
Inleiding

Voor u ligt de eerste Turap van 2017.
Dit is de eerste keer dat u deze krijgt aangeboden via het nieuwe digitale pakket LPC.
Bij de inrichting van het pakket is rekening gehouden met de wensen van de raad:
 
1. Het verslag is in de vorm van een stoplichtrapportage.
2. Het rapport is meer beleidsmatig ingestoken en met minder financiële informatie.
3. Dit jaar is een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves opgenomen.
4. De status van de kredieten wordt net als vorig jaar opgenomen in de tweede Turap.
 
De peildatum is eind april, maar belangrijke ontwikkelingen zoals de meicirculaire zijn verwerkt.
 
Programma's
Per programma zijn in de begroting 2017 doelenbomen opgenomen.
De beleidsmatige en operationele doelen waar de focus op ligt in 2017, staan gemeld in de begroting 2017.
In de Turap is de voortgang van deze doelen vertaald in een stoplicht rapportage.
De stoplichten geven de status van het vastgestelde beleid en/of financiën aan.
Als de status van het beleid nog voldoet aan het beoogde resultaat en de financiën binnen begroting blijven,
dan is de kleur groen.
Bij een groen licht wordt alleen een toelichting geschreven als er iets te melden valt.
Bij de oranje en rode stoplichten staat altijd een toelichting waarom er een afwijkende kleur is gebruikt.
Afwijkingen die een financieel gevolg groter dan € 100.000 hebben, staan met bedrag en oorzaak genoemd in
de toelichting.
 
Buiten de benoemde doelen staat onder elk programma een kopje overige ontwikkelingen
Ontwikkelingen die geen betrekking hebben op de benoemde doelen zijn hier opgenomen.
Dit kunnen ontwikkelingen zijn op beleidsmatig, politiek of financieel gebied.
 
Algemene mededelingen
Na de programma's volgen algemene mededelingen.
Dit zijn mededelingen die niet te groeperen zijn onder een programma.
Een voorbeeld hiervan is informatie over de Algemene Uitkering en de regelgeving BBV.
 
Financiële informatie
Tenslotte eindigt het rapport met een financiëel overzicht.
Deze begint met de actuele stand van de reserves inclusief de mutaties vanuit de Turap 2017.
 
In het financiële overzicht zijn de financiële effecten per programma zichtbaar.
.
 
 

Omschrijving Beleid Financiën Eventuele toelichting

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

1.1 Vergroten van participatie met inwoners en ondernemers in gemeentelijke besluitvormingsprocessen

1.2 Versterken van deelname gemeente Den Helder in regionale samenwerkingsverbanden

1.1 Vergroten van participatie met inwoners en ondernemers in
gemeentelijke besluitvormingsprocessen

Het beleidskader Perspectief Openbare ruimte is april 2017
vastgesteld.



1.4 Adequate informatievoorziening aan inwoners en bedrijven

1.6 Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen veilig gebruikmaken van de mogelijkheden die Den Helder biedt.

Overige ontwikkelingen

De kosten van de afwikkeling van de brandschade aan de raadszaal ramen we vooralsnog tot een gelijk niveau
als het ontvangen voorschot op de verzekeringsuitkering van € 125.000.
 
Aanvullend op de kosten die al in 2016 voor de onder de bommenregeling vallende sanering Vinkenterrein
opgenomen zijn, is in 2017 nog een kleine € 340.000 uitgegeven. Via de algemene uitkering 2018 declareren
wij 70% bij het Rijk en 30 % (ca. € 100.000) onttrekken we uit de reserve Bodemsanering. Voor de declaratie bij
het Rijk stellen we een (hiertoe verplicht) raadsvoorstel op, zodra de kosten zijn vastgesteld.
 
Per saldo is er € 131.000 meer dividend uitgekeerd door de BNG en de combinatie van HVC en Gaskop Noord-
Holland.
 
De bijdrage voor De Kop Werkt van € 1.500.000 is begroot bij programma 3, maar hoort in programma 1.
 
