier om het aanbod van woningen tegen 
een scherpe prijs beter te laten aansluiten bij de wensen van de toekomstige bewoners. 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van bouwen door middel van collectief 
particulier opdrachtgeverschap op de locatie Prins Hendriklaan/Koningsdriehoek worden eind 2011 bekend. Uit 
het onderzoek moet blijken of CPO op deze locatie mogelijk en haalbaar is. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
In opdracht van Zeestad CV/BV is een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden van CPO. Voor de locatie Prins 
Hendriklaan blijkt ontwikkeling in individueel 
particulier opdrachtgeverschap (IPO) goed haalbaar. 

Voor de IPO-locatie (individueel particulier 
opdrachtgeverschap) ter plaatse van het voormalige 
garagebedrijf wordt in 2013 de realisatie voorbereid. 
Zeestad maakt dit jaar een plan van aanpak voor het 
vervolg (projectorganisatie). 

 
Stationsgebied 
 
Wat doen we er voor? 
In de planexploitatie van Zeestad zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de stationslocatie. 
Nadat de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vastgesteld, zal in 2012 het bestemmingsplan stationsgebied 
in procedure worden gebracht. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het concept stedenbouwkundig plan en voorontwerp 
bestemmingsplan hebben ter inzage gelegen. 
De reacties op beide plannen zijn verwerkt in een 
nota van beantwoording 
 

Het stedenbouwkundige plan vast laten stellen door de 
raad. 
Het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage leggen. 
De vaststelling van het bestemmingsplan Stationsgebied 
zal plaatsvinden in 2013. 
Inrichtingsplannen (gedetailleerde ontwerpen voor de 
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openbare ruimte) worden opgesteld op basis van het in 
2012 vast te stellen stedenbouwkundig plan als 
beleidsmatig uitgangspunt. Het inrichtingsplan, 
besteksvorming en vervolgens aanbesteding om tot 
realisatie over te kunnen gaan nemen minimaal een jaar 
in beslag. 

 
Willemsoord 
 
Wat doen we er voor? 
• Aanbesteding en gunning van de schouwburg 
• Besluitvorming over het bestemmingsplan Willemsoord. 
• Het vullen van gebouwen met huurders die functies inbrengen in lijn van het visiedocument Willemsoord. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het bestemmingsplan en het stedenbouwkundige 
plan Willemsoord zijn in voorontwerp ter inzage 
gelegd. 
 
In de eerste helft van 2012 is de raad akkoord 
gegaan met het verlenen van een garantstelling voor 
het aangaan van een lening door Willemsoord BV 
ten behoeve van de nieuwe schouwburg. 

De reacties bij het voorontwerp en het 
stedenbouwkundige plan verwerken. Het 
bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen. 
Beoogde vaststelling van het stedenbouwkundige plan 
en het bestemmingsplan in januari 2013. 
 
Het proces voor de aanbesteding en gunning van de 
schouwburg is gestart.  

 
Nieuwbouw bibliotheek 
 
Wat doen we er voor? 
Starten met de bouw van een nieuwe bibliotheek. Het vinden van een herbestemming van het huidige pand op 
het Bernhardplein is voorwaarde om te kunnen starten met de nieuwbouw. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het formuleren van stedenbouwkundige 
randvoorwaarden is nagenoeg afgerond 
 
Het bestuur van de stichting Kopgroep Bibliotheken 
heeft met Woningstichting Den Helder afspraken 
gemaakt over de herbestemming van het huidige 
pand. In het bestemmingsplan Stadshart zijn 
alternatieve bestemmingen mogelijk gemaakt. 

Het selecteren van de architect. 
Het sluiten van overeenkomsten met WSDH en van een 
overeenkomst tussen WSDH en de bibliotheek.  

 
Parkeergarages Sluisdijkstraat en Zusterflat 
 
Wat doen we er voor? 
Op basis van de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek zal een besluit worden genomen over de 
aanbesteding van de bouw van een parkeergarage op de locatie Zusterflat en de aanbesteding van de verbouw 
van de Sluisdijkgarage. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De haalbaarheidsstudie is afgerond. De locatie 
Zusterflat is komen te vervallen. Het parkeren zal nu 
meegenomen worden in de 2e Halter van het 
Uitvoerings Plan. Voor de verbouw van de 
Sluisdijkgarage heeft de gemeenteraad het krediet 
beschikbaar gesteld. 

Parkeergarage Sluisdijk aanbestedingsklaar maken. 
Oplevering voor Sail 2013. 
In het kader van de Parkeervisie zijn de noodzakelijke 
verbeteringen van parkeergarage Koningshoek in 
onderzoek en wordt in het vierde kwartaal een 
uitvoeringskrediet aangevraagd. 

 
Sociaal-culturele impuls 
 
Wat doen we er voor?  
De cultuurmakelaar heeft de taak organisaties bij elkaar te brengen om de culturele programmering in het 
stadshart te versterken. Evenals in 2010 en 2011 vindt een intensivering plaats van activiteiten gericht op dak- 
en thuislozen in het stadshart. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De cultuurmakelaar heeft de afgelopen periode 
duidelijke bijdragen geleverd aan het op de kaart 
zetten van cultureel Den Helder, bijvoorbeeld in de 
vorm van een succesvol Korenfestival. De 

De cultuurmakelaar zal komende periode nauw 
betrokken zijn bij het opstellen van een aansprekend 
cultureel sideprogramma bij Sail Den Helder 2013. 
Daarnaast is het blijven ondersteunen, enthousiasmeren 
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cultuurmakelaar is verder een belangrijke aanjager 
van de cultuurelementen in de citymarketing.  
 

en aanjagen van de culturele sector als geheel 
belangrijk. Dit alles in nauwe samenwerking met het 
Kunst & Cultuurplatform. De vastgestelde culturele 
adviesstructuur – en de specifieke rol van de 
cultuurmakelaar daarin – functioneert naar behoren.  

 
Kop van de Beatrixtraat 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 start Woningstichting Den Helder met woningbouw aan de kop van de Zuidstraat. Tevens vindt de start 
plaats van de ontwikkeling van het parkeerterrein op de hoek van de Molenstraat met zorgwoningen en 
koopappartementen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De omgevingsvergunningen voor de woningbouw 
aan de kop van de Zuidstraat en de zorgwoningen 
op de hoek van de Molenstraat (blok Keizersbrug) 
zijn verleend. 
 
 
 
 
 

In het eerste kwartaal van 2013 zal de ontwerpfase voor 
blok A (Halter Beatrixstraat) worden afgerond en zal de 
realisatiefase worden voorbereid. Start realisatie is 
vooralsnog gepland voor de tweede helft van 2013. Start 
realisatie van Blok E (zorgwoningen) komend half jaar. 
Idem voor blok Keizersbrug. 
 
In 2012 wordt de ontwerpfase opgestart voor de 
herinrichting van de Beatrixstraat. 

 
4.4 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 4 - Stedelijke vernieuwing
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -6.891 -7.141 -8.677 1.536
Baten 0 250 566 -316 

Totaal programma voor bestemming -6.891 -6.891 -8.111 1.220

Onttrekkingen reserves 5.330 5.330 5.330 0
Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -1.561 -1.561 -2.781 1.220

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 1.220.000 nadeel) 
 
Lasten 
 
Stedelijke vernieuwing 
Voor de uitvoering van het project Herstructurering Nieuw Den Helder Centrum wordt aan Zeestad een 
gemeentelijke bijdrage verstrekt van € 266.000. Dekking vindt plaats uit de voorziening impulsgelden (zie ook  
baten). 
 
Zeestad B.V. heeft zich teruggetrokken uit de ontwikkeling van Nieuw Den Helder. Zeestad heeft al wel 
strategische voorinvesteringen gedaan ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van de wijk: de aankoop 
van de Albert Heijn, de Eendracht en het OKK gebouw. De gemeente neemt de panden tegen boekwaarde over 
van Zeestad. Inclusief plankosten en bijdrage van WSDH komen de totale kosten op € 1.265.000 nadeel.  
 
Diverse kleine afwijkingen € 45.000 voordeel. 
 
Baten 
Tegenover de gemeentelijke bijdrage aan Zeestad voor de uitvoering van het project Herstructurering Nieuw Den 
Helder Centrum staat een bijdrage van derden voor impulsgelden van € 266.000. 
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 4 (lasten 50N en baten 50V) 
 
Reserves 
Geen afwijkingen reserves in dit programma. 
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Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesti ng 
 
Portefeuillehouder: wethouder P. Bruin 
 
5.1 Inleiding 
Kenmerkend voor Den Helder is aan de ene kant de economische dynamiek van de stedelijke omgeving (stadshart, 
haven, bedrijventerreinen) en aan de andere kant de rust en ruimte van het open landschap en de kustzone. Dit biedt 
bijzondere kwaliteiten en tegelijkertijd kansen. Het benutten van beide kwaliteiten vereist vaak zorgvuldige 
belangenafwegingen. Het resultaat van deze afwegingen in overleg met het maatschappelijke veld en andere 
overheden legt de gemeente vast in beleidsregels, structuurvisies en bestemmingsplannen. 
 
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  
 
Noordzeekust 
 
Wat doen we er voor? 
De duinen tussen Petten en Den Helder zijn aangewezen als een zwakke schakel. Ze voldoen niet aan de 
huidige en toekomstige veiligheidseisen. Daarom worden deze plekken in de komende periode versterkt. De 
versterking biedt ook kansen om het landschap nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, recreanten en 
toeristen. Het project Zwakke schakels Noordzeekust wordt getrokken door het Hoogheemraadschap. Het 
project heeft een nauwe samenhang met het provinciale project versterking Noordzeekust. De gemeente 
participeert in de daarvoor opgerichte overlegvormen om kansen te benutten en de samenhang met het 
gemeentelijk beleid te bewaken. Een van die overleggen is de gebiedscommissie investeringsbudget landelijk 
gebied (ILG-gebiedscommissie), waar onder meer het recreatieknooppunt De Helderse Vallei, de ontwikkeling 
binnenduinrand en Julianadorp aan Zee aandachtsgebieden zijn. 
 
Het toenemende aantal bezoekers bij Drooghe Weert vraagt om een visie op de benodigde voorzieningen met 
het oog op de veiligheid (een eventuele post van de reddingsbrigade), maar ook om het opnieuw tegen het licht 
houden van de profielen en het daarmee samenhangend gebruik van de diverse strandslagen. Begin 2012 is 
deze visie gereed en kan deze worden vertaald in de te ontwikkelen bestemmingsplannen Duinzoom noord en 
Duinzoom zuid. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
In RI12.0006 heeft het college de raad bericht dat: 
voor het behouden van de differentiatie tussen de 
strandslagen het belangrijk is om geen 
voorzieningen te realiseren bij strandslag Drooghe 
Weert.  
 
nabijheid van duingebied (natura-2000) waar 
tapuiten voorkomen, het strand zeer geschikt als 
natuur-/ruststrand en minder geschikt als 
activiteitenstrand maakt.  
 
In samenwerking met De Helderse Vallei, 
Landschap NH en de provincie NH is een 
projectplan gemaakt voor de verdere ontwikkeling 
van het recreatieknooppunt en een verbetering van 
padenstructuur en strandopgangen in de Duinen 
Noordkop. 
De provincie Noord-Holland is voornemens dit 
projectplan financieel te ondersteunen met een 
subsidie.  
 
Er is een recht van opstal gevraagd aan 
Staatsbosbeheer voor het fietspad door de duinen 
om de recreatieve belangen te verankeren. Hierin is 
samen opgetrokken met de gemeente Zijpe.  

De bestemmingsplannen Duinzoom noord en zuid 
worden in één bestemmingsplan samengevat . Het 
voorontwerp gaat na het zomerreces als voorontwerp ter 
inzage. 
 
 
 
 
 
 
 
Met Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de 
gemeente Zijpe wordt gewerkt aan het realiseren van 
toegangsborden bij de opgangen van de strandslagen in 
Zijpe en Den Helder. 
 
 
Projectplan vaststellen en subsidie aanvragen bij 
provincie NH. 
Aansluiten en meedoen met het provinciale project 
“identiteit kustplaatsen”. 
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Bedrijfsterreinen 
 
Wat doen we er voor? 
Dirksz Admiraal 
In de structuurvisie Den Helder is het gebied Dirksz Admiraal opgenomen als een bedrijventerrein met een nog 
onvoldoende uitgewerkt profiel. De in 2011 daarvoor uitgewerkte visie krijgt in 2012 een vertaling in het 
bestemmingsplan De Dogger Noordoost. Belangrijk onderdeel daarin is het huidige stadhuis dat een nieuwe 
bestemming moet krijgen. Parallel aan de ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe stadhuis, vindt de 
planvorming plaats voor de herbestemming van de huidige stadhuislocatie. 
Het gebied De Nollen is eveneens onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan De Dogger Noordoost. Begin 
2012 zal het project van ProRail ‘Prettig wachten op het station’ zijn afgerond. Daarin zijn maatregelen 
opgenomen om de sociale veiligheid rond het station te vergroten met onder meer een wachtruimte aan de 
oostzijde van het spoor. 
 
Kooypunt 
Op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig plan, Kooypunt 3, start de voorbereiding van het 
bestemmingsplan Kooypunt. Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein moet een m.e.r.-beoordelingsnotitie 
worden opgesteld, aangezien de uitbreiding de drempelwaarde van 75 hectare overschrijdt. Bovendien is een 
zogenaamde plan m.e.r.-plicht aan de orde, aangezien het nieuwe bestemmingsplan het kader vormt voor 
activiteiten die in het vergunningenspoor (omgevingsvergunning) m.e.r.-beoordelingsplichtig of projectm.e.r.-
plichtig zijn.  
 
Westoever 
De evaluatie van de detailhandelsnota vindt eind 2011 plaats. De uitkomsten daarvan zijn medebepalend voor 
het in 2012 in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Westoever. Het Ravelijncentrum maakt daar onderdeel van 
uit. De ruimtelijke en functionele ontwikkelingsmogelijkheden van het Ravelijncentrum moeten in dit 
bestemmingsplan hun weerslag krijgen. 
 
Luchthaven 
Naar verwachting stelt Den Helder Airport haar beleidsplan in het vierde kwartaal van 2011 vast. Zodra dit is 
gebeurd, moet de gemeente bezien of, en zo ja welke, ruimtelijke consequenties daaraan verbonden zijn. In 
2012 zal in ieder geval de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan Luchthaven plaatsvinden, aangezien 
het bestemmingsplan Luchthaven uit 1994 dateert. De wetgever schrijft voor dat in 2013 alle 
bestemmingsplannen tien jaar of jonger moeten zijn. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De bestemmingsplannen voor de Dogger Noordoost 
en Kooypunt zijn in concept gereed. 
Het bestemmingsplan Westoever is door de raad 
vastgesteld. De uitkomsten van de evaluatie van de 
detailhandelsnota zijn verwerkt in deze 
bestemmingsplannen. 
 
Het plan van aanpak Den Helder Airport is opgesteld 
en in uitvoering genomen. 

ProRail is naar aanleiding van opmerkingen van de NS 
de plannen voor Station Zuid aan het heroverwegen. De 
bestemmingsplannen voor de Dogger Noordoost en 
Kooypunt zullen als voorontwerp direct na de zomer ter 
inzage gelegd worden. 
 
 
Uitwerking ruimtelijke consequenties beleidsplan Den 
Helder Airport 

 
Woningbouw  
 
Wat doen we er voor? 
OS&O-terrein 
Ervan uitgaande dat in september 2011 ondertekening van de koop/realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar 
zal plaatsvinden, kan in 2012 gestart worden met de bouw van deze woonbuurt op een unieke locatie aan de 
kust. Het Casino wordt afzonderlijk in de markt gezet met als doel te starten met de herbouw van dit bijzondere 
monument. 
 
Herontwikkeling 
In 2012 vindt de bouw plaats van woningen op locaties waarvoor in 2011 een procedure is gestart. Dit zijn de 
bouw van een appartementencomplex aan de IJsselmeerstraat (op de hoek met de Korvetstraat), uitbreiding van 
de Uyterton aan de Marsdiepstraat (voormalig garageterrein), appartementen en zorgwoningen in de Robijn 
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Reijntjesstraat en de invulling van de leegstaande Nicolaaskerk in het Duinparkplan. Daarnaast zal in 2012 het 
leegstaande pand Sportlaan 62 worden verbouwd tot zes loftwoningen: een ontwikkeling die past in het 
geldende bestemmingsplan. De oplevering van de Lyceumhof aan de Molukkenstraat is in 2012 te verwachten. 
 
Julianadorp-Oost 
Het bestemmingsplan Julianadorp-Oost zal naar verwachting in januari 2012 in werking treden. Dit betekent dat 
in 2012 ook gestart kan worden met de voorbereiding van de bouw van de eerste fase. Tegelijkertijd zullen we 
met onze ontwikkelpartners de marktontwikkeling nauwkeurig volgen en waar nodig de vervolgfasen in 
vormconcept of fasering bijstellen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De bouwvergunning voor de Loftwoningen Sportlaan 
62 is verleend. Het bouwplan Lyceumhof kon 
doorgang vinden via een nieuwe ruimtelijke 
ordeningsprocedure en een gedoogbesluit 
vooruitlopend op deze procedure. 
De bouwkundige staat en de mogelijkheden van 
herbouw zijn onderzocht. 
 
In 2011 heeft de provincie een subsidie, beschikbaar 
gesteld voor het opstellen van een visie naar CPO 
voor de gemeente Den Helder, akkoord bevonden. 
Het rapport Zelf bouwen aan Den Helder: Visie 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is in 
opdracht van de gemeente opgesteld. 
In het rapport wordt, naast de algemene visie, in het 
bijzonder aangeven welke potentiële 
ontwikkellocaties voor CPO er in Den Helder zijn. De 
resultaten worden betrokken bij de besluitvorming 
over de ontwikkeling van de desbetreffende drie 
locaties.  

De beoogde ontwikkelaar van het OS&O terrein heeft 
afgezien van de ontwikkeling. De mogelijkheden om dit 
terrein te ontwikkelen worden in samenhang met de 
locaties Tillenhof en Casino opnieuw bezien.  
 
 
 
 
Aan de hand van de kwantitatieve afspraken in het RAP 
wordt de kwalitatieve invulling ervan in de nieuwe 
Regionale Woonvisie Kop van Noord-Holland 
vastgelegd.  
 

 
Actualisatie bestemmingsplannen 
 
Wat doen we er voor? 
Om diverse ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken, vindt actualisatie van bestemmingsplannen 
plaats. Waar mogelijk maken deze plannen onderdeel uit van bestemmingsplannen die met het oog op de 
wettelijke termijn worden geactualiseerd. Voor plannen waarvoor geen nieuw bestemmingsplan in voorbereiding 
is maar die passen in het ruimtelijk beleid en ook ruimtelijk en functioneel passen in de omgeving, zal de raad 
worden voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze ontwikkelingen en de 
projectbesluiten (oude Wet op de ruimtelijke ordening) worden later bij de actualisering in het nieuwe 
bestemmingsplan geïntegreerd. Diverse bestemmingsplannen die in 2012 in procedure zijn, zijn hierboven of in 
programma 4 Stedelijke Vernieuwing vermeld. 
Daarnaast zullen in 2012 de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding en/of procedure komen om 
uiteindelijk aan de in de wet gestelde eis te kunnen voldoen: Landelijk gebied, Defensie/Buitenveld, Oud Den 
Helder, Nieuw Den Helder zuid, Marineterrein de Nieuwe haven, De Schooten en Zeegebied. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied is inmiddels 
door de Raad vastgesteld. 
 
Het bestemmingsplan procedure voor Oud Den 
Helder en Nieuw Den Helder Zuid is opgestart.  
 
De bestemmingsplannen De Schooten en Defensie 
Buitenveld zijn als concept gereed. 

Marineterrein de Nieuwe Haven en Zeegebied worden in 
het laatste kwartaal van 2012 in procedure gebracht.  
 
Het bestemmingsplannen Oud Den Helder en Nieuw 
Den Helder Zuid wordt voor eind 2012 aan de raad 
aangeboden ter vaststelling. 
Defensie Buitenveld en de Schooten worden halverwege 
2012 in procedure gebracht. 
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Cultuurhistorische waardenkaart 
 
Wat doen we er voor? 
In 2011 zijn de beschrijvingen van de gemeentelijke monumenten geactualiseerd. Daarnaast is er een 
inventarisatie gemaakt van waardevolle objecten en panden uit de Wederopbouwperiode. Dit leidt tot een 
voorstel tot aanwijzing van wederopbouwmonumenten waarbij, naast de architectonische waarde, de onderlinge 
samenhang en de stedenbouwkundige context deel van de onderbouwing zijn. Zowel de waardevolle objecten 
(op monumentenlijst of lijst beeldbepalend) als de waardevolle structuren en ensembles worden in een 
cultuurhistorische waardenkaart vastgelegd. Deze kaart vormt vervolgens een toetsingskader voor ruimtelijke 
plannen en kan ook als communicatiemiddel worden ingezet. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Rapportage fase 1 wederopbouw is afgerond. Besluitvorming over de aanwijzing van 

wederopbouwmonumenten voorbereiden. 
 
5.4 Wat gaat het kosten? 
 
Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvest ing
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -8.233 -12.775 -13.014 239
Baten 5.963 10.508 10.669 -161 

Totaal programma voor bestemming -2.270 -2.267 -2.345 78

Onttrekkingen reserves 268 268 716 -448 
Toevoegingen reserves -78 -78 -243 165

Totaal programma na bestemming -2.080 -2.077 -1.872 -205 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 205.000 voordeel) 
 
Lasten 
 
Woningbouwleningen 
Vanwege een renteaanpassing van een aan de gemeente verstrekte geldlening is er een voordeel ontstaan van 
te betalen rentelasten van € 114.000 (zie ook baten). 
 