De meicirculaire laat een stijging van de Algemene Uitkering zien van € 2.643.000, waarin voor € 660.000
voordeel zit voor het Sociale Domein via een hogere Integratie Uitkering van € 160.000 en verder specifieke
uitkeringen.
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Programma 2 Openbare ruimte

2.1 Inwoners stimuleren de fiets nemen

1.2 Versterken van deelname gemeente Den Helder in
regionale samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! is
ondertekend. De raden stelden het toetsingskader vast. Het
jaarprogramma 2017 is vastgesteld en in uitvoering.
De bijdrage voor 2017 is € 2.590.000. Binnen dit taakveld is dit
een toename van € 1.090.000. Bij programma 3 was hier echter
al een bedrag van € 1.500.000 voor geraamd, wat vanwege de
verantwoording binnen dit taakveld mag vervallen. In 2018
wordt de bijdrage nogmaals een bedrag € 2.590.000 wat we
meenemen in de primitieve begroting 2018.
 
Sinds 1 januari 2017 levert Den Helder de voorzitter van het
regionaal managementoverleg Sociaal Domein. De voorzitter is
tevens adviseur van het regionaal Portefeuillehoudersoverleg
Sociaal Domein waarvoor Den Helder ook de voorzitter levert.
Het betreft de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en
Den Helder.

1.4 Adequate informatievoorziening aan inwoners en bedrijven

1.4.1 Het in stand houden van goede parkeervoorzieningen

1.6 Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen veilig
gebruikmaken van de mogelijkheden die Den Helder biedt.

1.6.1 Lokaal integraal veiligheidsbeleid



2.2 Verbeteren van de bereikbaarheid

2.4 Gebiedsgericht werken

2.5 Een duurzame, veilige stad

2.6 Inhalen van achterstallig onderhoud

2.8 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten en recreëren in een groene omgeving

2.10 Evenementen bevorderen die bijdragen aan de identiteit van de stad en een regionale of (inter) nationale uitstraling hebben

2.1 Inwoners stimuleren de fiets nemen Drie projecten zijn voor de subsidieregeling BDU Kleine
infrastructuur 2016-2017 aangemeld:
- De reconstructie van de Polderweg voor het gedeelte tussen
de Krugerstraat en de rotonde De Vijfsprong
- De aanleg van de rotonde Zuiderhaaks -Breewijd
- De realisatie van een fietspad langs de Duinweg tussen de
Jan Verfailleweg en de kom Huisduinen (fase 1)
Het gemeentelijk aandeel maakt onderdeel uit van de
gemeentelijke begroting.

2.2 Verbeteren van de bereikbaarheid Om de parkeeroverlast te beperken en gratis parkeren te
behouden, is in januari 2017 in de straten in het centrum een
blauwe zone met een maximum parkeerduur van twee uur
ingesteld. Dit geldt ook voor de Sluisdijkbuurt, Van Galenbuurt,
omgeving Westgracht en Boerhaaveplein. De blauwe zone
Weststraat-Noord bleef op maximaal vijf uur. De kosten van het
instellen van de blauwe zones bedragen eenmalig € 44.500,--.
De jaarlijkse exploitatiekosten voor parkeerbeheer komen bij dit
reguleringsbeleid op € 844.000,-- per jaar. Naar aanleiding van
bedenkingen hiertegen heeft het college in maart  besloten om
de parkeerduur te verlengen. Dit leidt niet tot aanpassing in de
budgetten.

2.4 Gebiedsgericht werken Gebiedsgericht werken trekken we breder dan alleen het
onderhoud van de openbare ruimte. Via de kaderbrief hebben
we daarvoor een voorzet gedaan. De voortgang van het
gebiedsgericht werken is afhankelijk van de uitkomst van het
gesprek tussen college en u over die voorzet.
 

2.5 Een duurzame, veilige stad Een investeringskrediet van € 300.000,-- is beschikbaar gesteld
voor de aanleg van LED verlichting in drie prioritaire buurten die
in het kader van Nieuw Perspectief Openbare Ruimte in
aanmerking komen om als eerste om te vormen.