Kapitaallasten  
Betreft rentetoerekening van € 10.000 aan door de gemeente verstrekte startersleningen.  
 
Bouwgrondexploitatie 
Door verschuiving van werkzaamheden voor grondexploitaties naar advisering voor grond- en vastgoedzaken 
ontstaat er een nadeel van € 200.000. 
 
Baten 
 
Woningbouwleningen 
Vanwege een renteaanpassing van een door de gemeente aan de Woningstichting verstrekte geldlening wordt 
€ 114.000 minder rente ontvangen (zie ook lasten). 
 
Leges vergunningen 
De kosten voor het verstrekken van bouwvergunningen zijn € 216.000 hoger dan de leges die hiervoor worden 
geheven. Op basis van het uitgangspunt dat de leges volledig kostendekkend moeten zijn, zijn de leges in de 
begroting 2012 conform de Kadernota 2012-2015  verhoogd van € 1.000.000 naar € 1.265.000.  
De leges worden berekend over de bouwkosten van een project. Mede gelet op de crisis zijn de bouwkosten van 
de projecten veel lager dan de jaren hiervoor. Aannemers werken voor een lager uurtarief (soms zelfs onder de 
kostprijs om het werk maar binnen te krijgen) en ook wordt er steeds vaker gekozen voor goedkope 
bouwmaterialen. Dit heeft een negatief effect op de legesopbrengsten. Het aantal omgevingsvergunningen voor 
de activiteit bouw is iets hoger dan werd verwacht, maar de legesopbrengsten zijn evident lager. Vanwege het 
lagere volume van de bouwaanvragen vallen de inkomsten tegen. Het is de verwachting dat in 2012 ca. 



                                                                                      Tussenrapportage 2012-  september 2012 Pagina 30 van 80 

€ 1.000.000 aan leges inzake de bouw kan worden gerealiseerd. Dit is € 265.000 lager dan aan inkomsten was 
geraamd.  
 
Bouwgrondexploitatie 
Hogere incidentele opbrengsten door verkoop van erfpachtgronden voor € 100.000 en verkoop van grond aan de 
Folkert Lambertstraat voor € 240.000. 
Opbrengst WVG panden voor € 165.000 welke worden teruggestort in de bestemmingsreserve aankopen 
stadshart (zie ook reserves) 
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 5 (lasten 141N en baten 35V) 
 
Reserves 
 
Toevoegingen 
De opbrengst verkoop WVG panden van € 165.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve aankopen 
stadhart. 
 
Onttrekkingen 
Er vallen een tweetal reserves vrij ten gunste van het resultaat: de reserve Nieuwe Diep (€ 249.000) en de 
reserve Ontsluiting De Riepel (€ 200.000). Een totaal voordeel van € 449.000. 
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Programma 6: Verkeer en Vervoer 
 
Portefeuillehouder: wethouder S. den Dulk-Winder   
 
6.1 Inleiding  
In 2011 heeft de gemeenteraad de Infrastructuurvisie Den Helder 2025 vastgesteld. Deze dient als leidraad voor 
het stellen van prioriteiten voor nieuwe investeringen en stimuleringsacties. Binnen dit kader gaat de aandacht in 
2012 vooral uit naar maatregelen voor de verbetering van de ontsluiting van de haven en maatregelen om de 
verkeersveiligheid te vergroten. 
 
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. 
 
Agenderen bovenregionale bereikbaarheid 
 
Wat doen we er voor? 
De Kop van Noord-Holland werkt samen met de regio’s West-Friesland en Alkmaar en omstreken in het kader 
van de uitvoering van de gebiedsagenda Noordwest Nederland. In deze gebiedsagenda staan de ruimtelijke en 
economische ambities voor Noord-Holland-Noord beschreven. Dit is de basis voor het overleg dat de provincie 
voert met het Rijk in het kader van het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Wij 
zullen deze samenwerking continueren omdat via dit spoor Den Helder en de regio goed gepositioneerd worden 
bij provincie en Rijk en het een goede uitvalsbasis biedt voor de uitvoering van lobbyactiviteiten. Regionale 
samenwerking op een groter schaalniveau wordt steeds belangrijker om een volwaardige gesprekspartner voor 
het Rijk te zijn, maar ook omdat het Rijk in haar Ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Milieu taken verder 
decentraliseert naar provincie en gemeenten. Een en ander mede in het licht bezien van de gebiedsontwikkeling 
haven. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De regionale samenwerking is door de oprichting 
van de stuurgroep Kop van Noord-Holland versterkt. 
Via het Bestuurlijk Coördinatie Overleg brengt de 
regio de projecten in die aansluiten op het MIRT. 

De bestuurlijke inzet wordt voortgezet en versterkt. 

 
Oplossen knelpunten havenroute 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 vindt uitwerking plaats van onderzoeken en voorbereidingen voor optimalisatie van bestaande of van 
alternatieve ontsluitingsroutes naar de (huidige en toekomstige) haven. Met de reconstructie van het kruispunt 
Weststraat, Kanaalweg, Hoofdgracht wordt zowel de bereikbaarheid van de haven als de ontsluiting van de 
TESO voor de middellange termijn verbeterd. Ter voorkoming van de parkeerdruk in de haven door 
langparkeerders met bestemming Texel, bereiden we in overleg met Rijkswaterstaat en de TESO een 
parkeerregulering voor. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De reconstructie van het kruispunt Weststraat, 
Kanaalweg, Hoofdgracht is gereed. 
De bereikbaarheid van het gebied Harssens (o.a. 
locatie nieuwbouw Imares), de ontsluiting van 
Peterson SBS en de verkeerssituatie bij de Teso zijn 
verbeterd met de reconstructie van de 
Bevesiersweg. 
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Verbeteren verkeersveiligheid 
 
Wat doen we er voor? 
Het monitoren van de route Langevliet - Nieuweweg blijft plaatsvinden om het blijvende effect van de flitspalen 
zeker te stellen.  
Bij de Eben Haezerschool zal het oversteken van de Ruyghweg worden beveiligd met druk-(verkeers)lichten. 
Het kruispunt Jan Verfailleweg, Zandkreekweg, Duinroosstraat wordt vervangen door een rotonde. In 2012 vindt 
ook de uitvoering van de 2e fase Middenweg inclusief de rotonde bij de kruising met de Sportlaan, Timorlaan 
plaats. 
Langs de Middenweg worden tussen de bestaande rotonde bij de watertoren en de nieuwe rotonde op de 
kruising met de Sportlaan/Timorlaan vrijliggende fietspaden aangelegd. Hiermee wordt een ontbrekende schakel 
in het fietspadennetwerk ingevuld. 
Ten behoeve van de veilige bereikbaarheid van het Juniorcollege in Julianadorp wordt een fietspad langs de 
Zuiderhaaks aangelegd. 
Door Veilig Verkeer Nederland (VVN) is, met behulp van een oproep van een plaatselijke krant, een 
inventarisatie gemaakt van knelpunten. Samen met VVN zijn deze beoordeeld. Aanpassing vindt plaats op basis 
van urgentie en de mogelijkheid om aan te sluiten bij regulier onderhoud. Het betreft hier een over meerdere 
jaren lopende actie waarvoor de eerste werkzaamheden zijn gestart in 2011. Op basis van de door de politie 
aangeleverde gegevens wordt de Verkeersveiligheidrapportage 2012 opgesteld. Deze rapportage is mede input 
voor de aanvraag van de Gebundelde Doeluitkering 2013 (GDU). 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De uitvoering van de reconstructie van de 
Middenweg is gereed. De opening heeft 6 juli 
plaatsgevonden. 
Het fietspad langs de Zuiderhaaks is op 21 juni 
geopend. 

De vervanging van het kruispunt Jan Verfailleweg, 
Zandkreekweg, Duinroosstraat door een rotonde is 
grotendeels gereed. De opening vond eind juli plaats. 
 
De druklichten bij de Eben Haezerschool worden in 2012 
niet geplaatst aangezien het budget voor Duurzaam 
Veilig verkeer voor dit jaar is opgebruikt. 
 
Er wordt subsidie aangevraagd voor de reconstructie 
Prins Hendriklaan op basis van de regeling BDU 2013.  
 
Ten aanzien van de lijsten van VVN wordt gewerkt naar 
een afronding in het eerste kwartaal 2013. 
 
Er wordt voor dit jaar nog een verkeersveiligheids-
rapportage opgesteld; de cijfers zullen echter een 
vertekend beeld geven door een andere wijze van 
registreren. Pas in 2014 worden (weer) betrouwbare 
cijfers verwacht. Desondanks zal uit de rapportage over 
2011 moeten blijken of de in het verleden gedane 
investeringen in de infrastructuur het gewenste effect 
hebben (gehad) en of de doelstellingen zijn bereikt. 

 
Parkeren Stadshart 
 
Wat doen we er voor? 
Besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek vindt eind 2011 plaats. Bij een positief besluit kan in 2012 na 
de daartoe benodigde procedure de aanbesteding plaatsvinden van de verbouw van de parkeergarage Sluisdijk 
en de nieuwbouw op de locatie Zusterflat. 
Om het gebruik van de parkeervoorzieningen in het Stadshart te optimaliseren en de parkeerdruk in de 
woonbuurten te verminderen is de invoering van een parkeerroute-informatiesysteem gewenst. In de buurten 
centrumoost en - noord vindt invoering van een parkeerreguleringssysteem plaats. De bewoners van deze 
buurten hebben in de vormgeving een belangrijke stem. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De haalbaarheidsstudie is afgerond. De locatie 
Zusterflat is komen te vervallen. Het parkeren zal nu 
meegenomen worden in de 2e Halter van het 
Uitvoerings Plan. Voor de verbouw van de 
Sluisdijkgarage heeft de gemeenteraad het krediet 
beschikbaar gesteld. 
In de wijk Sluisdijk is betaald parkeren ingevoerd.  
De parkeerexploitatie over 2012 blijft vanwege 

Parkeergarage Sluisdijk aanbestedingsklaar maken. 
Oplevering voor Sail 2013. 
 
In het kader van de Parkeervisie onderzoek doen naar 
de noodzakelijke verbeteringen van parkeergarage 
Koningshoek. In centrumoost wordt deels betaald 
parkeren ingevoerd (Westgracht), een blauwe zone 
ingesteld (Molengracht e.o.) en vooralsnog geen 
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teruglopend centrumbezoek en de economische 
ontwikkeling achter bij de verwachtingen.    

maatregelen genomen (Weststraat). 
 
In het centrum-noord wordt een parkeerenquête 
gehouden. 

 
Verbeteren routes langzaam verkeer 
 
Wat doen we er voor? 
Wanneer de daartoe aangevraagde GDU (gebundelde doeluitkering) wordt toegekend, kan in 2012 de aanleg 
plaatsvinden van een nieuwe veilige en aantrekkelijke tunnel voor fietsers en voetgangers bij station Den Helder 
Zuid. Ook kan met deze subsidie de aanleg plaatsvinden van de verbinding tussen Middenvliet naar Kooypunt. 
In de Kadernota is binnen de reserve Drooghe Weert € 200.000 gereserveerd voor de aanleg van de 
ontbrekende schakel in het fietspad aan de westzijde van Julianadorp tussen Malzwin en Zwanenbalg. In 2012 
moet blijken of de daarvoor verder benodigde middelen (€ 100.000) via subsidies kunnen worden verkregen 
zodat in dat jaar ook de realisatie kan plaatsvinden. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De subsidiëring van fiets- en voetgangersvoorzie-
ningen via de BDU is teruggebracht van 90% naar 
50%. Omdat middelen voor de dekking van het 
eigen deel ontbreken zijn de aanvragen voor de 
fietstunnels bij Station zuid en Kooypunt 
ingetrokken. 

Door het intrekken van de subsidieaanvraag voor 
fietstunnels bij Station zuid en Kooypunt bestaat de 
mogelijkheid dat het fietspad aan de westzijde van 
Julianadorp (Zwanenbalg/Wierbalg) nu voor subsidiëring 
in aanmerking komt. 
Uitsluitsel hierover komt einde van 2012. 

 
6.4 Financiële verantwoording. 
 
Programma 6 - Verkeer en vervoer
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -2.639 -2.639 -2.332 -307 
Baten 1.343 1.343 1.043 300

Totaal programma voor bestemming -1.296 -1.296 -1.289 -7 

Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -1.296 -1.296 -1.289 -7 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 7.000 voordeel) 
 
Lasten 
 
Kapitaallasten  
Per saldo lagere kapitaallasten voor verkeersregelinstallaties (11V) en parkeerbeheer (4N). Totaal voordeel 
€ 7.000.  
 
Parkeerbeheer  
Voor de kapitaallasten van investeringen in o.a. parkeergarages en een parkeerroute informatiesysteem zijn 
stelposten opgenomen. De lasten van deze investeringen komen pas op in 2014. Voorgesteld wordt om de 
stelpost kosten uitwerking Parkeervisie met € 300.000 af te ramen ter compensatie van lagere 
parkeeropbrengsten als gevolg van het in stand houden van de blauwe parkeerzones.    
   
Baten 
 
Baten parkeerbelasting 
De raad heeft besloten dat de blauwe zones gehandhaafd moeten blijven tot de parkeergarages zijn gerealiseerd. 
Dit heeft gevolgen voor de parkeeropbrengsten die naar verwachting € 300.000 lager zullen zijn dan begroot. 
        
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 6 n.v.t. 
 
Reserves 
Geen afwijkingen reserves in dit programma. 
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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 maar geven we ook invulling aan onze duurzaamheidambitie. In 2012 richten we ons vooral op de 
uitvoering van het Bodemprogramma 2010-2014 en het verder brengen van allerlei projecten en initiatieven die 
bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor duurzaamheid. 
 
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. 
 
Duurzame energie 
 
Wat doen we er voor? 
Om maximaal te kunnen inzetten op energie uit biomassa, wind en aardwarmte is het van belang dat een aantal 
grote partijen in Den Helder gaan meewerken. De gemeente gaat daarin een stimulerende rol spelen en komt tot 
een netwerk van partijen die willen gaan voor een duurzaam Den Helder en daarin verschil kunnen maken. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Defensie gaat onderzoek doen naar hoe de 
energiehuishouding van het Marineterrein eruit ziet 
en hoe hier een optimale uitwisseling plaats kan 
vinden met de omgeving. 
Het marinecomplex in Den Helder is één van de 
twee pilots van Defensie. In het najaar komen de 
resultaten.  
 
In de periode 2008 t/m 2011 zijn op basis van de 
Energiebesparingregeling Den Helder particuliere 
woningbezitters met succes gestimuleerd 
energiebesparende maatregelen aan hun woning 
aan te brengen. Voor de financiering van deze 
gemeentelijke regeling is jaarlijks een provinciaal 
budget verkregen. Om ook de komende jaren 
hiervoor in aanmerking te komen dient evenals in 
2008 een intentieverklaring te worden ondertekend 
met de provincie. De intentieverklaring 
Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016 is 
ondertekend. 

Wanneer de resultaten van Defensie beschikbaar zijn is 
er een mooi moment om verder in overleg te gaan. 
Wellicht zullen dan meerdere grote partijen aansluiten. 

 
Duurzaam waterbeheer 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 wordt uitvoering gegeven aan het scheiden van de kanoroute van het agrarisch watersysteem en het 
doortrekken van de kanoroute naar de Stelling. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Met de opening op 5 juli is vanuit de kanoroute De 
Stelling Den Helder varend te bereiken. Hiertoe zijn 
de duikers Doggersvaart, Flevostraat en 
Waddenzeestraat in 2012 aangelegd in combinatie 
met noodzakelijk wegonderhoud of -reconstructie.  
Verder zijn de werken voor het tweede halfjaar 
voorbereid en zo mogelijk aanbesteed. 

Aanleg watergang Schootenzuidrand, duiker Nieuweweg 
en onder het spoor, aanleg onderleiders in kanoroute om 
agrarisch water en stedelijk water van elkaar te 
scheiden. Daarnaast worden een aantal instapsteigers in 
de kanoroutes aangebracht met een 
bevaar(weg)wijzering. Verder zal de drain Duinweg 
worden doorgetrokken naar de Kerkhofsloot. De 
Kerkhofsloot zal vervolgens met een duiker op de 



                                                                                      Tussenrapportage 2012-  september 2012 Pagina 35 van 80 

watergang naast de Jan Vervailleweg worden 
aangesloten. Het Hoogheemraadschap zal voor de 
scheiding een aantal stuwen en dammen aanbrengen in 
Julianadorp, De Schooten en Nieuw Den Helder. Ook zal 
een aantal wateren nog worden gebaggerd. 

 
Bodemsanering 
 
Wat doen we er voor?  
Nazorg vindt plaats bij de gesaneerde locaties voormalig gasfabriekterrein, Nachtegaalstraat en Spuistraat. 
Onderzoek en zo nodig sanering vinden plaats op de ontwikkellocaties in het stadshart. De locaties 
Bassingracht, Ruyghweg en Saturnus zullen worden gesaneerd. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
In het eerste halfjaar is de Bodemkwaliteitskaart, de 
Bodemfunctieklassekaart en het Bodembeheerplan 
Den Helder i.o.m. Defensie en provincie afgerond en 
vastgesteld. 
De voortgang van de nazorg voormalig 
Gasfabriekterrein is aan de Provincie voorgelegd. 
Voor de nazorg Nachtegaalstraat zijn 
binnenluchtmetingen verricht (geen 
volksgezondheidsrisico). De resultaten van de 
bodemonderzoeken en luchtmetingen zijn aan het 
bevoegde gezag (provincie NH) voorgelegd. 
Daarnaast is een groot aantal onderzoeken verricht 
zowel op spoedlocaties als ontwikkellocaties en 
civiele werken. De sanering Bassingracht is 
opgedragen en wordt uitgevoerd. De sanering 
Saturnus is voorbereid. Sanering Diaconiestraat, 
Middenweg, Bassingracht, Nijverheidsweg, 
Sportlaan en Petotjohloods zijn begeleid. Daarnaast 
zijn vele meldingen van grondstromen afgehandeld. 

Nazorg Nachtegaalstraat en Spuistraat. Onderzoeken 
Kop Beatrixstraat, Stadhuis nieuwbouw, Spoorstraat, 
Julianaplein etc. Saneringen Kop Beatrixstraat, 
waterbodem Willemsoord, Bassingracht en Saturnus. 
 
Communicatie en uitvoering nieuwe 
grondstromenbeheer (Bodembeheerplan Den Helder). 
 
Advisering makelaars en initiatiefnemers voor civiele en 
bouwwerken, grondtransacties over bodemkwaliteit en 
eventuele saneringen.  

 
Geluid- en luchtbeleid 
 
Wat doen we er voor? 
De rapportage Luchtkwaliteit wordt vastgesteld en de gegevens worden aangeleverd aan het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
In 2012 blijven we de bedrijven in de haven zekerheid bieden over hun ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot 
de beschikbare geluidruimte. De resultaten van het onderzoek, dat wij hiervoor extern hebben uitgezet, 
verwachten wij in het najaar van 2011. Op basis daarvan zullen wij de geluidafspraken waar nodig aanpassen of 
actualiseren. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Over de luchtkwaliteit is informatie aangeleverd aan 
de landelijke ‘Monitoringtool Luchtkwaliteit’.  

 

 
Afval 
 
Wat doen we er voor? 
Wij gaan een tevredenheidonderzoek houden onder de inwoners van Den Helder over de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen (uitvoering amendement A 7.1). Uit de sorteerproef van het huishoudelijk afval blijkt 
dat Den Helder op een aantal onderdelen de landelijke scheidingsdoelstelling nog niet realiseert. Om de 
inwoners te stimuleren afvalstromen gescheiden aan te bieden, dienen voorzieningen te worden 
geoptimaliseerd. Uit de evaluatie van de proef met de blauwe (papier)bak in De Schooten in 2011 moet blijken of 
dit initiatief leidt tot een betere scheiding van papier. De textielinzameling vergt aanvullende maatregelen om aan 
de scheidingsdoelstelling te voldoen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De pilot met het aanbieden van een blauwe 
rolcontainer voor het apart inzamelen van papier in 
De Schooten is geslaagd. De hoeveelheid 
gescheiden ingezameld papier is toegenomen, de 
bewoners zijn op grond van een onderzoek tevreden 
en gezien het grote aantal bewoners dat de blauwe 

Het tevredenheidonderzoek onder de inwoners van Den 
Helder over de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen wordt in het derde kwartaal uitgevoerd 
(amendement A 7.1). 
 
De blauwe rolcontainer voor het gescheiden inzamelen 
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rolcontainer in gebruik heeft genomen (86%), is ook 
de bereidheid vanuit de bewoners groot.  
 
Bij de meeste winkelcentra zijn ondergrondse 
containers geplaatst voor de inzameling van textiel. 
De inzameling en verwerking wordt gedaan door 
Rataplan in opdracht van de HVC. 

van papier zal vanaf het vierde kwartaal worden 
aangeboden in de overige wijken, uitgezonderd in wijken 
waar de zijlader niet kan komen. 
 