2.6 Inhalen van achterstallig onderhoud De aanpak van achterstallig onderhoud is grotendeels
verweven in het gebiedsgericht werken. De raad spreekt zich
bij de behandeling van de kaderbrief/-nota en/of begroting 2018
uit over het gebiedsgericht werken. Afhankelijk van de uitkomst
kunnen we daarna aan de slag met de aanpak van het
achterstallig onderhoud.
 

2.8 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar
hartenlust kunnen sporten en recreëren in een groene
omgeving

Van zes strandslagen wordt in 2017 het beheer, onderhoud en
eigendom (door middel van opstalrecht) overgedragen aan de
gemeente. Van twee andere strandslagen alleen het eigendom
omdat beheer en onderhoud hiervan al bij de gemeente waren
(Donkere Duinen en Falga). De gemeente heeft hiertoe een
overeenkomst met het Hoogheemraadsschap gesloten. Als
uitvloeisel hiervan ontvangt de gemeente een vergoeding van
ca € 130.000. Hier tegenover ontstaat een beheerplicht. Het
ontvangen geld storten we in een onderhoudsvoorziening waar
de komende jaren de beheerskosten uit gedekt worden. Een en
ander conform raadsbesluit 16.0098 dd. 27 februari 2017. Voor
vergunningen en handhaving door de gemeente wordt jaarlijks
€ 20.000 ingezet voor de uitvoering. Voor het onderhoud aan de
strandslagen  wordt jaarlijks € 13.500 besteed.

2.8.2 kansen om speelgelegenheden of - aanleidingen te
creëren worden benut

2.10 Evenementen bevorderen die bijdragen aan de identiteit
van de stad en een regionale of (inter) nationale uitstraling
hebben



Overige ontwikkelingen

Ingevolge de geactualiseerde nota afschrijvingsbeleid moeten de uitgaven voor het fietspad aan de Duinweg
waartoe middels de kadernota 2017 is besloten ‘geactiveerd’ worden. Hier vloeit uit voort dat we een
egalisatiereserve openen voor de kapitaallasten en het incidentele budget van € 140.000 vervalt.
 
Het beheer, onderhoud en eigendom van zes strandafslagen zijn overgedragen aan de gemeente voor een
bedrag van € 130.000.
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Programma 3 Economische zaken

3.1 Creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om zich te vestigen

3.2 Kennis behouden en versterken in de regio

3.3 Ruimte bieden op bedrijfsterreinen en voldoende kaderuimte

3.4 Vraag en aanbod tussen arbeidsmarkt en onderwijs beter in balans brengen

3.5 Profileren van Den Helder als toeristische bestemming

Overige ontwikkelingen

Aan MCN is een EFRO subsidie toegekend.  De gemeente verstrekt hiervoor een co-financiering en een
bijdrage voor het versterken van het penvoerderschap  van in totaal € 200.000. In 2017 wordt hiervan een
eerste tranche van € 100.000 beschikbaar gesteld die we dekken uit een hiertoe gevormde reserve.

3.1 Creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om zich te
vestigen

Door de bijdrage voor DE KOP WERKT! administratief af te
wikkelen binnen programma 1, Bestuurlijke Samenwerking,
verschuift de hiermee samenhangende uitgave van dit
programma naar programma 1.

3.2 Kennis behouden en versterken in de regio

3.3 Ruimte bieden op bedrijfsterreinen en voldoende kaderuimte Er is een overleg gestart met het rijksvastgoedbedrijf over de
mogelijkheden van aankoop van het terrein Buitenveld. Een
deel van het terrein benutten we voor het realiseren van een
opstelplaats voor vrachtauto's.