 
Natuurontwikkeling en stedelijk groenbeheer  
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 vindt een evaluatie van de nota Groen plaats om te bezien in hoeverre de daarin opgenomen 
doelstellingen zijn bereikt en of, gezien de beschikbare middelen en de gestelde prioriteiten, de ambitie voor de 
komende jaren moet worden bijgesteld zonder de visie los te laten. Bovendien vindt actualisatie van het 
uitvoeringsprogramma plaats. 
De natuurontwikkeling aan de zuidrand van De Schooten krijgt eind 2011 en begin 2012 vorm. Voor de 
ontwikkelingen in De Stelling verwijzen we naar programma 4 Stedelijke Vernieuwing. Landschap Noord-Holland 
is voor de gemeente een belangrijke partner, niet alleen waar het gaat om natuurbeheer en natuurontwikkeling, 
maar ook in bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei (zie ook 
programma 5 Ruimtelijke ordening). 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De plannen voor natuurontwikkeling in de zuidrand 
van De Schooten zijn uitgewerkt. 

De inrichting van de zuidrand van De Schooten zal 
najaar 2012 starten. 

 
 
7.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 7 - Milieu
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -13.233 -13.149 -13.675 526
Baten 13.907 13.907 14.035 -128 

Totaal programma voor bestemming 674 758 360 398

Onttrekkingen reserves 24 144 144 0
Toevoegingen reserves 0 -120 -120 0

Totaal programma na bestemming 698 782 384 398

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 398.000 nadeel) 
 
Lasten 
 
Huishoudelijk afval  
De vergoeding van het Afvalfonds die de gemeente ontvangt voor het inzamelen van plastic, papier en glas wordt 
doorgesluisd aan de HVC. Ook vindt er in 2012 een afrekening over voorgaande jaren plaats. De vergoeding aan 
de HVC is niet geraamd en bedraagt in 2012 € 170.000 (zie ook baten). 
        
Riolering  
Het resultaat van bijstellingen van diverse ramingen betreffende rioleringswerken leidt tot een hogere toevoeging 
aan de voorziening riolering van € 366.000.  
 
Helderse Vallei 
Conform de Kadernota 2012-2015 vindt € 55.000 compensatie voor het tekort in de exploitatie plaats aan de 
Helderse Vallei. In de begroting 2012 is € 25.000 opgenomen. De uitgavenraming wordt aanvullend met € 30.000 
verhoogd. 
 
Kapitaallasten 
Diverse rioleringswerken die voor het jaar 2011 waren gepland zijn doorgeschoven naar 2012. Dit is de 
belangrijkste oorzaak van lagere kapitaallasten van € 164.000 in 2012. 
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Toetreding Den Helder tot de Milieudienst Kop van N oord-Holland  
In de raad van 25 juni 2012 heeft de raad besloten tot toetreding van de gemeente Den Helder tot de Milieudienst 
Kop van Noord Holland en verwerking van de daarbij behorende begrotingswijziging. Omdat toetreding tot de 
Milieudienst later heeft plaatsgevonden wordt de begrotingswijziging deels (50%) teruggedraaid. In dit programma 
betekent dit een nadelig effect van € 78.000. 
     
Baten 
 
Huishoudelijk afval  
Het resultaat van bijstellingen van diverse ramingen betreffende de afvalverwijdering en -verwerking wordt 
verwerkt via de egalisatievoorziening afval. De onttrekking uit de voorziening wordt € 110.000 lager. 
 
De gemeente ontvangt voor het inzamelen van plastic, papier en glas door de HVC een vergoeding van het 
Afvalfonds. De vergoeding wordt door de gemeente doorbetaald aan de HVC. Deze inkomsten zijn niet geraamd 
en bedragen voor 2012 € 120.000.        
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 7 (lasten 45N/baten 118V) 
 
Reserves 
Geen afwijkingen reserves in dit programma. 
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Programma 8: Onderwijs en Jeugd  
 
Portefeuillehouder: wethouder W. Turnhout – van den Bosch 
 
8.1 Inleiding  
Het programma onderwijs- en jeugd richt zich op een optimale ontwikkeling van de jeugd van Den Helder vanuit 
de eigen mogelijkheden en talenten. We binden jongeren aan Den Helder met een onderwijsaanbod dat past bij 
de ambities van onze stad en trekken kansrijke jongeren aan. Waar nodig bieden we ondersteuning vanuit het 
Centrum voor Jeugd en Gezin bij het opvoeden en opgroeien. Dat doen we samen met onze partners in het 
onderwijs en met de (jeugd) zorginstellingen. We zetten in (boven)regionaal verband de eerste stappen in de 
voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg. 
 
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. 
 
Onderwijs 
 
Wat doen we er voor? 
1. Voorschoolse voorzieningen 
•  We informeren ouders / opvoeders over de voorschoolse voorzieningen. Alle kinderen van 16 maanden 

ontvangen de folder ‘Spelenderwijs’. De GGD informeert ouders tijdens het reguliere 
consultatiebureaubezoek. Eventueel volgen extra telefonisch contact en huisbezoek om kinderen met een 
achterstand toe te leiden naar voorschoolse educatie. 

•  In een groot aantal voorschoolse voorzieningen wordt met voorschoolse educatie gewerkt en pedagogisch 
medewerkers worden geschoold in het werken met een programma voor voorschoolse educatie. 

•  We maken afspraken met de peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en het onderwijs over een 
optimale inrichting van deze voorzieningen en de aansluiting met het basisonderwijs. 

•  We passen de uitgangspunten en regels voor de subsidieverlening aan bij de huidige wet- en regelgeving en 
actuele ontwikkelingen. 

•  De gemeente geeft opdracht aan de GGD om jaarlijks toe te zien op de kwaliteit van de voorzieningen. 
• We monitoren het gebruik van de voorzieningen door jaarlijks aantallen op te vragen. 
• We schrijven jaarlijks de uitvoeringsnotitie onderwijsachterstandenbeleid waarin wordt geëvalueerd en 

nieuwe afspraken worden gemaakt. 
2. Brede scholen 
• We nemen onze regierol bij de ontwikkeling van brede scholen aan de Marsdiepstraat, de Indische Buurt, de 

IJsselmeerstraat en de brede school die in de Pasteurstraat wordt gebouwd. In deze aanjagende rol brengen 
we partijen bij elkaar die vervolgens optimaal samenwerken in en buiten de brede school. 

• Er wordt een projectgroep brede scholen opgestart, waarin schoolbesturen, kinderopvang, welzijnsinstellingen 
en gemeente 4 keer per jaar overleg voeren en afstemmen over de ontwikkeling en inhoudelijke voortgang van 
de brede scholen in Den Helder. 

• Per brede school wordt een zogenaamd participantenoverleg ingericht. Vier maal per jaar komt deze groep bij 
elkaar onder voorzitterschap van de gemeente. Deze regieondersteuning wordt door de gemeente uitgevoerd 
tijdens het eerste jaar van een nieuwe brede school. 

3. Voortijdig schoolverlaten 
Wij benutten de middelen die het Rijk beschikbaar stelt in het kader van het Convenant voortijdig schoolverlaten. 
We stellen daarvoor verzuimconsulenten aan en we bieden in samenwerking met het onderwijs een 
Plusvoorziening aan. Dit is een voorziening waarin jongeren worden opgevangen die dreigen de school te 
verlaten door problemen op verschillende gebieden. In een Plusvoorziening werken onderwijs, gemeente, zorg- 
en andere ondersteunende instellingen samen om de jongere toch een starkwalificatie te laten halen en 
aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. 
4. HBO-ontwikkeling 
In 2012 evalueren we samen met de betrokken instellingen de start van de Hbo-opleiding offshore wind. 
We gaan lobbyen om kansrijke Hbo-opleidingen naar de stad te halen die aansluiten bij de speerpunten uit de 
vijf economische clusters voor de regio Noord-Holland Noord: Agribusiness, Duurzame energie, Marien, 
maritiem & offshore, Medisch en Vrijetijdseconomie. Naast een HBO aanbod moeten de voorzieningen op het 
gebied van wonen en vrije tijdbesteding aantrekkelijk zijn voor deze kansrijke jongeren. 
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5. Accommodaties onderwijs 
• We begeleiden het project van de bouw van de brede school De Poolster. 
• Een projectorganisatie (werkgroep en regiegroep) realiseert en begeleidt bouwkundige aanpassingen aan het 

gebouw aan de Drooghe Bol tot een brede school (drie basisscholen, een gymzaal en kinderopvang). 
• Begeleiden van de uitvoering van onderwijskundige vernieuwingen en aanpassingen aan het gebouw van de 

school De Drietand, inclusief realiseren kinderopvang. 
• Begeleiden van het project en bouwheerschap van het uitvoeren van onderwijskundige vernieuwingen van de 

school ’t Tuselant en realiseren van een accommodatie van kinderopvang 
• Op het Vinkenterrein wordt een gymzaal gebouwd. 
• Uitvoeren van het aanbestedingstraject voor het beheer van de gemeentelijke gymzalen. 
• Met schoolbesturen overleggen we hoe om te gaan met de daling van het leerlingenbestand in Den Helder. Bij 

nieuw- en verbouw van scholen wordt kritisch gekeken naar de omvang van het gebouw. Tevens wordt 
onderzocht hoe effectief kan worden omgegaan met ontstane leegstand, waarbij de doelstellingen van het 
integraal huisvestingsplan leidend zijn. 

• We sluiten met schoolbesturen een nieuw onderhoudsconvenant af voor de periode van vier jaar (2012-2015). 
In deze periode wordt onderzocht hoe om te gaan met het onderhoud van de schoolgebouwen na 2015, 
doordecentralisatie van de onderhoudsgelden maakt onderdeel uit van het onderzoek. 

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Voorschoolse voorzieningen 
Alle ouders/opvoeders zijn geïnformeerd over de 
voorschoolse voorzieningen in Den Helder middels 
het versturen van de folder ‘Spelenderwijs’ en het 
project Toeleiding naar voorschoolse voorzieningen. 
 
In de eerste helft 2012 zijn 25 pedagogisch 
medewerkers van peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven van Stichting Kinderopvang Den 
Helder gecertificeerd in het werken met een 
voorschools educatieprogramma. 
 
In verschillende bijeenkomsten van de stuurgroep 
Doorgaande lijn voorschoolse educatie – primair 
onderwijs zijn afspraken gemaakt over de invulling 
van het convenant VVE in Den Helder. 
 
De gemeenteraad heeft een nieuw kader voor 
peuterspeelzaalwerk, zoals beschreven in de notitie 
Voorschoolse voorzieningen in Den Helder. 
vastgesteld dat aansluit bij de huidige wet- en 
regelgeving en actuele ontwikkelingen. 
 
GGD Hollands Noorden ziet toe op de 
kwaliteitseisen voorschoolse voorzieningen door 
middel van inspecties op locaties. 
 
 
 
 
 
 
Brede scholen 
De schoolbesturen hebben besloten dat zij zelf 
uitvoering geven aan de ontwikkeling van brede 
scholen. Zij nemen de regierol op zich en richten 
zich daarbij vooral op de doorgaande lijn. 
 
Voortijdig schoolverlaten 
Dit jaar is het project Verzuim, waarbij een 
verzuimconsulente wordt aangesteld verder 
uitgevoerd en is gestart met de werving van de 
verzuimconsulent.  
 
 
 
 
 

 
Ouders/ opvoeders blijven informeren over voorschoolse 
voorzieningen volgens de huidige succesvolle aanpak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaststellen van het convenant VVE in Den Helder door 
gemeente, peuterspeelzalen, kinderopvang en primair 
onderwijs. 
 
 
De uitgangspunten uit het nieuwe kader 
peuterspeelzaalwerk worden uitgewerkt in beleidsregels 
ten behoeve van de subsidiering van peuteropvang. 
 
 
 
GGD Hollands Noorden blijft toezicht houden op de 
kwaliteitseisen. 
  
Op teldatum 1 oktober 2012 ontvangen we de 
gebruikersaantallen van voorschoolse voorzieningen die 
voorschoolse educatie aanbieden. 
 
Vaststellen van de uitvoeringsnotitie 
Onderwijsachterstandenbeleid 2013-2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 1 september 2012 zal de verzuimconsulente in de 
regio Kop van Noord Holland operationeel zijn. 
In het 4e kwartaal 2012 worden de overige maatregelen 
uitgewerkt waarvoor subsidie is aangevraagd in het 
kader van het convenant 2012-2015. Dit zijn: 
o Plusvoorziening “pluspunten op school”. 
o Versterken regionale uitstroomprocedure. 
o Regionale trajectteams. 
o Terugdringen verdacht verzuim. 
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HBO-ontwikkeling 
In de eerste helft van 2012 heeft de gemeente deel 
genomen aan de bijeenkomsten van de 
gezamenlijke kamers (onderwijs, onderzoek en 
ondernemen) en de kamer onderwijs van MCN.  
 
 
 
 
 
Accommodaties onderwijs 
In juli 2012 is de brede school de Poolster 
opgeleverd aan de gebruikers. 
 
Voor het project brede school Drooghe Bol is een 
Programma van Eisen opgesteld met de gebruikers. 
 
De plannen voor de Drietand zijn ingediend en 
liggen voor aan de Raad. 
 
Uitvoering van het project ’t Tuselant vindt plaats. 
 
De gymzaal op het Vinkenterrein zal niet worden 
gebouwd. Door de krimpende opvang schoolgaande 
kinderen is de behoefte aan accommodaties voor 
bewegingsonderwijs verminderd. Er is voldoende 
capaciteit in de binnenstad aanwezig. 
 
Het aanbestedingstraject van het beheer van de 
gemeentelijke gymzalen is niet uitgevoerd.  
 
Geconcludeerd is dat in een periode van krimpende 
behoefte de gemeente zich niet voor langere tijd 
moet vastleggen. 
 
Wij hebben opdracht verstrekt voor begeleiden van 
het opstellen van het convenant Krimp in het 
onderwijs. 
 
Het nieuwe onderhoudsconvenant voor de periode 
2012-2015 is afgesloten. 
 
 
 

 
In de tweede helft van 2012 zullen we nadrukkelijker het 
gehele onderwijsveld kennis laten nemen van de MCN 
ontwikkeling. Bijvoorbeeld het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs. 
 
De tweede minor Offshore & Gas is gestart 
 
Onderzocht wordt of er voldoende vraag is naar een 
vergelijkbare minor voor Offshore Wind. 
 
 
Financiële afwikkeling van het project zal plaatsvinden. 
 
 
Afstemming met de besturen over het Programma van 
Eisen zal plaatsvinden. 
 
Na accordering door de Raad volgt uitvoering; oplevering 
is gepland in derde kwartaal 2013. 
 
De oplevering is gepland in oktober 2012. 
  
De huidige gymzaal aan de Stakman Bossestraat zal 
opgeknapt worden zodat deze weer aan alle eisen 
voldoet en weer intensiever gebruikt kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het convenant is gereed in november 2012. 
 
 

 
Jeugd 
 
Wat doen we er voor? 
6. Jongerenvoorzieningen 
In 2011 zijn we gestart met een herinrichting van het tiener- en jongerenwerk die enerzijds als doel heeft meer 
jongeren te bereiken en niet alleen risicojeugd en overlastgevende jeugd. Anderzijds willen we de 
jeugdvoorzieningen ook betaalbaar houden door de inzet van vrijwilligers. Naast een aanbod van professioneel 
ambulant werk, is er in elke wijk een aanbod van professioneel locatiegebonden werk in buurthuizen of 
tienercentra met zoveel mogelijk vrijwilligers. Iedere wijk heeft een jongerenplatform, waarmee jongeren invloed 
kunnen uitoefenen op de eigen leefomgeving. Voor alle jongeren in de stad is er een culturele stedelijke 
programmering die wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Deze nieuwe opzet ontwikkelen we in 
2012 verder en de resultaten ervan meten we aan de hand van indicatoren, zoals de bereikcijfers onder jongeren 
en de waardering van het activiteitenaanbod door jongeren. 
7. Transitie van de jeugdzorg 
De transitie van de jeugdzorg is een opgave die van ons een stevige gemeentelijke regierol vereist en een 
planmatige aanpak. Die aanpak ontwikkelen we in 2012 in samenwerking met de regionale partners in de Kop 
van Noord-Holland en met de centrumgemeenten in H2A verband. Een integrale aanpak binnen onze 
gemeentelijke organisatie moet zorgen voor afstemming tussen de genoemde decentralisaties, die elk hun 
dynamiek en tijdpad hebben. Met betrekking tot de jeugdzorg brengen we in 2012 de huidige voorzieningen in 
kaart en verwerven we daarover zoveel mogelijk kennis. We willen inzicht krijgen in de kosten van de 
verschillende vormen van zorg en maken een analyse van vraag en aanbod. We ontwikkelen een visie op 
opvoedondersteuning & jeugdzorg in de toekomst, de structuur van de zorg en de regionale samenwerking. 
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8. Samenwerking in de jeugdketen/Centrum voor jeugd en Gezin 
• Het gebruik van de inloop in het CJG en de telefonische en online-vraagafhandeling worden door ons 

geregistreerd en gemonitord. 
• Wij maken afspraken met de organisaties over een integraal en laagdrempelig aanbod van 

opvoedingsondersteuning dat aansluit bij de behoeften van ouders, kinderen en professionals. 
• Wij zetten onze regierol als centrumgemeente ten aanzien van de verdere invoering en verbetering van de 

Verwijsindex Risicojongeren Noord-Holland (VIN) op en borgen de nu nog externe ondersteuning voor de 
Verwijsindex binnen de organisatie. 

• Wij richten het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in als het meldpunt kindermishandeling en sturen op 
de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij instellingen. 

• Samen met de hulpverleningsinstellingen, het onderwijs en de regiogemeenten stellen wij regionale 
werkprocessen CJG op en leggen deze vast; ook de samenwerking met de zorgadviesteams in het onderwijs 
wordt hierbij betrokken. 

• Wij geven binnen de organisatie invulling aan het opschalingmodel jeugd bij stagnerende hulpverlening door 
het aanstellen van een procesregisseur jeugd en het nader invullen van de nu nog externe functie van 
brandpuntfunctionaris jeugd; tevens regelen wij de doorzettingsmacht die de burgemeester krijgt op grond 
van de Wet op de jeugdzorg. 

• Wij ontwikkelen en implementeren op regionaal niveau de methodiek van 1 Gezin – 1 Plan bij de 
organisaties die samenwerken in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ontwikkeling en implementatie van 
deze aanpak maakt deel uit van het programma Sociale aanpak Nieuw Den Helder (zie onder 9.) 

• Wij ontwikkelen een concreet voorstel aan alle uitvoeringspartners over een gezamenlijke inrichting van de 
jeugdzorgketen, de veiligheidsketen en de ketens huiselijk geweld en openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

9. Sociale aanpak Nieuw Den Helder 
Wij starten in Nieuw Den Helder een pilot waarbij professionals betrokken worden die regelmatig werken met 
gezinnen uit Nieuw Den Helder met meervoudige problemen. Zij ontmoeten elkaar in een aantal bijeenkomsten: 
zij krijgen instructies, wisselen ervaringen uit en doen suggesties voor verbetering van de werkwijze. Zij passen 
in de pilot de methodiek toe op 10 – 20 multi-probleem gezinnen. 
10. Jeugd & alcohol 
In opdracht van de gemeente geeft Brijder Verslavingszorg voorlichting aan leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs over de effecten en risico’s van alcohol- en drugsgebruik. De participerende basis -en voortgezet 
onderwijsscholen kennen de mogelijkheden om door te verwijzen. Wij zullen de mogelijkheid onderzoeken om 
het subsidiebeleid te koppelen aan een alcoholmatigingsbeleid van gesubsidieerde organisaties. 
11. Jeugdoverlast 
De regie op de persoonsgerichte aanpak in overlastsituaties ligt bij het veiligheidshuis. Op basis van de 
BEKEshortlist methodiek worden in 2012 tenminste twee overlastgevende hanggroepen aangepakt. 
12. Convenant Veilige School 
De gemeente voert de regie, houdt zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en biedt facilitaire 
ondersteuning bij de uitvoering van de afspraken. Deze ondersteuning ligt onder meer op de taakvelden 
schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten, voorlichting op en advies over leefbaarheidvraagstukken en veiligheid. 
Probleemjongeren worden door de scholen in de zorgadviesteams besproken. De jeugdcoördinator van de 
politie is daarbij nauw betrokken. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Jongerenvoorzieningen 
Er zijn drie tienerhuiskamers open door inzet van 
vrijwilligers in buurthuizen. 
 
Er is een aanbod tiener- en jongerenwerk in iedere 
wijk met een activiteitenaanbod 
 
Er is een jaarprogramma met stedelijke 
evenementen en activiteiten opgesteld. 
 
 
 
 
Transitie jeugdzorg 
Begin 2012 is het startdocument Transitie jeugdzorg 
voor de regio Kop van Noord-Holland vastgesteld, 
waarin uitgangspunten van de gemeenten voor 
regionale samenwerking zijn afgesproken. 
 
Ten aanzien van het startdocument heeft 
afstemming plaats gevonden  met de regio Noord-
Kennemerland en West-Friesland en met de 
provincie Noord-Holland. 
 
 

 
Waar mogelijk uitbreiding van het aantal 
tienerhuiskamers bij buurthuizen onder begeleiding van 
vrijwilligers. 
 
Opzetten van een tienerhuiskamer in de Schooten. 
 
Stimuleren van positionering van jongerenplatforms in de 
Schooten, Nieuw Den Helder en Centrum. 
 
Resultaten van de nieuwe opzet monitoren en 
analyseren. 
 
 
Naar aanleiding van het startdocument is een projectplan 
voor 2012 opgesteld. Uitvoering en plannen activiteiten 
zijn gericht op het verzamelen van (beleids)informatie 
over de zorg voor jeugd.  
 
Ook in de tweede helft van 2012 wordt samengewerkt 
met de Provincie Noord-Holland in het kader van 
kennisdeling ter voorbereiding van de transitie en vindt 
afstemming plaats met de regio Noord-Kennemerland en 
West-Friesland en in het BOJOZ. 
-  
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Het concept van een Visie op Opgroeien & 
Opvoeden in de regio Kop van Noord-Holland is 
gereed. 
 
Er is een regionale projectorganisatie en een lokale 
projectorganisatie ingericht voor de drie transities in 
het sociale domein. 
 
Samenwerken in de jeugdketen/CJG 
De bekendheid van het CJG is nog beperkt. 
 
 
 
Met de regiogemeenten is ambtelijk 
overeenstemming bereikt over de borging van de 
Verwijsindex Risicojongeren in 2013 e.v.  
 
Er is een start gemaakt met de werkprocessen CJG. 
 
Er heeft een werving en selectie plaatsgevonden 
voor een procesregisseur jeugd; deze begint zijn 
werkzaamheden op 1 oktober 2012.  
 
 
 
In mei heeft de gezamenlijke startbijeenkomst  
plaatsgevonden voor de implementatie van de 
methodiek 1 gezin – 1 plan binnen zowel het CJG 
als de pilot Nieuw Den Helder. Er waren bijna 40 
hulpverleners aanwezig.  
 
Begin 2012 was een conceptvoorstel gereed m.b.t. 
een gezamenlijke inrichting van de jeugdzorgketen, 
de veiligheidsketen en de ketens huiselijk geweld en 
openbare geestelijke gezondheidszorg. Deze is 
voorlopig aangehouden in afwachting van de 
herijking van de veiligheidshuizen.  
 
Sociale aanpak Nieuw Den Helder 
In mei heeft de gezamenlijke startbijeenkomst  
plaatsgevonden voor zowel voor de implementatie 
van de methodiek 1 gezin – 1 plan binnen zowel het 
CJG als de pilot Nieuw Den Helder. Er waren bijna 
40 hulpverleners aanwezig.  
 
Jeugd & Alcohol 
Uitvoering conform afspraken. 
 
Door de Veiligheidsregio is een voorstel ingediend 
voor de aanpak jeugd, alcohol en drugs.  
 
Jeugdoverlast 
Het jaar is gestart met de aanpak van een grote 
jeugdgroep in het centrum. Hierop is net als op de 
overige jeugdgroepen integraal inzet gepleegd. 
 
Convenant veilige school  
Uitvoering conform afspraken. 
 

Aan de hand van de contouren van de nieuwe wet 
stellen we een plan van aanpak op voor de transitie 
jeugdzorg in 2013. 
 
In regionaal verband wordt een integrale visie op het 
sociale domein ontwikkeld en vastgesteld. 
 
 
 
Er wordt een coördinator CJG aangesteld, die o.m. als 
taak krijgt een communicatieplan voor het CJG op te 
stellen. 
 
In september wordt het voorstel VIR besproken in het 
regionale portefeuillehouderoverleg JOZ; aansluitend 
wordt een voorstel aan het college voorgelegd.  
 
De coördinator CJG moet dit nader uitwerken en 
vastleggen in stroomschema’s. 
 
De huidige functie van brandpuntfunctionaris jeugd wordt 
beëindigd per 1 november 2012. Er komt een voorstel 
om hier binnen de organisatie een andere invulling aan 
te geven.  
 
In oktober vindt een vervolgbijeenkomst 1 gezin – 1 plan 
plaats. 
 
 
 
 
Er wordt een subsidieaanvraag 1G – 1P 2013 bij de 
provincie voorbereid. 
 
 
 
 
 
 
In oktober vindt een vervolgbijeenkomst 1 gezin – 1 plan 
plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
We nemen in september een besluit over de aanpak  
jeugd, alcohol en drugs. 
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8.4 Financiële verantwoording. 
 
Programma 8 - Onderwijs en jeugd
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -10.775 -10.946 -9.876 -1.070 
Baten 1.683 1.683 1.607 76

Totaal programma voor bestemming -9.092 -9.263 -8.269 -994 

Onttrekkingen reserves 509 509 329 180
Toevoegingen reserves 0 0 -393 393

Totaal programma na bestemming -8.583 -8.754 -8.333 -421 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 421.000 voordeel) 
 
Lasten 
 
Kapitaallasten  
Investeringen zijn in 2011 niet tot het begrote bedrag uitgevoerd. De kapitaallasten 2012 zijn daardoor € 305.000 
lager dan begroot . Het voordeel in de kapitaallasten van € 190.000 met betrekking tot onderwijshuisvesting wordt 
toegevoegd aan de egalisatiereserve onderhuisvesting. 
 
Leerlingenvervoer  
Het aantal vervoersbewegingen in het kader van leerlingenvervoer is gedaald. Het voordeel in 2012 is € 138.000.    
 
Lokaal onderwijsbeleid  
In de Kadernota 2012-2015 is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 345.000 te verdelen over 
onderwijsondersteuning (€ 175.000), logopedische screening (€ 75.000) en schoolzwemmen (95.000). De 
bezuiniging is bijna geheel gerealiseerd. De stelpost van € 336.000 wordt afgeboekt. 
 
Ten gunste van diverse stelposten worden budgetten verlaagd voor logopedie ( € 75.000), subsidie zwembad 
(€ 95.000) en kosten zwemvervoer (€ 45.000). Overige aframingen € 21.000. Totaal voordeel € 236.000. 
 
Onderwijsbegeleiding  
Het budget voor kindgericht onderwijs wordt afgeraamd ten gunste van taakstellende bezuinigingen. € 175.000 
ten gunste van de stelpost op het product lokaal onderwijsbeleid en € 50.000 ten gunste van de stelpost 
taakstelling ASV-subsidies. Totaal € 225.000. 
 
Onderwijshuisvesting  
In het kader van actualisering van de onderwijshuisvesting vindt een aframing plaats van € 208.000. Dit voordeel 
wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve onderhuisvesting. 
 
Volwasseneducatie  
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere bijdrage van het rijk. De uitgaven worden hierop aangepast en 
verlaagd met € 135.000.  
 
Jeugd- en jongerenwerk  
Er worden geen subsidies meer verleend voor jeugdvakanties en initiatieven jeugdonderkomens. De besparing 
van € 45.000 wordt ingezet ten gunste van de stelpost taakstelling ASV-subsidies. 
 
Het opzetten van een jongeren website gaat niet door waardoor het budget voor tiener- en jongerenwerk met 
€ 45.000 kan worden verlaagd.  
     
Baten 
 
Volwasseneducatie  
De rijksbijdrage participatiebudget wordt op basis van een recente beschikking geraamd op € 399.000. Dit is        
€ 135.000 lager dan geraamd. Ook het uitgavenbudget wordt overeenkomstig verlaagd.  
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Overige afwijkingen  <100.000 in programma 8 (lasten 68V/baten 59V) 
 
Reserves 
 
Toevoegingen 
Het voordeel in de kapitaallasten € 190.000 en overige kosten € 203.000 met betrekking tot de huisvesting 
onderwijs wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. In totaal wordt € 393.000 in de reserve gestort.    
 
Onttrekkingen 
Een in de begroting geraamde onttrekking ten laste van de reserve onderwijshuisvesting voor het project “Samen 
voor Kwaliteit” van € 179.000 vindt niet plaats.  
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Programma 9: Cultuur  
 
Portefeuillehouder: wethouder W. Turnhout - van den Bosch 
 
9.1 Inleiding 
Het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid hebben tot doel het vergroten van de Helderse deelname aan culturele 
activiteiten. Het programma cultuur omvat daartoe het initiëren 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 (zich ontwikkelende) vraag van de Helderse 
bevolking én de bezoekers van de stad.  
 
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 
 
Beleid en visie 
 
Wat doen we er voor?  
1. Herijken gemeentelijk cultuurbeleid 
De herijking gebeurt onder meer aan de hand van de in 2011 nog openstaande actiepunten uit de Kadernota 
cultuur 2007. De herijking moet leiden tot een notitie, waarin wij aangeven welke ontwikkelingen nog mogelijk 
zijn op het gebeid van kunst en cultuur in de periode 2012 – 2015 en welke rol daarbij voor de gemeente is 
weggelegd. In relatie met de Sociale Structuurvisie zal daarbij aandacht zijn voor het versterken van de rol van 
evenementen en vrijetijdsbesteding. Ook het beleid voor culturele accommodaties komt aan de orde. Het 
Cultuurplatform en de Adviseur Kunst&Cultuur krijgen bij het tot stand komen van deze notitie hun inbreng. 
2. Relatie cultuur en economie 
In 2012 presenteren wij een visie op de relatie tussen kunst en cultuur en de economische ontwikkeling van de 
stad. Grondslagen daarvoor zijn het (herijkte) kunst en cultuurbeleid, de Sociale Structuurvisie en de actuele 
financiële kaders. Bij het ontwikkelen van de visie zullen wij breed samenwerken met relevante partners binnen 
en buiten de organisatie. 
3. Culturele (door)ontwikkeling van Willemsoord 
De al in 2011 hierop gerichte activiteiten zetten wij in 2012 voort. Dit samen met partijen die dienstbaar (kunnen) 
zijn om tot de gewenste visie te komen, waaronder de Adviseur Kunst&Cultuur en het Cultuurplatform. Van 
belang daarbij is onder meer, dat er verbindingen ontstaan en worden versterkt tussen het kunst en cultuurbeleid 
in het algemeen en beleid gericht op de nautisch/maritiem-culturele en cultuurhistorische waarden van en op 
Willemsoord. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Herijken gemeentelijk cultuurbeleid  
De uitvoering van het ingezette cultuurbeleid heeft 
geen losse eindjes meer. De punten waarop ingezet 
wordt zijn verankerd in het reguliere uitvoeringswerk. 
De ontwikkeling die om nieuwe beleidsvorming 
vraagt, is verwerkt bij punt 2. 
 
Relatie cultuur en economie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Culturele (door)ontwikkeling van Willemsoord  
Voor  de culturele ontwikkeling van Willemsoord is, 

 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan het cultuurveld meer mogelijkheden geven om 
ook vanuit en op de markt actief te zijn. We leveren een 
notitie over cultuurbeleid als economische aanjaag- en 
ontwikkelfactor (beleid) en ontwikkelen zonodig 
regelgeving (instrument). Dit zal begin 2013 besluitrijp 
zijn. Bij de opstelling zullen we de partners zo veel 
mogelijk betrekken. 
 
 
Participatie van gemeente en AKC in het culturele 
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onder het projectleiderschap van Zeestad, een 
traject gestart waarin de gemeente en haar adviseur 
Kunst & Cultuur (AKC) een prominente rol spelen. 
Zeestad trekt het project in verband met haar taak 
betreffende de ontwikkeling van een 
bezoekerscentrum stedelijke vernieuwing (conform 
Uitwerkingsplan Stadshart).  

ontwikkelingstraject Willemsoord loopt door tot in 2013. 

  
 
Samenwerken en samen doen 
 
Wat doen we er voor? 
4. Nieuwe structuur voor advies en samenwerking in de cultuursector 
Wij faciliteren samen met schouwburg De Kampanje de nieuwe advies- en samenwerkingsstructuur met 
bijdragen in de kosten van de Cultuurmakelaar en het Cultuurplatform. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar 
voor het werk van de Adviseur Kunst&Cultuur. Wij voorzien ook de diverse geledingen van relevante 
(beleids)informatie en inhoudelijke ondersteuning. Aan de hand van de gemaakte werkafspraken evalueren wij in 
2012 op gezette tijden het functioneren van de structuur en zijn onderdelen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De cultuurmakelaar en de Adviseur Kunst & Cultuur  
(AKC) zijn in lopende zaken betrokken en volledig in 
hun rol gezet.  
De cultuurmakelaar brengt partijen bij elkaar en 
coördineert o.a. de evenementenkalender. De AKC 
levert onder andere input bij de toepassing van de 
percentageregeling en bij culturele ontwikkelingen 
op Willemsoord.  

Nauwe betrokkenheid en activiteit van cultuurmakelaar 
en AKC continueren in 2012. Plannen worden ontwikkeld 
in het verlengde van de toepassing van de 
percentageregeling bij bouwprojecten (rotondes en 
nieuwbouw zwembad).  
De werking van de culturele adviesstructuur wordt 
geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

 
Overige punten 
 
Wat doen we er voor? 
5. Toepassing procentregeling  

Wij gaan particuliere opdrachtgevers actief benaderen over de toepassing van deze in het gemeentelijk 
cultuurbeleid opgenomen regeling. Begeleiding van de regeling is een van de kerntaken van de Adviseur 
Kunst&Cultuur. 
6. Vorming Cultuurfonds 
Het fonds stellen wij in 2012 in. Het vindt in eerste instantie vulling vanuit de als sinds 2009 opgenomen 
bestemmingsreserve groot 115.837 euro. Daarnaast is voeding mogelijk uit de procentregeling en 
andere, mede door inzet van de kunstadviseur te verwerven externe fondsen. Voor een onafhankelijk beheer 
van het fonds komt een model met een bijpassende verordening. 
7. Bibliotheek 
In overleg met de regiogemeenten bepalen we welk basispakket de Kopgroep bibliotheek gaat leveren. Dit 
pakket zal toegesneden zijn op de specifieke positie van elk filiaal en op de demografische ontwikkelingen in het 
gebied dat het bedient. 
8. Ontwikkeling (regionale) functie schouwburg 
We nemen het initiatief voor overleg tussen de schouwburgen in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Hoorn en 
Den Helder) over regionale afstemming en samenwerking in de programmering. 
9. Cultuureducatie 
Wij leveren een bijdrage aan Triade om wegvallende provinciale subsidies voor cultuureducatie in het onderwijs 
te compenseren. Daarbij maken wij met Triade afspraken over de inzet van deze gemeentelijke subsidie, met als 
gerichte opdracht het verzorgen van zowel het binnensschoolse als buitenschoolse aanbod aan kunst en cultuur. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Toepassing procentregeling  

De procentregeling is onder de aandacht gebracht 
bij sport- en infraprojecten, maar behoeft nog een 
extra impuls. Ambtelijk en door de Adviseur Kunst & 
Cultuur zal op de integrale borging nog een extra 
inspanning worden geleverd. 
 
Vorming Cultuurfonds 
 Heeft begin 2012 nog geen uitvoering gekregen. 
 
Bibliotheek 
Regionaal overleg vindt nog plaats. Het initiatief 
hiervoor ligt niet bij onze gemeente. 

  
In samenwerking met de Adviseur Kunst & Cultuur de 
procentregeling breed ‘uitventen’, d.w.z. deze ook 
bevorderen bij particuliere opdrachtgevers. Meer nadruk 
op de creatie van draagvlak bij de grote partijen Zeestad 
en Woningstichting.  
 
 
Het fonds stellen wij nog in 2012 in.  
 
 
Regio- en BCF-overleg i.v.m. jaargang 2013 volgt nog in 
2012. In de tweede helft van 2012 volgt bestuurlijke 
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Ontwikkeling/Nieuwbouw schouwburg   
Overleg over de toekomstige exploitatie heeft plaats 
gehad; inzicht op hoofdlijnen is verkregen.  
 
 
Cultuureducatie  
Uitvoering conform afspraken.   

borging van de hoogte en duur van de subsidierelatie 
met de stichting Kopgroep bibliotheken i.v.m. de 
nieuwbouw aan de Weststraat.  
 
Continuering BCF-relatie en voorbereidingswerkzaam-
heden om in 2013 te komen tot advisering over de 
subsidierelatie in de nieuwbouwsituatie van de 
schouwburg..  

 
 
9.4 Financiële verantwoording. 
 
Programma 9 - Cultuur
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -5.648 -5.733 -5.915 182
Baten 52 52 25 27

Totaal programma voor bestemming -5.596 -5.681 -5.890 209

Onttrekkingen reserves 0 0 357 -357 
Toevoegingen reserves 0 0 -129 129

Totaal programma na bestemming -5.596 -5.681 -5.662 -19 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 19.000 voordeel) 
 
Lasten 
 
Subsidies  
Conform de Kadernota 2012-2015 is, in verband met het wegvallen van subsidie van de provincie, voor het 
behouden van kunsteducatie in programma 1 een stelpost van € 140.000 opgenomen. Voorgesteld wordt om de 
middelen over te hevelen naar programma 9 ten behoeve van verhoging van de subsidie aan Stichting Triade met 
€ 140.000.  
 
In 2012 wordt een start gemaakt met de realisatie van het ‘integraal Nollenproject’. Hiervoor wordt aan de 
Stichting de Nollen een subsidie toegekend van € 202.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de 
reserve De Nollen.    
 
Conform de Kadernota 2012-2015 is binnen programma 1 een stelpost opgenomen van € 550.000 gemeentelijke 
bijdrage Willemsoord. Tegelijkertijd is deze post als taakstelling opgenomen. Een deel van deze taakstelling wordt 
binnen dit programma gerealiseerd door aframing van de subsidie kunstuitleen met € 45.000.  
 
Voor het Uitvoeringsplan Cultureel Erfgoed is een budget nodig van € 25.000. Hiermee is in de begroting geen 
rekening gehouden. Dekking vindt plaats door te beschikken over de bestemmmings reserve Monumenten.
      
Kapitaallasten  
In dit programma een nadeel in de kapitaallasten van € 15.000 
          
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 9 (lasten 156V/baten 27N) 
 
Reserves 
 
Toevoegingen 
Vanuit de algemene reserve wordt € 129.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve De Nollen voor de 
realisatie van het ‘integraal Nollenproject’ .  
 
Onttrekkingen 
Ten behoeve van een subsidie aan Stichting De Nollen voor de realisatie van het ‘integraal Nollenproject’ wordt 
€ 202.000 onttrokken uit de reserve De Nollen.  
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Ten behoeve van de realisatie van het ‘integraal Nollenproject’ wordt voorgesteld € 129.000 te onttrekken uit de 
reserve algemene en toe te voegen aan de bestemmingsreserve De Nollen.  
De kosten van het Uitvoeringsplan Cultureel Erfgoed wordt gedekt door een beroep te doen op de bestemmmings 
reserve Monumenten voor een bedrag van € 25.000. 
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Programma 10: Sport & vrije tijd  
 
Portefeuillehouder: wethouder W. Turnhout - van den Bosch 
      wethouder K. Visser 
 
10.1 Inleiding  
Doel van het programma sport en vrije tijd is dat inwoners van Den Helder meedoen en gezond zijn en blijven.  
Den Helder heeft sterke sportverenigingen, met een actief vrijwilligersbestand en met sportfaciliteiten voor 
iedereen. Het gebruik daarvan is op de eerste plaats een eigen keuze van onze inwoners. Wij faciliteren het 
voorzieningenpakket omdat het gezond is om te sporten. Daarnaast levert sporten in verenigingsverband een 
bijdrage aan een prettig woon- en leefklimaat. 
 
10.2 Wat willen we bereiken? 

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

10.3 Beleidsmatige verantwoording 
 
Upgraden (openbare) sportparken 
 
Wat doen we er voor? 
Met de 14 sportverenigingen die een buitensportaccommodatie huren van de gemeente wordt een nieuw 
Huurcontract  afgesloten. Sportverenigingen worden door middel van twee voorlichtingsbijeenkomsten 
voorbereid op het digitaal aanvragen van subsidie. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Zeven sportverenigingen hebben inmiddels een 
nieuwe huurovereenkomst ondertekend. 

Er wordt met zeven sportverenigingen nog een 
huurovereenkomst overeengekomen voor 2013 

 
Subsidieverlening aan sportverenigingen 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 wordt voor sportverenigingen de digitale subsidieaanvraag ingevoerd. Voorafgaand worden twee 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om sportverenigingen te begeleiden bij het indienen van de 
subsidieaanvragen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Sportverenigingen zijn door middel van twee 
voorlichtingsbijeenkomsten voorbereid op het 
digitaal aanvragen van subsidie.  

Het digitale subsidiesysteem draait volledig in 2012. 
Evaluatie volgt. 
 

 
Nieuwe nota sport en bewegen 
 
Wat doen we er voor?  
Vanuit onze regierol leggen we in een bijgewerkte sportnota de verbinding tussen het nieuwe landelijke 
beleidskader Sport (juni 2011) en de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid (juni 2011) van het ministerie van 
VWS. Het lokale beleid Toerisme & Recreatie en het speelbeleid worden nauw verbonden aan deze sportnota. 
Het sportbeleid van Den Helder richt zich vanaf 2012 op gezonde burgers door sport én bewegen, sterke 
sportverenigingen met een actief vrijwilligersbestand en kwalitatieve (openbare) sportfaciliteiten in de Helderse 
wijken. We geven landelijke beweeg- en sportprojecten een plaats in de Helderse samenleving.  
De gemeente Den Helder geeft het goede voorbeeld door consequent aandacht te besteden aan gezonde 
werknemers.  
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Concept nota sport en bewegen is aan betrokkenen 
voorgelegd en besproken en de evaluatie van de 
oude sportnota Wat ons Beweegt is afgerond. 