3.3.1 faciliteren van Port of Den Helder en Den Helder Airport

3.4 Vraag en aanbod tussen arbeidsmarkt en onderwijs beter in
balans brengen

3.5 Profileren van Den Helder als toeristische bestemming De destinatiemarketing is voor het jaar 2017 ondergebracht bij
het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

3.5.2 Promotie van wat Den Helder te bieden heeft Voor het ontwikkelen van een interactief digitaal platform voor
het 'vermarkte n' van Den Helder door de
citymarketingorganisatie is € 15.000,-- beschikbaar gesteld. Het
maakt tevens dat bezoekers de weg naar Den Helder, de
mogelijkheden voor een langer verblijf en alles wat hier verder
te doen is, goed kunnen vinden.
 
Voor 2017 is nog een eenmalige bijdrage gegeven van €
20.000 voor het openhouden van het bezoekers
informatiecentrum op Willemsoord.



 
In dit programma is een bedrag van € 1.500.000 begroot voor De Kop Werkt, maar deze hoort thuis in
programma 1.
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Programma 4 Onderwijs

4.1 Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

4.2 Kwalitatief goed onderwijs

Overige ontwikkelingen

Met alle schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van onderhoud aan schoolgebouwen in het
Convenant Voorzieningen onderhoud t.b.v. huisvestingsvoorzieningen gemeente Den Helder 2012-2015,
kortweg het onderhoudsconvenant. Dit convenant rekenen we af op nacalculatie basis waardoor er in 2017 ca.
€ 320.000 aan uitgekeerd voorschot terugontvangen is. Dit storten we terug in de gerelateerde
egalisatiereserve Onderwijs Huisvesting.
 
De organisaties die Kinderopvang leveren voor de doelgroep in Den Helder blijken over de jaren 2016 en 2015
een verkeerde verantwoording te hebben ingediend. De subsidietoekenning aan deze organisaties is als
gevolg hiervan over deze jaren ongeveer € 150.000 te laag geweest.
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Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Zoveel mogelijk inwoners van Den Helder sporten en bewegen, en ontwikkelen zo hun eigen talent

5.2 Exploiteren van voldoende kwalitatief goede sportvoorzieningen

5.3 Den Helder kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod aan culturele voorzieningen

5.4 Ondersteuning van het behoud van het historisch waardevolle erfgoed en het stimuleren van de belangstelling hiervoor

4.1 Kwalitatief goed en gevarieerd
onderwijshuisvestingsaanbod

Het college heeft een voorbereidingskrediet van € 117.200,--
beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden
van het bouwplan voor VSO De Spinaker. Een voorstel om een
krediet beschikbaar te stellen van € 2.673.000,-- om De
Spinaker te huisvesten op locatie Sportlaan 38 is aangeboden
aan u.

4.1.2 adequaat leerlingenvervoer

4.2 Kwalitatief goed onderwijs Van de Inspectie van het Onderwijs is bericht ontvangen, dat de
stand van zaken van het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid positief wordt beoordeeld. De
inspectie ziet om die reden af van het verrichten van een
periodiek onderzoek naar (de uitvoering van) dit beleid. Zie
AI17.02867.

5.1 Zoveel mogelijk inwoners van Den Helder sporten en
bewegen, en ontwikkelen zo hun eigen talent

5.2 Exploiteren van voldoende kwalitatief goede
sportvoorzieningen

5.3 Den Helder kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod
aan culturele voorzieningen

5.3.2 zoveel mogelijk mensen deel aan cultuur



5.6 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten en recreëren in een groene omgeving

Overige ontwikkelingen

 
De gemeente heeft sinds het begin van het geschil bij de watertoren geld gereserveerd om tot definitieve
afronding te komen van de watertoren. Inmiddels is er uitzicht op overeenstemming en vervolg van de
werkzaamheden. Er is rekening mee gehouden dat de gemeente voor ongeveer € 600.000,-- ex BTW nog aan
werkzaamheden moest uitvoeren. Op basis van de BBN rapportage en afkoop prijsstijging is dit € 803.000 ex
BTW geworden. Het verschil ligt onder andere gelegen in herstelwerkzaamheden gezien de lange doorlooptijd,
prijsindexatie en een nauwkeurige kostenbegroting als onderlegger. Daarbovenop komt de BTW
(werkzaamheden zijn niet of nauwelijks BTW compensabel) waardoor er in zijn totaliteit een verschil van €
372.000 ontstaat (t.o.v. € 600.000). Dit komt ten laste van het begrotingsresultaat. Over het mogelijke
schikkingsresultaat en de financiële consequenties wordt de raad door het college separaat geinformeerd.
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Programma 6 Sociaal Domein