Definitieve nota sport en bewegen wordt in derde 
kwartaal 2012 voorgelegd aan college en raad. 
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Nieuwbouw zwembad 
 
Wat doen we er voor?  
In 2012 is de bouw in volle gang, aan het eind van het jaar kan er worden proef gedraaid met het nieuwe bad. 
Definitieve openstelling verwachten we in de loop van 2013. In 2012 vindt een promotiecampagne plaats om het 
nieuwe zwembad onder de aandacht van inwoners én toeristen te brengen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De nieuwbouw is in 2012 in volle gang. Oplevering 
wordt (anno juli 2012) voorzien voor juli 2013.  

Voortzetting bouwprojectmanagement. Oplevering en 
officiële opening nieuwe zwembad in derde kwartaal 
2013. 

 
Implementatie speelbeleid 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 geven wij in de wijken Visbuurt en Vogelwijk integraal uitvoering aan het project van Jantje Beton. 
Op grond van het Convenant Vrij spelen in de wijk met Jantje Beton leggen wij de kaders voor ons speelbeleid 
vast in een notitie als aanvulling op en actualisering van de huidige nota Spelen. Deze notitie brengen we in lijn 
met de herijking van het sportbeleid, zodat sporten en spelen in de wijk één geheel gaan vormen.  
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Voorbereiding/ontwikkeling speelbeleid, in 
samenhang gebracht met de nota Sport en bewegen 
i.o.  

Nog in 2012 wordt het speelbeleid integraal opgenomen 
in de nieuwe nota Sport en bewegen. 

 
Openluchtrecreatie 
 
Wat doen we er voor? 
Stichting Strandexploitatie Noordkop is een subsidiepartner die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 
strand. In 2012 is het streven om positie op de lijst Schoonste strand van Nederland sterk te verbeteren, de 
dienstverlening, faciliteiten en service uit te breiden. Wij voeren de regie op dit proces. Wij faciliteren jaarlijks de 
aanvraag van de blauwe vlag voor de Helderse stranden en jachthavens. Het garanderen van de veiligheid op 
het strand is van het grootste belang, zowel voor de strandbezoeker als voor ons imago. De samenwerking van 
de stichting met de Reddingsbrigade staat hiervoor borg.  
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Er zijn net als voorgaande jaren zes blauwe vlaggen 
toegekend aan de Helderse stranden en 
jachthavens. Middels een strandschoonmaakactie 
door leerlingen voorgezet onderwijs (SaZ) is het 
Helderse strand in het voorjaar opgeknapt. 

Samenwerking tussen SSN en Reddingsbrigade Den 
Helder wordt verstevigd middels een 
samenwerkingsconvenant. Samenwerking tussen 
Landschap Noord-Holland, Hoogheemraadschap 
Noorderkwartier en SSN wordt versterkt door afspraken 
te maken over onderhoud strandopgangen. 

 
10.4 Financiële verantwoording 
 
Programma 10 - Sport en vrije tijd
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -4.672 -4.581 -4.205 -376 
Baten 625 640 759 -119 

Totaal programma voor bestemming -4.047 -3.941 -3.446 -494 

Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -4.047 -3.941 -3.446 -494 

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 494.000 voordeel) 
 
Lasten 
 
Zwemaccommodaties  
Conform de huurovereenkomst wordt aan het zwembad huur betaald. Deze last is niet in de begroting 
opgenomen. Het betreft een huur op jaarbasis van € 90.000. 
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Kapitaallasten  
Investeringen zijn in 2011 niet tot het begrote bedrag uitgevoerd. De belangrijkste (gedeeltelijk) niet uitgevoerde 
werken zijn het zwembad en het gymlokaal Vinkenterrein. In totaal zijn de kapitaallasten 2012 € 389.000 lager 
dan begroot. 
 
Baten 
 
Zwemaccommodaties  
De gemeente ontvangt van het Ministerie van Defensie een bijdrage in de exploitatie van het zwembad. Deels 
wordt deze doorbetaald aan zwembad De Schots. Deze inkomst is niet geraamd en bedraagt € 120.000.  
 
          
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 10 (lasten 77V/baten 1N) 
 
Reserves 
Geen afwijkingen reserves in dit programma. 
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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 inwoners meedoen in de samenleving. Het programma gaat uit van 
ontwikkeling op eigen kracht, maakt gebruik van potenties van mensen en stimuleert burgers tot eigen initiatief en 
hulp aan elkaar. Iedereen kan iets en iedereen kan iets betekenen, ongeacht belemmeringen of achtergronden. 
Op die manier levert het programma ook een bijdrage aan de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken en 
buurten. 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. 
 
11.2 Wat willen we bereiken?  

• Maatschappelijke participatie. 
• Zorg op maat. 

 
11.3 Beleidsmatige verantwoording. 
 
Decentralisatie begeleiding AWBZ 
 
Wat doen we er voor? 
Een verkenning en inventarisatie in een gedetailleerde startfoto bestaande uit een indeling van groepen van de 
cliënten die nu aanspraak maken op Begeleiding AWBZ, het zorgaanbod, betrokken organisaties en 
zorgaanbieders. Daarnaast is inzicht nodig in de financiering van Begeleiding AWBZ, de contracten die het 
Zorgkantoor heeft gesloten met organisaties en zorgaanbieders en de cliënten die met een persoonsgebonden 
budget (PGB) zelf begeleiding inkopen. Bovendien is inzicht vereist in de financiering van particuliere 
organisaties die fungeren als onderaannemer van de door de zorgkantoren erkende organisaties. De 
inventarisatie wordt zo veel mogelijk tot op het niveau van de wijken uitgevoerd. Bij de verkenning en 
inventarisatie worden onder meer betrokken het zorgkantoor, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en 
(belanghebbende) inwoners. Ook betrekken we de regio’s Noord-Holland Noord bij dit proces. 
Hieronder een opsomming van de stappen die we, ook in regionale samenwerking, gaan zetten. 
1. Inzicht krijgen in de huidige cliënten AWBZ-begeleiding 
2. Inzicht krijgen in het huidige zorgaanbod, op inhoud en uren 
3. Visieontwikkeling: hoe moet de toekomstige situatie eruit gaan zien 
4. Voortzetten van het proces van de Kanteling passend bij de compensatieplicht in het kader van de Wmo. 
5. Voortzetten van het proces van vormgeving Welzijn nieuwe stijl met o.m. aandacht voor de eigen kracht van 

de burger, een outreachende aanpak en integraal werken. 
6. Implementatie van beleid en de werkprocessen en aanbesteding en inkoop) 
7. Pilot Indicatiestelling Begeleiding ten behoeve van een beoordelingskader aanvragen, passend in de 

Kanteling Wmo. 
In bestuurlijke H2A overleggen Sociaal (in 2011) en het portefeuillehouderoverleg Wmo Kop van Noord Holland 
is afgesproken dat Begeleiding van AWBZ naar Wmo op de regionale agenda staat, zodat kan worden 
afgestemd, uitgewisseld en waar mogelijk bijgestuurd. Over gezamenlijk inkopen is wel gesproken, maar is nu  
nog niet concreet. Mogelijk is dit een onderwerp waarover regionaal afspraken gemaakt kunnen worden. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Er is een verkenning en inventarisatie uitgevoerd 
met betrekking tot groepen van de cliënten AWBZ-
begeleiding, het zorgaanbod, betrokken organisaties 
en zorgaanbieders uitgevoerd.  
Er is een rapportage opgesteld waarin de informatie 
op regionaal, lokaal en op wijkniveau beschikbaar is. 
 
De uitgangspunten voor de AWBZ-begeleiding zijn 
in een regionale werkbijeenkomst met ongeveer 50 
zorg- en welzijnsorganisaties besproken. 
 
 

De decentralisatie AWBZ is na de val van het kabinet 
controversieel verklaard. Er bestaat echter een breed 
politiek en maatschappelijk draagvlak om de AWBZ te 
herzien. Op grond daarvan is de verwachting dat de 
decentralisatie wordt doorgezet. We gaan dan ook 
verder met de beleidsontwikkeling en verbinden deze 
met decentralisaties in het sociale domein. 
 
Vaststelling van de visie Meedoen en iets betekenen - 
Regionale uitgangspunten van de AWBZ begeleiding – 
door de Raad. 
 
Uitvoering van het vastgestelde regionale projectplan. 
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Lokaal gezondheidsbeleid 
 
Wat doen we er voor? 
Als gemeente hebben wij een regiefunctie. Dat houdt onder meer in dat wij beleidsmatig de afstemming regelen 
tussen de gezondheidszorg, de WMO en andere gerelateerde beleidsterreinen. De uitvoering van het lokaal 
gezondheidsbeleid wordt opgedragen aan organisaties als de GGD Hollands Noorden en instellingen voor 
verslavingszorg en GGZ. Wij treden stimulerend en faciliterend op om de samenwerking tussen de organisaties 
te bevorderen. Aangezien de meeste instellingen gemeenteoverstijgend werken, werken wij ook nauw samen 
met de regiogemeenten, zowel binnen de Kop van Noord-Holland als op het niveau van Noord-Holland-Noord. 
Op grond van de Wet publieke gezondheid moet de gemeenteraad uiterlijk medio 2013 een nieuwe 
vierjarenbeleidsnota lokaal gezondheidsbeleid vaststellen, die aansluit bij de Landelijke nota gezondheidsbeleid 
Gezondheid dichtbij. In de nota zullen wij aandacht schenken aan de uitvoering van onze wettelijke taken op het 
gebied van de publieke gezondheidszorg, waaronder ook de afstemming met de geneeskundige hulpverlening 
bij ongevallen en rampen, de infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg. Een nieuwe wettelijke 
verplichting is om beleid te ontwikkelen ten aanzien van ouderengezondheidszorg. In 2012 starten wij met de 
voorbereidingen van de nota. De praktijkervaringen uit de samenwerkingsprojecten zullen wij hierbij betrekken, 
evenals de gegevens die de GGD ons heeft aangeleverd met betrekking tot de gezondheidssituatie van de 
burgers in Den Helder. Dit zal leiden tot een aantal speerpunten voor de periode 2013 – 2016. 
De GGD Hollands Noorden speelt een belangrijke rol in het uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid. Samen 
met de overige 21 gemeenten in het werkgebied van de GGD gaan wij in 2012 een kerntakendiscussie voeren 
met de GGD over de wijze waarop de GGD aan de wettelijke en bovenwettelijke taken van de gemeenten 
uitvoering zal geven. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Begin juli is de startnotitie Lokaal gezondheidsbeleid 
vastgesteld en een raadsinformatiebrief aan de 
Raad verstuurd. 

De startnotitie uitwerken in een nota lokaal 
gezondheidsbeleid 2013 – 2016. Deze wordt begin 2013 
ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 

Er is een regionale ambtelijke werkgroep ingesteld 
die samen met de GGD de voorbereidingen treft 
voor een kerntakendiscussie. 

In het laatste AB GGD van 2012 wordt een 
tussenrapportage voorgelegd.  

De MCA Geminigroep heeft begin 2012 een rapport 
laten opstellen over de toekomst van het 
Geminiziekenhuis. Dit leidde tot veel 
maatschappelijke onrust, de oprichting van het 
Platform “Laat het Gemini niet in de kou staan”, 
raadsvragen en kamervragen. Veel burgers maken 
zich zorgen over de zorg die het Geminiziekenhuis 
in de toekomst nog kan bieden, de bereikbaarheid 
van de zorg en de werkgelegenheid. Ook wij maken 
ons zorgen en  daarom voeren wij intensief overleg 
met de raad van bestuur van het ziekenhuis. Dit 
heeft onder meer geleid tot een intensivering van de 
informatievoorziening naar de gemeenteraad. In 
deze gesprekken hebben wij gepleit voor het 
behoud van belangrijke zorgfuncties en hebben wij 
de zorgen van onze burgers naar voren gebracht.  

De directie van het Gemini is ook intern nog volop in 
gesprek met betrokkenen; een definitief beeld is er 
daarom op dit moment nog niet. Ook de komende tijd 
houden wij zeer nadrukkelijk de vinger aan de pols. 

 
Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland 
 
Wat doen we er voor? 
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het maken van afspraken met (zorg)instellingen, 
regiogemeenten en woningcorporaties. We werken aan een sluitende keten, waarin duidelijk is wat van iedere 
partij wordt verwacht. Dit gebeurt mede in het licht van de decentralisatie van de AWBZ die ook voor deze 
doelgroep consequenties heeft. Het toewerken naar een centrale toegang met een cliëntvolgsysteem vormt een 
essentiële bouwsteen in de samenwerking tussen partijen. We staan nu op het punt om de afspraken te 
formaliseren. Gezien de complexe problematiek waarvan bij deze doelgroep vaak sprake is, verbinden we de 
OGGZ-zorgketen van het Stedelijk Kompas met de ketens jeugd, veiligheid en huiselijk geweld. De 
samenwerking tussen de ketenregisseur OGGZ, de procesregisseur jeugd en de ketenmanager van het 
veiligheidshuis wordt versterkt.  
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De samenwerkingsafspraken zijn uitgewerkt, maar 
nog niet geïmplementeerd. Er is een start gemaakt 

Met een aantal OGGZ-partijen de laatste punten in de 
samenwerking uitwerken voordat de prestatieafspraken 
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met het werken met het cliëntvolgsysteem. 
De werving en selectie van de procesregisseur 
jeugd is afgerond. 

ondertekend worden. De ketenregisseur OGGZ werven. 

 
Stimuleren van vrijwilligerswerk en ondersteuning ma ntelzorg 
 
Wat doen we er voor? 
We bevorderen de samenwerking tussen de verschillende bij mantelzorgondersteuning betrokken organisaties 
en de samenwerking tussen deze organisaties en het WMO-loket. 
We bezien in nauw overleg met de WMO-adviesraad en de Klankbordgroep mantelzorg of het huidige 
ondersteuningsaanbod aansluit bij de vraag naar ondersteuning en welke verbeterpunten nodig zijn. 
We betrekken vrijwilligersorganisaties bij het organiseren en regelen van informele hulp in de buurten.  
Een voorbeeld daarvan is het programma voor Nieuw Den Helder. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Er is in de schouwburg een debat over de vrijwillige 
inzet georganiseerd. Tijdens dit debat zijn de 
uitkomsten van de in 2011 georganiseerde enquête 
vrijwilligerswerk bekend gemaakt. Er is een 
werkgroep samengesteld bestaande uit een aantal 
raadsleden en de wethouder, die de kaders voor de 
nota hebben benoemd.  

Er wordt een kadernota vrijwilligerswerk opgesteld.  
Deze wordt november 2012 ter vaststelling aan de raad 
voorgelegd. Separaat wordt er een uitvoeringsnotitie 
vrijwilligerswerk voorbereid. 

 
11.4 Financiële verantwoording. 
  
Programma 11 - Zorg en maatschappelijke dienstverle ning
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -21.015 -20.865 -21.462 597
Baten 2.800 2.800 2.824 -24 

Totaal programma voor bestemming -18.215 -18.065 -18.638 573

Onttrekkingen reserves 150 150 301 -151 
Toevoegingen reserves 0 0 -78 78

Totaal programma na bestemming -18.065 -17.915 -18.415 500

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 500.000 nadeel) 
 
Lasten 
 
Nieuwkomers 
De lasten voor nieuwkomers worden met € 275.000 afgeraamd. Een deel van de bijstelling heeft betrekking op de 
realisatie van het inkoopresultaat (€ 127.000) bij de aanbesteding. Een ander deel (€ 148.000) is ingeboekt op de 
taakstelling sociaal domein binnen programma 13 Werk en Inkomen. 
 
De verwachting is dat voor inburgeringstrajecten een extra budget van € 175.000 nodig is. Dekking vindt plaats 
vanuit de beschikbare middelen participatie.  
 
Bevordering welzijnsactiviteiten 
In 2010 is een reserve ingesteld naar aanleiding van ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van participatie arme 
kinderen. Met de overheid is hiertoe ook een convenant gesloten. In 2012 wordt € 137.000 ingezet voor 
subsidiëring van diverse instanties.  
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
In 2012 vindt uitvoering plaats van het projectplan decentralisatie AWBZ naar de Wmo. In 2011 heeft de 
gemeente hiervoor een subsidie van de Provincie ontvangen Deze middelen worden in 2012 ingezet voor de 
uitvoering van het projectplan (zie ook baten). De lasten worden begroot op € 230.000. 
 
Via de algemene uitkering (junicirculaire 2012) zijn vanaf 2012 middelen beschikbaar gekomen voor de uitvoering 
van de transitie AWBZ. Het budget wordt voor dit doel verhoogd met € 153.000.  
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Maatschappelijke opvang  
Via de algemene uitkering (junicirculaire 2012) zijn vanaf 2012 middelen beschikbaar gekomen voor de uitvoering 
van het beleid inzake brede aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van ouderenmishandeling. Het 
budget voor vrouwenopvang wordt verhoogd met € 139.000.  
Er  is een hogere subsidie Vrouwenopvang huiselijk geweld verstrekt van € 83.000. Hiertegenover staan ook 
inkomsten (zie baten).  
 
Schuldhulpverlening  
De verwachting is dat de bestedingen voor schuldhulpverleningstrajecten € 444.000 lager uitkomen. Van dit 
voordeel wordt € 430.000 overgeheveld naar programma 13. Een bedrag van € 249.000 wordt bijgedragen aan 
de taakstelling sociaal domein en € 180.600 wordt toegevoegd aan het budget voor werkgelegenheidsprojecten.  
 
Minderheden  
In de begroting is voor garantstelling MFC een budget van € 34.000 opgenomen. De garantstelling 2012 bedraagt 
werkelijk € 48.000. Er wordt € 14.000 bijgeraamd. De kosten garantstelling worden gedekt uit de reserve 
Multicultureel Centrum.  
 
Kinderopvang 
Via de algemene uitkering (junicirculaire 2012) zijn vanaf 2012 middelen beschikbaar gekomen voor 
kinderopvang. Het budget voor kinderopvang wordt verhoogd met € 34.000.  
 
WMO CJG 
Via de algemene uitkering (junicirculaire 2012) zijn vanaf 2012 middelen beschikbaar gekomen voor decentrale 
jeugdzorg. Het budget voor dit doel wordt verhoogd met € 34.000. 
 
Voor de uitvoering van het project Samenwerken in de jeugdketen in de Kop van Noord Holland is nu duidelijk 
welke organisaties een rol gaan spelen in de uitvoering en coördinatie. Het benodigde budget hiervoor wordt 
geraamd op € 81.000. Van de Provincie is hiervoor in 2011 subsidie verstrekt. Deze zal als dekking worden 
ingezet (zie ook baten). 
 
Activiteiten JAT en VAT 
In de kosten van de uitvoering JAT/VAT wordt bijgedragen door de deelnemende regiogemeenten. Het 
lastenbudget wordt met een gelijk bedrag aan deze bijdrage verhoogd. Zowel de lasten als de baten zijn in 2012 
niet begroot. De lastenraming wordt verhoogd met € 121.000. 
 
Risicojongeren 
In de kosten van de uitvoering Verwijs Index Risico wordt bijgedragen door de deelnemende regiogemeenten. 
Het lastenbudget wordt met een gelijk bedrag aan deze bijdrage verhoogd. Zowel de lasten als de baten zijn in 
2012 niet begroot. De lastenraming wordt verhoogd met € 70.000. 
 
Baten 
 
Nieuwkomers 
Voor de extra uitgaven voor inburgeringstrajecten wordt een beroep gedaan op de beschikbare middelen van het 
participatiebudget. De bijdrage is € 160.000. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
De prognose voor ontvangen eigen bijdrage, als gevolg van een hoger aantal zorguren, in het kader van de Wmo 
valt € 377.000 hoger uit. 
 
In 2011 heeft de gemeente van de provincie Noord Holland gelden ontvangen voor decentralisatie AWBZ naar de 
Wmo. Deze middelen worden in 2012 ingezet voor de uitvoering van het projectplan. De bijdrage is € 230.000. 
 
Maatschappelijke opvang 
Er is van het rijk een hogere bijdrage voor Vrouwenopvang huiselijk geweld ontvangen van € 83.000. 
Hiertegenover staan ook hogere subsidieverstrekking (zie lasten). 
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Minderheden  
Er is in 2012 een terugbetaling ontvangen over 2011 van € 78.000. Deze meevaller wordt toegevoegd aan de 
reserve Multicultureel Centrum. 
 
JGZ uniform deel en WMO CJG: 
Vanaf 2012 is de brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin komen te vervallen. De rijksoverheid stelt deze 
middelen nu via een decentralisatie-uitkering binnen de algemene uitkering beschikbaar. Binnen het programma 
Zorg en Maatschappelijke dienstverlening dalen de baten met € 1.263.000. Binnen het programma Algemene 
dekkingsmiddelen stijgt de algemene uitkering met een gelijk bedrag. 
 
WMO CJG 
Een van de Provincie in 2011 ontvangen subsidie PBOJ van € 81.000 wordt ingezet voor de uitvoering van het 
project Samenwerken in de jeugdketen in de Kop van Noord Holland (zie ook lasten). 
 
Activiteiten JAT en VAT 
In de kosten van de uitvoering JAT/VAT wordt bijgedragen door de deelnemende regiogemeenten. Het 
lastenbudget wordt met een gelijk bedrag aan deze bijdrage verhoogd. Zowel de lasten als de baten zijn in 2012 
niet begroot. De bijraming van de baten is € 123.000. 
 
Risicojongeren  
In de kosten van de uitvoering Verwijs Index Risico wordt bijgedragen door de deelnemende regiogemeenten. 
Het lastenbudget wordt met een gelijk bedrag aan deze bijdrage verhoogd. Zowel de lasten als de baten zijn in 
2012 niet begroot. De baten worden bijgeraamd met € 70.000. 
  