6.1 Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

6.2 Iedere inwoner van Den Helder kan meedoen in de samenleving, op eigen niveau en naar draagkracht

5.4 Ondersteuning van het behoud van het historisch
waardevolle erfgoed en het stimuleren van de belangstelling
hiervoor

5.6 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar
hartenlust kunnen sporten en recreëren in een groene
omgeving

6.1 Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid
ondersteunt

Uit eerder gehouden onderzoeken komen positieve resultaten.
De uitkomsten van de clientervaringsonderzoeken jeugdzorg en
wmo over 2017 volgen later dit jaar.

6.1.1 burger vindt snel informatie en de aanvraag van
diensten/producten wordt snel afgehandeld

Een klantvriendelijke digitale zorgwijzer is in ontwikkeling en zal
medio 2017 operationeel worden. Deze krijgt een goed
zichtbare plek op de gemeentelijke website.
De organisatie spant zich tot het uiterste in om wachttijden weg
te werken en te verhinderen. De doelstelling is om vanaf eind
2017 alle aanvragen om maatwerkvoorzieningen binnen de
normtijd af te handelen.
 



6.2 Iedere inwoner van Den Helder kan meedoen in de
samenleving, op eigen niveau en naar draagkracht

De volgende activiteiten die zorgen voor het meedoen van
vergunninghouders in Den Helder hebben plaatsgevonden :
De participatiemarkt voor vergunninghouders met aanbod
(vrijwilligers)werk, opleiding en ontmoeting.
De oprichting netwerk Vluchtelingen met COA, Scholen aan
Zee, ROC, IVC, Parlan, Nidos, GCA, Robin Hood college,
gemeente Den Helder – inventariseren knelpunten en kansen
en organiseren activiteiten die het meedoen van vluchtelingen
bevorderen.
 
Innovatieproject formele/Informele hulp Jeugd en Wmo loopt tot
1 oktober 2017. Resultaten van het project presenteren we in
september 2017 tijdens een conferentie.
 
Uitkomsten onderzoek naar eenzaamheid onder 75-plussers
zijn 7 juni 2017 gepresenteerd. Uitkomsten vertalen we in de
visienota “Netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den
Helder” en bijbehorende acties.
 
Pilots Sociale Innovatie:
Het inrichten van een testlocatie wijkcentrum Visbuurt 3.0 is
gericht op:
- Het stimuleren betrokkenheid buurtbewoners.
- Het vraag- en buurtgericht organiseren van (preventieve)
diensten en activiteiten
De behoeften zijn geïnventariseerd. Een kerngroep van
organisaties en bewoners stelt Plan voor wijkcentrum op.
 
Slow Work:
Het doel hiervan is mensen met een grote afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt door te stromen naar één van de vele
werkgebieden die in de gemeente voorhanden zijn.
De startbijeenkomst is in het 3e kwartaal 2017 met 4
Kopgemeenten over ideeën en toepassing van Slow Work.
De verslaglegging volgt via Raadscommissie MO.

6.2.1 bevorderen van de eigen kracht van inwoners. Preventief
acteren door inzet van laagdrempelige algemene
voorzieningen, waardoor inwoners minder gebruik maken van
maatwerkvoorzieningen. Het bieden vna (zicht op) werk en het
investeren in de groep van

In het derde kwartaal 2017 bespreken wij met u een
procesvoorstel voor de actualisering van ons preventief
jeugdbeleid.
  