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 11 (lasten 47N/baten 87V) 
 
Reserves 
 
Onttrekkingen 
Vanuit de reserve Participatie arme kinderen (Aboutaleb) wordt € 137.000 onttrokken voor subsidiëring van 
diverse instanties.  
 
De kosten garantstelling worden gedekt uit de reserve Multicultureel Centrum. Omdat de kosten garantstelling in 
2012 toenemen met € 14.000 wordt ook de onttrekking uit de reserve € 14.000 hoger. 
 
Toevoegingen 
Een in 2012 over 2011 ontvangen terugbetaling van een vordering van € 78.000 wordt toegevoegd aan de 
reserve Multicultureel Centrum. 
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Programma 12: Economische ontwikkeling 
 
Portefeuillehouder: wethouder K. Visser 
 
12.1 Inleiding 
Het programma Economische ontwikkeling geeft invulling aan de eerste doelstelling van de Strategische Visie 
2020: Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief 
onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers. In 2012 
willen we met een verzelfstandigd havenbedrijf de ontwikkeling van de haven een impuls geven en zetten we in 
op de promotie en acquisitie van bedrijven. 
 
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. 
 
Marien, maritiem & offshore  
 
Wat doen we er voor? 
Medio 2011 is het perspectief dat de voor- en tegens met betrekking tot de verzelfstandiging van de haven in 
kaart gebracht. In 2012wordt daar  verder invulling aan gegeven. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de feitelijke 
inbreng van gronden na 1 januari zal plaatsvinden. In samenwerking met de provincie en de gemeente Anna 
Paulowna moet de ontwikkeling van het regionaal havengebonden bedrijventerrein in 2012 verder vorm krijgen. 
Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshorehaven Den 
Helder. In 2012 worden de randvoorwaarden geschapen om rond de luchthaven economische activiteiten 
mogelijk te maken en ruimte voor groei te bieden. 
Den Helder is een van de co-financiers voor het EFRO-project van de Maritime Campus Netherlands (MCN). 
Speerpunt is realisatie van een Kenniscentrum Wind, dat zowel zorgt voor een aanbod van vraaggericht 
beroepsonderwijs rond de windenergieproductie als het toegepast onderzoek door de kennisinstellingen 
coördineert. Bovendien wordt in overleg met provincie en Rijk gezocht naar mogelijkheden om een 
offshoretestlocatie in onze regio te realiseren.  
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Luchthaven Den Helder heeft samen met gemeente, 
provincie en Defensie aan een nieuwe toekomstvisie 
voor de ontwikkeling van het luchthavengebied 
gewerkt. Kern van de visie is het doorontwikkelen 
van de luchthaven tot een economisch zwaartepunt 
in de regio. Gelet op de vele milieu-, veiligheids- en 
planologische randvoorwaarden in het gebied, is de 
gemeente vroegtijdig betrokken bij de planvorming. 
In het plan van aanpak zijn de acties benoemd die 
gemeente en provincie uit moeten voeren om de 
toekomstvisie te realiseren. Deze betreffen het 
creëren van ruimtelijke mogelijkheden, het voldoen 
aan milieueisen, het bevorderen van innovatie en 
samenwerking en het versterken van het 
organiserende vermogen.  
 
De Efro aanvraag Kenniscentrum Wind is in de fase 
dat verplichte co financiers uit het bedrijfsleven 
worden gezocht. Daar wordt 2e helft 2012 verder 
aan gewerkt. Een en ander zal gaan plaatsvinden 
binnen bestaande locaties. Er wordt gezocht naar 
near shore testlocatie voor fundatie. 
 
De verzelfstandiging van de haven is op stoom. 
Besluitvorming heeft plaats gevonden over inbreng 
van gebieden (B&W) en oprichting van de NV (de 

De randvoorwaarden voor Den Helder Airport naar 
aanleiding van de nieuwe toekomst visie worden 
uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De NV wordt opgericht na goedkeuring van GS. Een 
directeur en Raad van Toezicht wordt geworven.  
De financiële administratie is binnen de gemeentelijke 
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gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan). administratie verbijzonderd. Op basis hiervan wordt 
vrijstelling van overdrachtsbelasting verkregen. De 
gemeenteraad moet in december besluiten over de 
inbreng van de onderneming (gronden, menskracht, 
taken, kredietfaciliteiten) in de NV. 

 
Toerisme en recreatie  
 
Wat doen we er voor? 
Afspraken en projecten leggen we vast in een uitvoeringsprogramma dat wij koppelen aan de doelen gesteld in 
de nota recreatie & toerisme. We bezien met de Stichting Top van Holland, de VVV en de initiatiefnemers van 
het ondernemersfonds op welke wijze de samenwerking kan worden vergroot en in de toekomst de diverse 
subsidiestromen kunnen samenkomen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
In 2012 gestart met netwerk toeristische 
ondernemers Den Helder. 

Voortzetten netwerk toeristische ondernemers in 
samenwerking met VVV en Citymarketing. 

 
Agribusiness  
 
Wat doen we er voor?  
In de agribusiness is een tekort aan gekwalificeerd personeel. Scholieren hebben bovendien de mogelijkheden 
van de agrosector onvoldoende in beeld. De Helderse onderwijsinstellingen stimuleren we om in te spelen op 
deze ontwikkeling. Bovendien onderzoeken we welke mogelijkheden er liggen om vanuit transport en logistiek 
die ontwikkeling te ondersteunen. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het idee is ingebracht te onderzoeken of de haven 
van Den Helder een rol kan vervullen in transport en 
logistiek van agrarische producten. 

Door de gebiedsontwikkelingsorganisatie voor de haven 
en het Havenbedrijf wordt deze suggestie met de 
Agriboard onderzocht. Afhankelijk van de uitkomst wordt 
het meegenomen bij de verdere invulling van de plannen 
voor de haven.  

 
Health & wellness 
 
Wat doen we er voor? 
Het EFRO-project Holland Health richt zich op innovatie in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van een 
nieuw regionaal medisch hoger onderwijs aanbod met als resultaat hoogwaardige nieuwe zorgarrangementen en 
nieuwe werkgelegenheid in de gezondheidszorg. Den Helder heeft bij toekenning van deze EFRO-aanvraag 
cofinanciering toegezegd voor drie jaar. In 2012 leveren we in ieder geval de benodigde bijdragen aan de 
realisatie van het zorgcluster rond het nieuwe ziekenhuis op De Dogger. Verder komen we met de 
recreatieondernemers tot een plan van aanpak om onderscheidende wellnessvoorzieningen te realiseren, 
gekoppeld aan het bestaande toeristisch verblijfsaanbod van Julianadorp aan Zee. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De EFRO aanvraag is goedgekeurd door de 
provincie, maar is nog in behandeling van de EFRO 
organisatie.  

De contacten die met recreatieondernemers zijn gelegd 
tijdens de netwerkbijeenkomst worden verbreed. En 
daarmee hun belangstelling om te komen tot een plan 
van aanpak om onderscheidende wellnessvoorzieningen 
te realiseren, gekoppeld aan het bestaande toeristisch 
verblijfsaanbod van Julianadorp aan Zee. 

 
Detailhandel  
 
Wat doen we er voor? 
De detailhandelsorganisaties hebben zich in 2011 verenigd in de detailhandelsfederatie. De gemeente heeft 
daarmee een helder aanspreekpunt gekregen. Wij treden in overleg met de federatie om de totstandkoming van 
een compacter winkelcentrum in het stadshart te bevorderen. Verder wordt in 2012 door de Kamer van 
Koophandel een aanpak opgesteld voor een andere opzet of een andere profilering van de Helderse 
zaterdagmarkt in het Stadshart. Onze gemeentelijke bijdrage is vooral faciliterend van aard.  
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het project professionalisering zaterdagmarkt is 
gestart. 

Besluitvorming over actualisatie regels standplaatsen. 
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Bevorderen vestiging van bedrijven 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 geven we uitvoering aan de notitie Startende ondernemers. Dit betekent dat we het initiatief van 
Breednet ondersteunen om daarmee de ondernemers breedband glasvezelnetwerk te kunnen aanbieden. 
Daarnaast gaan wij met organisaties en instellingen in overleg om alle loketten voor startende ondernemers 
zoveel mogelijk te bundelen. 
Bedrijventerreinontwikkeling wordt in toenemende mate in regionale afstemming gepleegd. In 2012 krijgt dit zijn 
beslag met een kader waarin de regiogemeenten afspraken maken over ontwikkeling, herstructurering, prijs- en 
uitgiftebeleid en profilering van terreinen. 
In 2012 vinden de voorbereidingen plaats (programma 5 Ruimtelijke Ordening) om in 2013 een start te kunnen 
maken met de verkoop van de bedrijfsgronden op Kooypunt 3. De Dogger Zuid wordt in 2012 bouwrijp en 
gebruiksklaar gemaakt, afhankelijk van de vraag van de markt (gefaseerd). 
De gemeente investeert verder in het keurmerk Veilig Ondernemen waarmee bedrijventerreinen en 
winkelgebieden zich kunnen onderscheiden (er zijn, door KIWA Nederland, al sterren uitgedeeld aan de 
Binnenstad, Ravelijncenter, De Schooten en Kooypunt). 
Het jaar 2012 zal, wanneer in 2011 voldoende draagvlak onder de ondernemers is verkregen, het eerste jaar zijn 
waar via het Ondernemersfonds de ondernemers de mogelijkheid hebben extra gezamenlijke activiteiten te 
financieren. In bestemmingsplannen verruimen we waar mogelijk de vestigingsmogelijkheden voor kleinschalig 
ondernemerschap. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het project Breednet is succesvol uitgerold en 
afgerond. 
 
 
Het ondernemersfonds is met de oprichting van de 
stichting Ondernemen aan Zee gestart. 
 
 
Regionaal Programma Bedrijventerreinen opgesteld 
in samenwerking met de andere gemeenten in de 
KopNH en de provincie. 
.  

Regionale afstemming bedrijventerreinontwikkeling heeft 
regionaal bestuurlijk op de agenda gestaan. De 
bestuurlijke vaststelling vindt in 2e helft 2012 plaats. 
 
De overeenkomst met betrekking tot het 
ondernemersfonds wordt gesloten, op grond waarvan de 
definitieve bijdrage beschikbaar wordt gesteld. 
 
Bestuurlijke vaststelling van het Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen 

 
12.4   Financiële verantwoording  
 
Programma 12 - Economische ontwikkeling
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -7.740 -7.740 -7.513 -227 
Baten 5.389 5.389 5.364 25

Totaal programma voor bestemming -2.351 -2.351 -2.149 -202 

Onttrekkingen reserves 434 434 134 300
Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -1.917 -1.917 -2.015 98

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 98.000 nadeel) 
 
Lasten 
 
Exploitatie en beheer haven   
Bij raadsbesluit RB11.0193 heeft de raad in de vergadering van 30 januari 2012 besloten een budget van 
€ 300.000 beschikbaar te stellen voor het ter finale kwijting afkopen van de schadeclaim (AWR15) van Ballast 
Nedam Infra b.v.  en deze afkoopsom te financieren uit een onttrekking aan de algemene reserve. Naar 
aanleiding van dit besluit is de begroting 2012 aangepast. Afwikkeling van de schadeclaim heeft echter al in 2011 
plaatsgevonden en is in de jaarrekening 2011 verantwoord. De geraamde uitgave en de onttrekking uit de 
algemene reserve in 2012 van € 300.000 wordt ingetrokken. Zie ook reserves. 
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Ten behoeve van de exploitatie haven is in het verleden een onderhoudsvoorziening ingesteld waarin groot en 
klein onderhoud geëgaliseerd wordt. De onderbouwing van de benodigde hoogte van deze 
onderhoudsvoorziening (en daarmee de noodzakelijke afmeting) moet dit jaar geactualiseerd worden. Het is 
onzeker of een afdoende onderbouwing tijdig opgesteld kan worden en, indien wel, wat de benodigde hoogte van 
deze voorziening moet zijn. Hierdoor zal wellicht het in stand houden van de huidige onderhoudsvoorziening ten 
tijde van het opstellen van de jaarrekening 2012 niet voldoen aan de wet- en regelgeving (BBV). Dit, evenals het 
voornemen tot een gewijzigd financieel beheer na verzelfstandiging van de haven, maakt het wenselijk zo niet 
noodzakelijk een havenreserve in te stellen. Mocht de noodzakelijke actualisatie van de onderhoud 
beheersplannen uitblijven danwel een lager noodzakelijk voorziening niveau bepaald worden, wordt voorgesteld 
de onderhoudsvoorziening per 31 december 2012 af te romen of op te heffen en het resterend saldo te storten in 
een haven gerelateerde reserve.  
Hiernaast wordt voorgesteld de exploitatiestorting 2012 in het onderhoudsfonds te bestemmen voor uitgaven aan 
derdeleveranties. Noodzakelijk om ondermeer een stelpost leveranties af te boeken. Mocht een bijstorting in de 
onderhoudsvoorziening wenselijk blijken dan heeft dit gevolgen voor het resultaat. De nieuwe reserve en 
eventueel resterende onderhoudsvoorziening kunnen betrokken worden bij de inbreng van het verzelfstandigde 
havenbedrijf.  
 
 
Kapitaallasten  
Hogere kapitaallasten in dit programma € 48.000 
 
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 12 (lasten 25N/baten 25N) 
 
Reserves 
 
Onttrekkingen 
Bij raadsbesluit RB11.0193 heeft de raad in de vergadering van 30 januari 2012 besloten een budget van 
€ 300.000 beschikbaar te stellen voor het ter finale kwijting afkopen van de schadeclaim (AWR15) van Ballast 
Nedam Infra b.v.  en deze afkoopsom te financieren uit een onttrekking aan de Algemene Reserve. Naar 
aanleiding van dit besluit is de begroting 2012 aangepast. Afwikkeling van de schadeclaim heeft echter al in 2011 
plaatsgevonden. De geraamde onttrekking uit de algemene reserve in 2012 van € 300.000 wordt ingetrokken. 
 
 
. 
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Programma 13: Werk & Inkomen 
 
Portefeuillehouder: wethouder K. Visser 
 
13.1 Inleiding.  
Het doel van dit programma is dat inwoners meedoen door het (her)vinden van betaald werk of indien 
dit doel om redenen niet (meer) hoeft of haalbaar is participatie op andere wijze. We hanteren bij de 
poort daadkrachtig het principe van “Werk boven Inkomen”. We stellen eigen verantwoordelijkheid, 
eigen kracht, mogelijkheden en talenten van onze inwoners centraal. We bieden een 
inkomensvoorziening aan inwoners die dit echt nodig hebben. 
 
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.  
Aanpassing WWB per 1-1-2012 en invoering nieuwe Wet  Werken naar Vermogen per 1-1-2013 
 
Wat doen we er voor? 
We gaan uit van besef van eigen verantwoordelijkheid van de burger en kantelen de organisatie van “zorgen 
voor de klant” naar het “bieden van effectieve ondersteuning aan de klant”. 
De beoogde datum van invoering van de wet is 1 januari 2013, wat betekent dat we in 2011 buiten de reguliere 
taken inzet moeten leveren om de nieuwe wet voor te bereiden en te implementeren. We gaan de inwoners van 
Den Helder hierover van tevoren goed informeren. 
In de aanloop naar de wet ‘Werken naar vermogen’ hebben we ook te maken met de aanpassing van de WWB 
per 1 januari 2012. Dit betekent dat wij in de loop van 2012 de burgers gaan informeren over de effecten van de 
wijzigingen in de WWB. Termen als het zgn. huishoudinkomen zijn nieuw. Daar waar mogelijk trekken we in 
regionaal verband op. 
Voor de daadwerkelijke invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) per 1-1-2013 zal een 
stappenplan nader worden uitgewerkt en worden voorgelegd. Daarnaast zullen wij reeds in 2012 anticiperen op 
de voor deze wet noodzakelijke te nemen stappen door de volgende acties te ondernemen 
- het (verder) ontwikkelen van de werkgeversdienstverlening 
- aanzetten geven voor de transitie van het SW bedrijf 
- inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de re-integratie 
- duidelijke keuzes maken hoe en voor wie wij de re-integratie gaan toepassen 
- toewerken naar een integrale benadering van de (jeugd) zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. 
De invoering van de nieuwe wet zal gepaard gaan met beduidend minder financiële bijdragen van het rijk. 
Dit zal ook gebeuren door de aanpassing van de WWB die op 1-1-2012 ingaat. Ook deze aanpassing die eind 
2011 wordt voorbereid zal zowel inhoudelijk als financieel zijn weerslag hebben in 2012. 
Daarom zullen wij met de nodige ingrijpende bezuinigingsvoorstellen komen om ook in de toekomst het sociaal 
domein in Den Helder betaalbaar te houden.  
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De voorgenomen invoering van de Wet werken naar 
vermogen is niet doorgegaan als gevolg van de val 
van het kabinet. Alle in gang gezette acties zijn naar 
aanleiding hiervan stopgezet en in sommige 
gevallen zelfs teruggedraaid (huishoudtoets). Dit 
heeft veel werk met zich mee gebracht. 
Tijdig is door de gemeente een aanvraag voor een 
herstructureringsbijdrage SW bedrijf bij het 
Ministerie ingediend. Deze aanvraag is als gevolg 
van de landelijke politieke ontwikkelingen niet in 
behandeling genomen 

Verordeningen aanpassen als gevolg van het 
controversieel verklaren van de Wet werken naar 
vermogen. 
Opnieuw beoordelen hoe we als gemeente mensen uit 
de kaartenbak kunnen krijgen door hen te stimuleren 
zich actief op te stellen. Een beleidsnota “tegenprestatie” 
zal in de 2e helft 2012 aan de raad worden aangeboden.  
 
Daarnaast zal de instroom zoveel als mogelijk worden 
beperkt door een optimale begeleiding van de mensen. 
Dit geschiedt mede door de invoering van de nieuwe 
werkwijze aan de poort. 
 
Die zaken die ondanks het controversieel verklaren van 
de WwnV wel prioriteit blijven zoals de 
werkgeversbenadering en de keuze voor bepaalde 
doelgroepen en de inzet hiervoor zullen verder 
ontwikkeld worden. Zeker ook in relatie tot de 
beschikbare financiële middelen.  



                                                                                      Tussenrapportage 2012-  september 2012 Pagina 62 van 80 

 
Regionalisering  
 
Wat doen we er voor? 
In juli 2011 is besloten om een onderzoeksopdracht op te stellen voor de mogelijkheden voor meer regionale 
samenwerking in de sociale zekerheid in de Kop van Noord-Holland. Hiervoor worden drie scenario’s uitgewerkt 
door een extern bureau. Deze beoogde intensievere samenwerking is het gevolg van de nieuwe wetgeving (Wet 
Werken Naar Vermogen), de fusie tussen een aantal gemeenten in de regio en de noodzaak om bewuster met 
de beschikbare middelen om te gaan. 
Op basis van de drie scenario’s krijgt u in januari 2012 een voorstel om over te gaan tot het uitwerken van één 
scenario welke uiterlijk op 1 januari 2013 geïmplementeerd moet zijn. In 2012 zorgt de afdeling Publiekszaken 
dat de uitwerking en invoering van het gekozen scenario goed verloopt. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het rapport van BMC is beschouwd als een rapport 
dat gelet op de snelle ontwikkelingen onvoldoende 
houvast biedt om een verdergaande samenwerking 
uit te werken. Dit is aanleiding geweest om tot een 
nadere oriëntatie op de samenwerking te komen. Dit 
heeft geleid tot het opstellen van de 
bestuursopdracht Marsdiep. 
Hierin is aangegeven te komen tot het uitwerken van 
de mogelijkheden tot nadere samenwerking. Op 27 
juni jl. heeft ook de 1ste raadsverkenning in 
regioverband plaatsgevonden.  

Er komt in november 2012 een go/no go notitie met 
betrekking tot de mogelijkheden om tot nadere 
samenwerking in de regio te komen op het sociale 
domein in de kop van Noord Holland. 
Er wordt een koppeling tot stand gebracht tussen de drie 
transities/decentralisaties.  
    

 
Leer- en werktrajecten voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar 
 
Wat doen we er voor? 
Jongeren in de leeftijdcategorie 18 tot en met 26 jaar leren, werken of doen dit in combinatie van beide. Het doel 
is het behalen van een startkwalificatie. Hiermee willen wij bereiken dat jongeren zichzelf kunnen redden op de 
arbeidsmarkt dan wel zelfstandig hun leven kunnen invullen. 
We borgen deze uitgangspunten in beleid en uitvoering. Onder andere door de jongeren in alle opzichten als 
prioriteitsgroep te bestempelen waarbij een gericht aanbod voor werk dan wel via onze ketenpartners een gericht 
scholingsaanbod wordt gegeven.         
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Als gevolg van de samenvoeging van de WWB en 
de WIJ zijn de leer- en werktrajecten omgezet in een 
Plan van Aanpak. Daarnaast zijn met behulp van de 
financiële middelen uit het Actieplan 
Jeugdwerkgelegenheid bedrijven gestimuleerd om 
jongeren een baan, dan wel een leerwerktraject aan 
te bieden. Om jongeren te bereiken en te motiveren 
bij de werkgever te blijven is extra klantmanagement 
en jobcoaching ingezet. 

Wij zetten het huidige beleid voort. Dit houdt in dat wij 
jongeren als prioritaire groep blijven bestempelen. 
 

 
Volwasseneneducatie 
 
Wat doen we er voor? 
In 2012 volgen wij, indien noodzakelijk, een aanbestedingstraject. Wij verbinden volwasseneneducatie aan 
re-integratiebeleid en het inburgeringbeleid. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het ROC Kop van Noord-Holland is in staat gesteld 
om in het eerste halfjaar van 2012 trajecten aan te 
bieden op grond van de Overeenkomst Educatie 
2011 – 2012. Het betreft de trajecten Alfabetisering 
en Taal- en Rekenwerkplaats (Sociale 
Redzaamheid) en Voortgezet Algemeen 
Volwassenenonderwijs (VAVO).  

Ook in het tweede halfjaar van 2012 wordt het ROC Kop 
van Noord-Holland in staat gesteld om een aanbod 
educatie uit te voeren.  
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Verloop klantenbestand 
 
Wat doen we er voor? 
De afgelopen twee jaar is het klantenbestand WWB fors gestegen. Diverse lokale, regionale, landelijke en zelfs 
mondiale redenen zijn hier voor aan te voeren. Gevolgen hiervan is dat de benodigde financiering vanuit het rijk 
(het I-deel) hiervoor niet meer toereikend is. Maandelijks is er sprake van een tekort. Om dit tekort een halt toe te 
roepen is besloten een andere werkwijze te hanteren en op een andere wijze doelgroepgericht eventueel 
noodzakelijke re-integratie in te zetten. 
De bovengenoemde werkwijze moet er toe leiden dat het klantenbestand ingaande 2012 een daling te zien geeft 
van netto minimaal zeventig klanten voor 2012. 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De procedure om in aanmerking te komen voor een 
uitkering in het kader van de regeling WWB zijn 
aangescherpt. Dit moet er toe bijdragen dat er 
minder cliënten instromen. Er wordt een groter 
beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger.  
Daarnaast zijn diverse werkprojecten georganiseerd 
die tot geheel of gedeeltelijke uitstroom moeten 
leiden.  

De vernieuwde procedure zal continu punt van aandacht 
zijn. Voorts zal ingaande september 2012 een nieuwe 
programma/methodiek worden toegepast waarbij op een 
meer eenduidige manier het klantprofiel in kaart gebracht 
kan worden en de mogelijkheden van de klant beter in 
beeld komen.  

 
13.4 Financiële verantwoording. 

 
Programma 13 - Werk en inkomen
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten -38.546 -38.712 -44.089 5.377
Baten 32.824 32.990 35.603 -2.613 

Totaal programma voor bestemming -5.722 -5.722 -8.486 2.764

Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal programma na bestemming -5.722 -5.722 -8.486 2.764

Begroting 2012

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 2.764.000 nadeel) 
 
Lasten 
 
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening 
Toename kosten bijstandverlening en inkomensvoorzieningen € 1.494.000. Voor de prognose 2012 van de 
uitkeringslasten gaan we vooralsnog uit van gemiddeld 1.480 cliënten. Hiermee komen de uitkeringslasten na 
aftrek van de baten uit op € 22,8 miljoen. Het tekort t.o.v. de rijksbijdrage bedraagt ongeveer € 945.000 en valt 
binnen het financiële risico dat de gemeente draagt (10% van de rijksbijdrage).   
 
Van de taakstelling sociaal domein is in de begroting 2012 € 3,8 miljoen ingeboekt op de diverse producten. 
Dit bestaat uit realisatie van onderstaande maatregelen dan wel ‘meevallers’. Voor het niet gerealiseerde deel 
van € 1,4 miljoen wordt de stelpost materieel sluitende begroting (progr.1) ingezet. De totale bijraming van de 
stelpost is dan € 5.223.000. 

Maatregel/’meevaller” Bedrag (in euro’s) 

Afschaffing bijdrage Cultuurfonds/Chronisch zieken 299.000 

Minder trajecten Nieuwkomers 148.000 

Maatregelen Schuldhulpverlening 249.000 

Minder uitkeringsgerechtigden/hogere rijksbijdrage 2.539.000 

Doelgroepen minimabeleid  

Bijstelling hoogte langdurigheidtoeslag  
Extra middelen algemene uitkering inzake minimabeleid, normering 
inkomensbeleid en fraude aanpak 

502.000 

Geen uitvoeringskosten CAK 75.000 

Inzetten stelpost mat.sluitende begroting (prog.1) 1.411.000 
Totaal 5.223.000 
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Sociale werkvoorziening  
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere bijdrage van van het rijk (zie ook baten). De doorsluizing aan 
het werkvoorzieningschap wordt hierop aangepast. Op basis van deze beschikking wordt de uitgavenraming met 
€ 319.000 naar beneden bijgesteld. 
 
Werkgelegenheidsprojecten  
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere rijksbijdrage WWB-werkdeel (participatiebudget). De uitgaven 
worden met hetzelfde bedrag aangepast. De uitgavenraming wordt met € 1.371.000 naar beneden bijgesteld.  
 
Toename kosten werkgelegenheidsprojecten € 222.000 
 
Niet begrote inhuur actieplan jeugdwerk € 85.000 
 
Minimabeleid  
Verlagen budget ten gunste van realiseren taakstelling sociaal domein € 299.000 
 
Op het product Minimabeleid wordt een hoger budget noodzakelijk geacht voor de uitvoering van de bijzondere 
bijstand voor € 201.000. 
 
Binnen het product Minimabeleid is een taakstelling van € 185.000 vanuit de algemene uitkering 2010 
opgenomen. Deze taakstelling zal in 2012 niet worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de taakstelling af te 
boeken ten laste van de stelpost materieel sluitende begroting. Nadeel € 185.000. 
 
Baten 
 
Bijstandsverlening en Inkomensvoorzieningen  
De rijksbijdrage BUIG (WWB inkomensdeel) voor 2012 is voorlopig vastgesteld op € 21,8 miljoen. Dit is € 3,8 
miljoen meer dan in de begroting 2012 is opgenomen. De inkomstenraming wordt met € 3.841.000 verhoogd. 
 
Er wordt een hogere rijksbijdrage ontvangen voor bijzondere bijstand zelfstandigen van € 233.000 
 
Meer inkomsten terugvorderingen € 131.000 
 
Sociale werkvoorziening  
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere bijdrage van het rijk. De doorsluizing aan het 
werkvoorzieningschap wordt hierop aangepast (zie ook lasten). Op basis van deze beschikking wordt de 
inkomstenraming met € 319.000 naar beneden bijgesteld. 
 
Werkgelegenheidsprojecten  
Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere rijksbijdrage WWB-werkdeel (participatiebudget). De 
lastenraming wordt met hetzelfde bedrag aangepast. De inkomstenraming wordt met € 1.371.000 naar beneden 
bijgesteld.  
 
Niet begrote vergoeding actieplan jeugdwerk € 49.000 
 
Overige afwijkingen  <100.000 in programma 13 (lasten 42V/baten 49V) 
 
  
Reserves 
Geen afwijkingen reserves in dit programma. 
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Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 Prognose Verschil
Product Primitief Na wijziging geheel 2012 prognose/raming

Lasten 0 0 0 0
Baten 84.168 84.276 83.962 314

Totaal programma voor bestemming 84.168 84.276 83.962 314

Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Toevoegingen reserves -2.113 -2.113 -2.113 0

Totaal programma na bestemming 82.055 82.163 81.849 314

Begroting 2012

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 201 2 versus prognose 2012 (€ 314.000 N ) 
 
Financieringen 
Actualisatie van de (rente) berekeningen van de vermogens- en leningen portefeuille leidt per saldo tot een 
nadeel van € 1.033.000. 
 
Beleggingen  
Een wijziging van het dividend beleid van de Bank Nederlandse Gemeenten heeft gezorgd voor een lagere 
dividend uitkering (117 N). 
 
Deelnemingen  
Er is per saldo meer dividenduitkering ontvangen dan begroot: Den Helder Airport (141 V), Huisvuilcentrale 
Alkmaar (30 N) en Gaskop Noord Holland (247 V) en IZA Nederland (95 V). Totaal € 453.000 voordeel. 
 
Gemeentefonds  
De algemene uitkering uit het gemeentefonds (op basis van de junicirculaire 2012) heeft een extra bijdrage 
geleverd aan de JGZ (731 V), WMO (532 V) vrouwenopvang (139 V), compensatie minima (444 V), transitie 
AWBZ (153 V), diverse regelingen (122 V). In totaal € 2.121 voordeel, hier tegenover staat een stelpost 
Rijksbezuinigingen ( 1.764 N) waardoor het saldo € 357 V is. Tevens is er een bijdrage toegekend aan de 
Regionale Uitvoeringsdienst (175 V)  
 
Overige afwijkingen < 100.000 niet nader toegelicht (150 N) 
 
Reserves 
Geen afwijkingen reserves in dit programma. 
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2. BIJLAGEN  
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Bijlage 1 PROJECTEN  
 
Projectenlijst (per 1 juli 2011) 
 
Concernprojecten 

Projectnaam Projectwethouder 

Nieuwbouw stadhuis P. Bruin 

Pilot 40+ wijk, aanpak sociale pijler Nieuw Den Helder  P. Bruin 

UP Haven K. Visser 

Verzelfstandiging Haven K.Visser 

 
 
Afdelingsprojecten 

Projectnaam Projectwethouder 

Ontwikkeling de Dogger nieuw ziekenhuis P. Bruin 

Nieuw stedelijk zwembad P. Bruin 

Huisduinerkwartier P. Bruin 

Nieuwbouw Julianadorp Oost P. Bruin 

Herinrichting Middenweg S. den Dulk 

Kooypunt fase 3 K. Visser 

 
 
Gebiedsontwikkeling Haven 

Projectnaam Projectwethouder 

Korte termijn   

    Visserijkade K. Visser 

Middellange termijn   

    RHB (extern project) K. Visser 

    Harssens (incl. compensatie Defensie) K. Visser 

    1e fase gele route K. Visser 

Lange termijn   

    Groene stroom haven K. Visser 

    2e fase gele route K. Visser 
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Concernprojecten 
 

Project:  Nieuwbouw stadhuis (en ontwikkeling Stati onslocatie) 
Resultaat Doelstelling: 

Een nieuw stadhuis op de stationslocatie, in 2015 te 
betrekken.  
Subdoelstelling: 
Realisatie op basis van een DBFM(O) contract waarbij 
de gemeente een gebruiksvergoeding betaalt aan de 
marktpartij. De maximale huisvestingskosten (excl. de 
operationele taken) blijven gemiddeld beneden 2,1 
miljoen per jaar. 
 
De raad heeft in december 2010 besloten verder te 
gaan met de voorbereiding van het plan en de 
DBFM(O) aanbesteding.  
Begin 2012 zal de raad een besluit nemen over de 
volgende stap: het starten van de feitelijke 
aanbesteding van dit contract  

Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-wethouder P.N. Bruin 
Planning belangrijke mijlpalen Te nemen besluit 1e kwartaal 2012: 

- start aanbestedingsprocedure DBFM(O) contract 
Budget Voorbereidingskrediet (nov. 2009) groot 1,5 miljoen 
Risico’s Het financiële kader (gemiddeld 2,1 miljoen/jaar) 

De afhankelijkheid van andere partijen 
Programma Algemeen bestuur en middelen 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Het stedenbouwkundige plan stationsgebied en het 
raadsvoorstel nieuwbouw stadhuis zijn voorbereid en 
behandeld in de gemeenteraad van 9 juli. 

De op 9 juli aangenomen motie zal worden uitgewerkt. 

 
Project:  Pilot 40+ wijk, aanpak sociale pijler Nie uw Den Helder 
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. 

Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 
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Collegeperiode 2010-2014 
Planning belangrijkste mijlpalen 2012 De mijlpalen zijn nog niet bepaald ten tijde van het 

opstellen van de programmabegroting. De 
programmaorganisatie werkt elke activiteit en initiatief 
uit in een beknopt plan van aanpak waarin doel, 
resultaat, budget en planning worden verwoord 

Budget €1.000.000 
Risico’s De Gemeente Den Helder is formeel geen 

verantwoording schuldig aan het ministerie van BZ.  
Programma Stedelijke vernieuwing 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Voor 2012 is een jaarplan opgesteld waarin: 
Participatie van bewoners 
Bestandsanalyse 400 WWB cliënten / indeling op 
participatieladder 
Participatieprogramma 55 cliënten in langdurige zorg 
bij GGZ NH 
Programma “Bewegen in de buurt” specifieke 
groepen 
Aanpak probleemhuishoudens 
Pilot één gezin één plan opgestart, in uitvoering (10-
20 gezinnen) 
Verbetering leefbaarheid 
Ondersteuning oprichting Buurt beheer bedrijf 
Aansluiting op bestaande initiatieven en Convenant 
Wijkaanpak Plus voor zover die bijdragen aan de 
doelstelling 
Idee-ontwikkeling: stadslandbouw, herinrichting 
Seringenplein 

Uitvoeren Plan van aanpak “Op weg naar 
burgerkracht” Periode juli-december 2012 
Betrekken bewoners, organisaties en ondernemers via 
achter de voordeur gesprekken:  
Wat vinden bewoners belangrijk 
Is eigen regie op de wijk mogelijk 
Waar is behoefte aan om deze rol te kunnen nemen 
Wijkmanifestatie 29 september 
 
 

 
Project:  Uitwerkingsplan Gebiedsontwikkeling Haven  
Resultaat Kaderdocument met afspraken tussen Raad – college – 

Havenbedrijf DH 
 Kaders vanuit gemeente aan havenbedrijf (doelen, 

organisatie, ruimte en financiën) 
 Uitwerking van programma onderdelen (markt, kennis, 

opleidingen, ruimte, organisatie uitvoering en financiën 
uitvoering) 

Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen Afgerond 
Budget - 
Risico’s - 
Programma Economische ontwikkeling 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Ambitie- en koersdocument afgerond.  

 
Project:  Vorming en verzelfstandiging Havenbedrijf  Den Helder 
Resultaat Doelstelling: 

Vorming en verzelfstandiging van een nieuw 
Havenbedrijf Den Helder. 
 
Subdoelstellingen: 
• Bijeenbrengen van alle gemeentelijke functies van 

een havenbedrijf 
• Opstellen business case met varianten voor 

Havenbedrijf Den Helder  
• Opstellen overeenkomsten tussen Havenbedrijf en 

gemeente. 
• Oprichten en optuigen juridische entiteit 

Havenbedrijf 
• Vormgeven personele consequenties. 
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Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen Ultimo 2011: Tussenstand in Commissie B&M in 

sept./okt. 2011, raad in dec. 2011 
Budget Voorbereidingskrediet juni 2011 € 315.000 
Risico’s • Financiën: Met praktijkgegevens verifiëren van de 

businesscase opgesteld door MTBS?  
• Verkrijgen van fiscale vrijstelling. 

Programma Haven 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
• Er is inzicht welke taken overgaan naar de NV. 
• De business case Port of Den Helder is opgesteld 

door MTBS en in besluitvorming gebracht. 
• De Havenovereenkomst en statuten zijn door de 

gemeenteraad geaccordeerd. 
• Een voorgenomen besluit over personele 

consequenties ligt voor aan de OR. 
 

• De NV oprichten bij de notaris. 
• Directeur en RvT werven een aanstellen. 
• Proefdraaien met de havenadministratie. 
• Vrijstelling van overdrachtsbelasting verkrijgen. 
• De onderneming inbrengen in de NV (gronden, 

menskracht, taken, kredietfaciliteiten). 
• Proces starten met Koninklijke Marine over integratie 

van Rijks- en gemeentelijke havenmeesters. 
 
Afdelingsprojecten 
 

Project:  Ontwikkeling de Dogger nieuw ziekenhuis 
Resultaat Faciliteren verplaatsing ziekenhuis naar de locatie De 

Dogger 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 
Planning belangrijke mijlpalen 2012 In 2012 loopt de vergunningprocedure en kan worden 

gestart met de bouw. 
Budget De grondexploitatie voor dit gebied is 26 april 2010 met 

een voordelig resultaat van €300.000 (NCW per 1-1-
2010) door de raad vastgesteld. Eind 2010 is de 
koopovereenkomst tussen de gemeente en stichting 
Gemini Ziekenhuis gesloten en de kavel aan het Gemini 
Ziekenhuis geleverd.  

Risico’s Volledige zekerheid dat het Geminiziekenhuis ook een 
bouwaanvraag zal indienen is er nog niet.  

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Er is gestart met het bouwrijp maken van het 
bedrijfsterrein De Dogger.  
Gesprekken zijn gevoerd met de directie van het 
Gemini over de toekomst van het ziekenhuis in Den 
Helder. 

De verkoop van kavels gaat starten. 

 
Project:  Nieuwbouw stedelijk zwembad 
Resultaat Doelstelling: 

Nieuw zwembad dat open gaat eind 2012. 
 
Subdoelstellingen: 
Definitieve overeenkomsten met nieuwe exploitant. 

Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder P.N. Bruin 
Planning belangrijke mijlpalen Ultimo 2011: Europese aanbesteding bouw: 2e kwartaal 

2011 
 Start bouw: 3e kwartaal 2011 
Budget Voorbereidingskrediet 02/2010      € 1.500.000 

Realisatiekrediet 11/2010               € 15.091.178 
 
€ 60.000 voorlopige ruimte in meerjaren 
exploitatielasten weer opnemen (i.p.v. vrijval algemene 
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reserve) 
Risico’s De opbrengst van de Europese aanbesteding van de 

bouw is bepalend voor het verdere verloop van het 
project. 

Programma Sport en vrije tijd 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
1e en 2e kwartaal: 
 
Technische Omschrijving (TO) Duiktank voorbereid 
en in overleg met exploitant en Defensie vastgesteld, 
evenals TO Vaste Inrichtingen en TO Losse 
Inrichtingen met de exploitant. 
 
Gestart met exploitatie overleg met Stichting, volgens 
overeenkomst. 
 
Start bouw was in januari 2012, inmiddels is de 
fundering gereed. De bouw verloopt volgens 
planning. 
 
Definitieve Inrichtingsplan buitengebied zwembad + 
openbare ruimte in overleg met RWO/IB en SB/BOR. 
 
Definitieve DuBo matrix opgesteld, na 
onderzoeksperiode. 

3e en 4e kwartaal: 
 
Na bouwvak tot aan winterperiode zal het gebouw gaan 
groeien, de contouren van het gebouw gaan zichtbaar 
worden om in de winter ‘dicht’ te zijn. 
 
De duiktank is elders op het terrein opgebouwd en zal 
op 29 augustus worden ingehesen op de 
funderingsplaat. Dit is een bijzonder moment, in het 
bijzijn van genodigden en pers. 
 
De kap van fase 2 (entreegebied) wordt voorbereid en 
uitgevoerd. 

 
Project:  Huisduinerkwartier 
Resultaat Het ontwikkelen van het OS&O-terrein 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 
Planning belangrijke mijlpalen De gemeente verkoopt aan de ontwikkelaar de locatie 

in de huidige staat door middel van een 
koop/realisatieovereenkomst (najaar 2011). Wanneer 
deze overeenkomst is gesloten kan de ontwikkelaar in 
2012 starten met het bouwrijp maken en de bouw. 

 Het Casino komt separaat in de verkoop eind 2011. 
Budget Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.  
Risico’s Wanneer de verplaatsing van de huidige activiteiten uit 

de loods en de boerderij niet tijdig plaatsvindt, kan dit 
voor vertraging in de ontwikkeling leiden. 

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Er is bouwkundig onderzoek gedaan naar de kwaliteit 
van de restanten van het Casino. 
Met de ontwikkelaar is gewerkt aan de tot stand 
koming van een kooprealisatieovereenkomst. 

Aangezien de ontwikkelaar te kennen heeft gegeven af 
te zien van de ontwikkeling zal in de tweede helft van 
2012 de ontwikkelmogelijkheden opnieuw worden 
bezien. 

 
Project:  Julianadorp-Oost 
Resultaat Gefaseerde ontwikkeling van het gebied Julianadorp 

Oost 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder P. Bruin 
Planning belangrijke mijlpalen Nu de grondexploitatie is vastgesteld kan met de 

ontwikkelaar een overeenkomst worden gesloten. De 
gesprekken hierover lopen nog. De verwachting medio 
2011 is dat de overeenkomst rond de jaarwisseling 
2011/2012 kan worden gesloten. 

Budget De grondexploitatie voor dit gebied is op 15 november 
2010 door de gemeenteraad vastgesteld.  

Risico’s Benodigde verdere fasering in de tijd in verband met de 
marktontwikkeling. De grondexploitatie gaat uit van 
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realisatie in de periode 2012-2022. 
Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Er is overeenstemming bereikt met HBK en 
Woningstichting Den Helder over de ontwikkeling van 
het gebied. 

De besluitvorming over de overeenkomsten zal in het 
najaar plaatsvinden, waarna de ontwikkelaar zal starten 
met het bouwrijp maken. 

 
Project:  Herinrichting Middenweg 
Resultaat Herinrichting van de Middenweg met bomen 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder S. den Dulk 
Planning belangrijke mijlpalen Na de jaarwisseling 2011/2012 vindt de reconstructie 

van het laatste gedeelte van de Middenweg plaats. 
Budget De raad heeft een uitvoeringskrediet beschikbaar 

gesteld van € 3.340.000 
Risico’s Er is altijd het risico dat bij aanbesteding de kosten 

hoger blijken dan tevoren was geschat. 
Het overleg met de eigenaar van een klein stukje grond 
op de locatie van de te realiseren rotonde 
Middenweg/Sportlaan loopt nog. 

Programma Verkeer en Vervoer 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De herinrichting van de Middenweg is afgerond. De rotonde Middenweg/Sportlaan wordt nog ingericht. 