In het kader van de Visievorming beschermd wonen en
maatschappelijke opvang, is een innovatieproject gestart
gericht op het versterken van preventie/vroegsignalering en het
versterken van de ondersteuningsstructuur van thuiswonende
cliënten. Het terugbrengen van overlast in woonbuurten en het
bieden van passende begeleiding (door professionals, netwerk
en omgeving) en aanspreekpunten op buurtniveau zal daarbij
mede de inzet zijn.
 
Het budget voor subsidieverlening voor algemene
voorzieningen WMO/Jeugd en vrijwilligerswerk is € 90.000 te
laag geraamd. Dekking vindt plaats vanuit de integratie-uitkering
WMO.

6.2.3 bieden van een vangnet (in de vorm van
maatwerkvoorzieningen) voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat
zijn om op eigen kracht vorm en inhoud aan hun leven te geven

Financiëel zijn diverse bedragen in de begroting naar boven of
beneden bijgesteld. De verrekening vindt plaats via de Reserve
Sociaal Domein en de Integratieuitkering.
 
Inkomensregelingen (per saldo € 1.100.000 hogere lasten)
In 2017 zullen (naar raming) 1.800 cliënten gebruik maken van
een inkomensregeling. Dit zijn er 160 meer (€ 2,2 mln) dan
eerder begroot. Daar tegenover staat dat de voorlopige
rijksbijdrage bijna € 1,1 mln hoger is dan eerder werd geschat.
De positieve economische ontwikkeling vertaalt zich nog niet in
banen voor werkzoekende inwoners.
De lasten van de inkomensregelingen zijn ongeveer € 1,3 mln
hoger dan de te ontvangen rijksbijdrage. Het verschil
verrekenen we conform raadsbesluit met de reserve Sociaal
Domein.
 
Begeleide participatie (€ 280.000 hogere lasten)
De financiering van de WSW-ers in dienst van de GRGA valt €
280.000 hoger uit dan geraamd. Dit heeft vooral te maken met
de cao-wijziging voor deze doelgroep. De dekking vindt plaats
binnen de Integratie-uitkering Sociaal Domein/reserve Sociaal
Domein.



 
Arbeidsparticipatie (€ 175.000 lagere lasten, € 100.000
hogere baten)
De budgetten voor de arbeidsparticipatie stellen we op basis
van de realisatie over 2016 met € 175.000 naar beneden bij ten
gunste van de reserve SD.
De bijdrage vanuit ESF en de regiogemeenten voor de door ons
aangesteld projectleider is € 100.000 hoger.
 
 Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 735.000 lagere lasten)
Op basis van de ervaringscijfers 2016, de aanbesteding
Huishoudelijke Hulp in 2016 en verlenging contracten met
zorgaanbieders WMO 2017 stellen we de budgetten voor zorg
in natura en persoonsgebondenbudgetten met
€ 735.000 naar beneden bij ten gunste van de reserve SD. In
de 2e kwartaalrapportage van Sociaal Domein geven we aan of
er ontwikkelingen zijn waar te nemen in het aantal
voorzieningen dat we inzetten.
 
Maatwerkdienstverlening 18- (€ 1.135.000 lagere lasten)
Op basis van de ervaringscijfers 2016 en verlenging contracten
met zorgaanbieders Jeugdhulp 2017 stellen we de budgetten
voor zorg in natura en persoonsgebondenbudgetten met €
1.135.000 naar beneden bij ten gunste van de reserve SD. In
de 2e kwartaalrapportage van Sociaal Domein geven we aan of
er ontwikkelingen zijn waar te nemen in het aantal
voorzieningen dat we inzetten. 
 
Geëscaleerde zorg 18+ (€ 623.000 lagere lasten)
De budgetten voor subsidieverlening stellen we met € 223.000
naar beneden bij ten gunste van de reserve SD.
Op basis van de ervaringscijfers 2016 en verlenging contracten
met zorgaanbieders Beschermd Wonen 2017 stellen we het
budget voor zorg in natura met € 400.000 naar beneden bij ten
gunste van de reserve SD. In de 2e kwartaalrapportage van
Sociaal Domein geven we aan of er ontwikkelingen zijn waar te
nemen in het aantal voorzieningen dat we inzetten.
 