 
Project:  Kooypunt fase 3 
Resultaat Ontwikkeling fase 3 Kooypunt 
Collegeperiode 2010-2014 
Portefeuillehouder/project-wethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen De bestemmingsplanprocedure loopt in 2012, evenals 

de plan/projectm.e.r.-procedure. 
Budget De grondexploitatie Kooypunt fase 3 is door de 

gemeenteraad op 4 juli 2011 vastgesteld.  
Risico’s Vertraging in de ruimtelijke procedures. 

De financiële consequenties van het inbrengen van 
deze gronden in het zelfstandig havenbedrijf worden in 
beeld gebracht.  

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
De voorbereiding van het bouwrijp maken van fase 3. Voorbereiding van het bestemmingsplan Kooypunt. 

 
Gebiedsontwikkeling Haven 
 

Project:  2 e Fase verbreding Visserijkade 
Resultaat Invullen van korte termijn projecten voor behouden van 

werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. 
 Verbreding van de Visserijkade tot aan de 

Moormanbrug voor het creëren van ruimte voor 
offshore en visserij. 

 Treffen van ISPS maatregelen om aan de ISPS-code 
van de kade te voldoen. 

 Baggeren/op diepte brengen van water voor de kade ter 
vergroting van bruikbaarheid. 

 Subsidie aanvraag (WED) aan Provincie met 
additionele investeringen, aanvullend op het 
investeringskrediet. 

Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen Start uitvoering 5 juli 2012 
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 Oplevering voor 20 juni 2013, voor Sail 2013 
Budget Beschikbaar raadskrediet voor realisatiefase. 
 ISPS, buiten investeringskrediet project 2e fase 

Verbreding Visserijkade 
 Baggeren, in subsidie aanvraag Provincie (co-

financiering) 
 Vislossteigers, in subsidie aanvraag Provincie (co-

financiering) 
Risico’s Vertraging in de bouwfase kan ervoor zorgen dat 

oplevering voor Sail niet haalbaar is. 
Programma Economische ontwikkeling 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Voorbereidingsfase afgerond Project realiseren 
Intentie eindgebruikers ontvangen  
Intentie visserij gesloten  
In vervolg op voorwaarden voor medewerking van 
visserij en eindegebruikers een subsidieaanvraag 
opgesteld. 

Subsidie aanvraag indienen bij de Provincie N.-H, 
vanuit budget Wedsubsidie. 
De invulling van de voorwaarden vragen een 
investering van € 1.677.000. Binnen het raadskrediet en 
de onderhoudsbudgetten van de Port of Den Helder 
NV. i.o. is € 985.000 beschikbaar. Er wordt voor  
€ 692.000 subsidie gevraagd aan de Provincie. 

 
 

Project:  Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Anna Paulowna 
Resultaat Invullen van middellange termijn projecten voor her 

creëren van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. 
 Aanleg bedrijventerrein aan een binnenhaven. Voor het 

creëren ruimte voor water-/kadegebonden activiteiten: 
- ter ondersteuning van cluster in de zeehaven 
- bieden van expansieruimte voor bestaande 

regionale bedrijven 
  
Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen 2012, haalbaarheidsonderzoek door nieuw consortium 

en positioneren Port of Den Helder NV. 
 2012, herijking MER en afronden bestemmingsplan 
 2013, ontwikkeling terrein en start uitgifte eind 2013 
Budget Beschikbare bestemmingsreserve voor ondersteuning 

van het project 
 1000129.6299.070 deel van € 50.000 (proceskosten) 
Risico’s - Laatste kans om met een nieuw consortium deze 

ontwikkeling vlot te trekken. 
- Terugtrekkende beweging van bedrijven potentieel. 
- Weerstand omwonenden en gemeenteraad Hollands 
Kroon. 
- Discussie over het feit dat privaat initiatief evengoed 
aanbesteed moet worden. 

Programma Economische ontwikkeling 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Afscheid genomen van Heijmans Infra Consortium faciliteren om haalbaarheidsonderzoek uit 

te voeren 
Positie NHN heroverwogen (van ontwikkelaar naar 
acquisitierol) 

Hollands Kroon ondersteunen bij de planologische 
procedures 

Subsidie Quick Wins van Min I&M zekergesteld Acquisitie naar eindgebruikers op basis van eerdere 
inventarisatie 

Privaat initiatief gestimuleerd Positionering rol Port of Den Helder NV. bij uitgifte 
kavels 

Positie Provincie heroverwogen  
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Project:  Medegebruik Defensie 
Resultaat Invullen van middellange termijn projecten voor het 

creëren van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. 
 Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het 

creëren van ruimte voor water-/kadegebonden 
activiteiten ter ondersteuning van de cluster in de 
zeehaven (offshore en Defensiegerelateerde industrie, 
kennis en opleiding). 

Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen 2012, uitwerking drie locaties (Buitenveld, locatie RWS 

en locatie Berghaven/JSS), businesscase, 
marktbehoefte, positionering Port of Den Helder NV. en 
planologische procedures 

 2013, Planvorming 
 2014 en verder, Aanbesteding en realisatie 
Budget 1000129.6299.310 € 90.000, - (proceskosten) 
Risico’s Uitblijven van een sluitende businesscase 
 Heroverweging door Defensie. 
Programma Economische ontwikkeling 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Met de Taskforce I en II een rapport uitgebracht over 
de kansen rondom civiel-militaire samenwerking 

Benoemde projecten en initiatieven gezamenlijk met de 
partners uitwerken en uiteindelijk realiseren 

 
Project:  Gele Route (1 e en 2e fase) 
Resultaat Uitwerking van infrastructurele projecten voor het 

vergroten leefbaarheid door aanpassing infrastructuur 
 1e fase, MT < 2016. Oplossen grootste 

verkeersknelpunten (o.a. reconstructie Molenplein) 
 2e fase, LT > 2020. Permanent scheiden van 

verkeersstromen (haven – Texel – stad) 
Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen 2012 afronding verkenning Noordoosthaven, van 

daaruit is de verkeersbelasting te herleiden en de 
oplossing voor de ontsluiting van Haven en 
Texelverkeer. 

Budget 1000129.6299.330 € 10.000, - (proceskosten) 
Risico’s Hoge investering, nautisch lastig inpasbaar en 

onvoldoende flexibele verkeersoplossing. 
 Medewerking Defensie is noodzakelijk waar het gaat 

om duidelijkheid rondom de waarde van de risicozones. 
Relatie opslag munitie en uitgangspunten nota Van 
Houwelingen. 

Programma Economische ontwikkeling 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Rapport onderzoek 2e fase Gele Route afgerond TESO stimuleren een reserveringssysteem in te voeren 
Oplossingen rondom flexibel verkeersmanagement 
benoemt. 

Overleg starten met Provincie, RWS en Min. I&M over 
investering verplaatsing TESO en aanpassingen 
infrastructuur. 
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Project:  Groene stroomhaven (uitbreiding in Wadden zee) 
Resultaat Invullen van lange termijn projecten voor het creëren 

van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. 
 Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het 

creëren van ruimte voor water-/kadegebonden 
activiteiten ter ondersteuning van de cluster in de 
zeehaven (offshore en Defensiegerelateerde industrie, 
kennis en opleiding). 

 Realisatie van natuurdoelen als compensatie voor 
natuurverlies door economische ontwikkeling 

Collegeperiode 2010 – 2014 
Portefeuillehouder/projectwethouder K. Visser 
Planning belangrijke mijlpalen 2012, afronding Verkenningenrapport met één scenario 

op basis waarvan planstudiefase gestart kan worden 
(incl. ontwerp, natuurontwikkeling, juridische procedure, 
financiering, maatschappelijke kostenbaten en 
maatschappelijke alliantie). 

 2013, planstudiefase 
Budget 1000129.6299.320 € 80.000, - (proceskosten 
Risico’s Grote afhankelijkheid van medewerking partners (Rijk, 

regio, provincie, natuurorganisatie, bedrijfsleven, 
Defensie en TESO) 

 Financiële haalbaarheid (o.a. beschikbaarheid 
Waddenfonds en private investeringsbereidheid) 

Programma Economische ontwikkeling 
Wat hebben we gedaan? Wat gaan we nog doen? 
Schetsontwerp afgerond Actorenanalyse afronden 
Natuurontwikkelingsplan nat afgerond Natuurontwikkelingsplan droog opstellen 
Juridisch ontwerp opgesteld Verkenningenrapport afronden 
Voortoets Passende Beoordeling afgerond Projectplan Planstudiefase opstellen 
Kosten / baten analyse opgesteld Betrokkenheid en rol Provincie en Min. I&M versterken 
Financieringsplan opgesteld Belang TESO uitwerken en invoering 

reserveringssysteem bespreken 
Actorenanalyse opgesteld  

 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                      Tussenrapportage 2012-  september 2012 Pagina 76 van 80 

Bijlage 2 INVESTERINGEN  
 
Verloop investeringsschema 
 
Overzicht kredieten (op afdelingsniveau) 
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Overzicht vrijval per 31/12 

 
 
Het (gedeeltelijk) vrij laten vallen van bovenstaande kredieten geeft een effect op de kapitaallasten vanaf 2013. 
De vrijval van deze kapitaallasten ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Toelichting op afwijkingen per afdeling na aftrek v rijval.  
 
Facilitair Bedrijf 
Investeringen in vervanging meubilair worden niet meer gedaan. Dit in afwachting van wel of niet verhuizen naar 
een nieuw stadhuis. Het restant krediet van totaal € 173.000 wel beschikbaar houden. Als verhuizing naar een 
eventueel nieuw stadhuis toch doorgang vindt worden de kredieten ingezet voor de aanschaf van nieuw 
meubilair. 
 
Stadsbeheer 
Een auto bodedienst wordt in 2012 niet vervangen maar schuift door naar 2013 (15V) 
Er is nog een kredietruimte van € 2.300.000 voor investeringen riolering. Dit zal in 2012 niet meer worden benut 
maar worden betrokken bij de actualisatie in 2012 van het Gemeentelijk Riolerings Plan 2013-2016. Deze wordt 
in oktober aan de raad aangeboden. 
Van de in 2012 geplande vervanging bedrijfsmiddelen is alleen een maaieenheid vervangen. De aanschaf van de 
overige bedrijfsmiddelen, totaal € 105.000 schuift door naar 2013 en 2014. 
De uitbreiding begraafplaats is in 2012 afgerond. Het totaalkrediet uitbreiding begraafplaats wordt met € 110.000 
overschreden. Hiervan is nog een krediet van € 65.000 in 2013 beschikbaar. De rest van het verschil wordt 
veroorzaakt door hogere BTW welke niet wordt gecompenseerd via het BTW-compensatiefonds. Voorgesteld 
wordt om: 

1. In het jaar 2012 te beschikken over het krediet 2013 van € 65.000 
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 45.000. De extra kapitaallasten bedragen op 

jaarbasis € 3.000.  
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Ruimte Wonen en Ondernemen 
In de raadsinformatiebrief RI12.0034 bent u geïnformeerd over de te verwachten overschrijding van het krediet 
voor de reconstructie Molenstraat en Weststraat.  Voorgesteld wordt om: 

Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 80.420. De extra kapitaallasten bedragen op 
jaarbasis € 5.227.  

 
Onderwijs Welzijn en Sport 
Een groot aantal investeringen bij Onderwijs Welzijn en Sport schuiven door naar 2013 (€ 12,4 mln). Hierbij gaat 
het om de volgende projecten:  Bouw gymnastieklokaal Vinkenterrein (€ 1,2 mln), asfalteren Quelderduijn  
(€ 100), het restant krediet nieuwbouw zwembad (€ 7,5 mln), nieuwbouw Tuindorpschool (€ 950), nieuwbouw 
Spinaker (€ 1,2 mln), Drainage vel B Streepjesberg (€ 43), vervanging toplaag kunstgras hockeyveld (€ 175) en 
drainage hoofdveld Watervogels (€ 43) bouwkundige voorzieningen (€ 1,2 mln). 
 
OWS stelt voor om de onderstaande aanvullende/nieuwe kredieten beschikbaar te stellen: 
 

Afd. Te voteren

Effect mee-
genomen in 

begr.2013 e.v.
krediet Toelichting Kap.lasten N/J

3.1 Renovatie Cluster Drooghe Bol OWS 1.250.000    
 Kapitaallasten vanaf 2013 opgenomen in de begroting. Krediet is echter 
nog niet gevoteerd door de raad. 81.000          JA

3.2 Brede school Pasteurstraat OWS 335.000       

 Verhoging krediet 2008 in de stichtingskosten naar de norm van 2010. In 
de begroting 2013 is rekening gehouden met de toename van de 
kapitaallasten. 22.000          JA

3.3 Nieuwbouw Tuindorp Thijsseschool OWS 1.500.000    

 Betreft krediet 2013. Nieuwbouw Tuindorp Thijsseschool vindt jaar eerder 
plaats. Nieuwbouw. Hiertegenover staat dat de nieuwbouw Spinaker, een 
krediet in 2012, doorschuift naar 2013. 97.500          JA

3.4 Inrichting Centrumplan OWS 61.000         
 Nieuw in te stellen krediet, de kapitaallasten worden binnen de exploitatie 
opgevangen 4.067            budgett.neutr.

3.5 Inrichting Pasteurstraat OWS 63.205         
 Nieuw in te stellen krediet, de kapitaallasten worden binnen de exploitatie 
opgevangen 4.214            budgett.neutr.

3.6 Inrichting Trefpunt OWS 60.000         
 Nieuw in te stellen krediet, de kapitaallasten worden binnen de exploitatie 
opgevangen 4.000            budgett.neutr.  

 
Nadere toelichting bij: 
 
3.1 
In de raadsvergadering van 16 mei 2011 is het integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 – 2015 vastgesteld. In 
dit plan (bladz. 4 en 5) staat aangegeven in welk jaar de projecten  voor uitvoering staan opgenomen. De 
uitvoering van de renovatie van de scholencluster aan de Drooghe Bol stond in de planning opgenomen in 
2011/2012.  Bij de programmabegroting 2012 ontbreekt het krediet in het investeringsschema 2012. Bij 
gelegenheid van de vaststelling van deze tussenrapportage verzoeken wij de Raad alsnog het krediet te voteren. 
 
3.2 
De verhoging van het krediet voor de bouw van de brede school aan de Pasteurstraat betreft de indexering van 
(investerings)bedragen als gevolg van prijsontwikkelingen. De raad heeft de bevoegdheid hiertoe via de 
Verordening onderwijshuisvesting aan het college gedelegeerd. Het budgetrecht van de raad blijft echter in stand, 
zodat de raad de kredietverhoging wel moet bevestigen.  
 
Met de extra kapitaallasten van bovengenoemde kredieten is in de begroting 2013 e.v. rekening gehouden of kan 
binnen de exploitatie worden opgevangen.  
 
Brandweer 
Er worden twee kredieten in 2012 doorgeschoven. Het betreft een krediet voor C2000/P2000 van € 200.850 naar 
2013 en het vervangen van het redvoertuig van € 600.000 naar 2014. 
 
Veiligheid Vergunningen en Handhaving 
Een krediet van € 55.000 voor de investering camera’s binnenstad wordt doorgeschoven naar 2013. 
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Bijlage 3 BEZUINIGINGEN 2012 
 
In 2012 wordt hard gewerkt aan het invullen van de bezuinigingen. 
 
In de 1e verkenning bezuinigingen (RB10.0926; 1 november 2010) is besloten € 5,8 miljoen te bezuinigen. De 
raad heeft bij de behandeling van de 1e verkenning een motie aangenomen waarin het college opgedragen werd 
bij de verdere uitwerking van bezuinigingen te komen met voorstellen op de domeinen personeelskosten, 
leveringen/diensten en subsidies voor ieder € 2 miljoen (totaal € 6 miljoen).  
 
Het college heeft de motie uitgevoerd en extra bezuinigingsvoorstellen aangedragen voor € 0,8 miljoen. Deze 
waren nodig om tot een materieel sluitende meerjarenbegroting te komen. De besluitvorming in de kadernota 
2012-2015 (RB11.0098; 11 juli 2011) liet € 6,8 miljoen aan bezuinigingen zien: 
 
Het totaal aan bezuinigingen in de periode 2011-2015 komt hiermee op € 12,7 miljoen (€ 5,8 mln + € 6,8 mln +  
€ 0,1 mln afronding). 
 
Soort maatregel Totaal 2011-2015 Jaar 2011 Jaar 2012 2013-2015 
Ruimte in de begroting 
Kostendekkende tarieven 
Subsidies 
Leveringen en diensten 
Personeelskosten 

 3.159 
 466 

 2.083 
 4.018 
 2.941 

2.261 
250 

0 
1.559 

726 

155 
216 

1.290 
769 

48 

743 
0 

793 
1.690 
2.167 

Totaal bezuinigingen 2012-2015 12.667 4.796 2.478 5.393 
 
De bezuinigingen in 2011 zijn gerealiseerd.  
In 2012 moet € 2,5 miljoen worden bezuinigd, in de jaren daarna nog € 5,4 miljoen.   
 
Ruimte in begroting 
De ruimte in de begroting betreft de lagere lasten in de werkelijkheid ten opzichte van hetgeen in de begroting is 
opgenomen. Voor 2012 en verder zijn dit de afnemende FPU-lasten en het verschil tussen oorspronkelijke en 
benodigde ruimte voor het nieuwe gemeentehuis. 
Deze bezuinigingen zijn volledig gerealiseerd. 
 
Kostendekkendheid 
De bouwleges zijn in 2012 kostendekkend gemaakt. De tarieven zijn verhoogd en er moet € 216.000 meer aan 
bouwleges worden ontvangen. Door de economische crisis kan dit (tijdelijk) minder zijn. 
In 2011 werd al besloten de toeristenbelasting (€ 50.000) beperkt te verhogen en de rioolrechten volledig 
kostendekkend (€ 200.000) te maken. 
De bezuinigingen zijn volledig gerealiseerd. 
 
Subsidies 
In de kadernota van 2011 is besloten voor de jaren 2012-2015 ruim € 2 miljoen op subsidies te korten. Een 
omvangrijk eerste deel hiervan (€ 1.290.000) moet in 2012 worden gerealiseerd. 
Op enige aanloopverliezen na gaat dit lukken. De aanloopverliezen zijn in totaal € 210.000. Deze zijn het gevolg 
van de wens van de raad om op de onderdelen onderwijsbegeleiding en logopedie te temporiseren.  
 
Leveringen en diensten (inkoop) 
Het tempo van de bezuinigingen op inkoop is hoger dan verwacht. In de periode van 2010 tot en met juni 2012 
zijn veel inkoopvoordelen gerealiseerd door creatief aanbesteden, aanbestedingen te bundelen, spullen te 
hergebruiken en samenwerking in de Noordkop. De economische omstandigheden werken hierbij in ons 
voordeel, de marktomstandigheden voor het aanbesteden van leveringen, diensten en werken zijn gunstig. 
Het voordeel ten opzichte van de begroting in 2012 is inmiddels opgelopen tot € 700.000. 
Daarnaast zijn voordelen geboekt op projecten, in totaal € 1.980.000. De voordelen op projecten vertalen zich in 
lagere rente- en aflossingsverplichtingen (€ 150.000) vanaf 2013.   
Het invullen van de inkooptaakstelling na 2012 ligt voor op schema. Mede door het achterwege laten van 
prijscompensatie in 2013 is de inkooptaakstelling grotendeels ingevuld. 



                                                                                      Tussenrapportage 2012-  september 2012 Pagina 80 van 80 

 
Personeel 
De totale bezuinigingstaakstelling op personeel bedraagt bijna € 3 miljoen. De taakstelling wordt ingevuld door 
gebruik te maken van het natuurlijk verloop. De invulling in 2011 is gerealiseerd door het afbouwen van de 
overhead.  
In 2012 wordt verwacht dat er € 100.000 meer wordt bezuinigd dan begroot.  
 
Belangrijk is dat continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie ondanks de bezuinigingen op 
personeelskosten gewaarborgd blijft. De afgelopen periode is geïnventariseerd hoe de afdelingen omgaan met 
het natuurlijk verloop binnen hun afdeling; hoe zij werken aan kennisoverdracht, het herverdelen van werk, taken 
samen met andere afdelingen of in regionaal verband oppakken, taken laten vervallen, etc. De uitkomsten 
worden benut om de taakstelling op personeel zo verantwoord mogelijk in te vullen.   
 
Samenvatting afwijkingen 2012 
 
In tabel 1 zijn de resultaten voor 2012 weergegeven. 

Tabel 1 Voortgang bezuinigingen 2012 (bedragen x € 1.000) 

Component Begroot  Prognose Afwijking Toelichting 
Ruimte in begroting 155 155 0 Geen afwijkingen 
Kostendekkendheid 216 216 0 Tarieven verhoogd 
Subsidies 1.290 1.080 -210 Aanloopverlies 
Inkoop 769 1.472 703 Tempo sneller 
Personeel 48 148 100 Tempo sneller 
Totaal 2.478 3.071 593  
 
 
Taakstellingen 
 
De taakstellingen sociaal domein en Willemsoord worden niet geheel gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de 
tekorten te compenseren uit de stelpost materiële begroting van € 2 miljoen in 2012. 
  
Omschrijving Begroot realisatie TURAP Begr.

Willemsoord bijdrage -550.000 45.000 505.000 0
sociaal domein -5.223.000 3.812.000 1.411.000 0
stelpost mat.sluit.begroting 2.000.000 -1.916.000 84.000
Totaal: -3.773.000 3.857.000 0 84.000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