Geëscaleerde zorg 18- (€ 1.500.000 hogere lasten)
Het budget benodigd voor de dienst ‘Veilig Thuis’ uitgevoerd
door de GGD Holland Noorden stellen we met € 100.000 naar
boven bij. Dit als gevolg van het feit dat een aantal gemeenten
besloten heeft deze dienst niet meer van de GGD af te nemen.
De gelijkblijvende kosten verdelen we over de resterende
deelnemende gemeenten.
Op basis van de ervaringscijfers 2016 en verlenging contracten
met zorgaanbieders Jeugdhulp 2017 stellen we het budget voor
zorg in natura met € 1.400.000 naar boven bij ten laste van de
reserve SD. In de 2e kwartaalrapportage van Sociaal Domein
geven we aan of er ontwikkelingen zijn waar te nemen in het
aantal voorzieningen dat we inzetten.
 
 
 



Overige ontwikkelingen

Algemeen
Eind januari 2017 hebben wij besloten de formatie van de afdeling Sociaal Domein met ingang van 1 januari
2017 met 19 fte uit te breiden. De hiermee samenhangende kosten bedragen ruim € 1,1 mln. Dekking hiervan
vindt plaats vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein met ruim € 610.000, onttrekking van ongeveer €
180.000 aan de reserve Sociaal Domein en € 336.000 uit andere (inhuur)budgetten van de afdeling.
 
Eind april 2017 hebben wij besloten de aanbevelingen uit het onderzoek van Berenschot naar werkdruk binnen
de afdeling Sociaal Domein, over te nemen en de formatie met 5,5 fte per 1 mei 2017 uit te breiden. De
hiermee samenhangende kosten bedragen ruim € 210.000. Dekking hiervan vindt plaats vanuit de integratie-
uitkering Sociaal Domein met bijna € 140.000. Voor de resterende € 70.000 vragen we de raad budget
beschikbaar te stellen. In navolging op het genoemde onderzoek door Berenschot stellen we een
Inrichtingsplan Sociaal Domein 2.0 op. Doel van dit plan is processen binnen de afdeling/organisatie te
stroomlijnen en de formatie op orde te krijgen.
 
Vanuit de algemene uitkering is een bedrag ontvangen voor verhoogde asielinstroom van € 145.000. Deze
middelen worden ingezet voor re-integratie en begeleiding.
 
 
 

Omschrijving Beleid Financiën Eventuele toelichting

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Het klimaatbestendig maken van Den Helder

6.2.5 versterken van het armoedebeleid met een sterkere focus
op preventie. Dit moet leiden tot minder inwoners die in
armoede leven

Het armoedebeleid voor de komende jaren is op 22 mei door de
Raad vastgesteld. De uitvoeringsagenda en de voortgang
daarvan bieden we periodiek aan aan de raadscommissie MO.
Onderdeel van de uitwerking van het armoedebeleid is de
heroriëntatie op de schuldhulpverlening en het
beschermingsbewind. Op basis van verricht onderzoek
bereiden we maatregelen voor.
 
Financieel:
Minimabeleid (€ 1.885.000 hogere lasten).
We vragen de raad een budget van € 40.000 beschikbaar te
stellen voor de versterking van de uitvoering van het
armoedebeleid.
 
De budgetten bijzondere bijstand zijn conform het
uitgavenniveau 2016 met € 585.000 naar boven
bijgesteld. Oorzaken zijn de stijgingen van de lasten van
bewindvoering, de individuele inkomenstoeslag en
kwijtschelding afvalstoffenheffing van € 100.000.
 
De budgetten voor het armoedebeleid zijn met € 1,3 mln naar
boven bijgesteld. De oorzaak is het hogere beroep op
bestaande voorzieningen en uitbreiding van het aantal
voorzieningen. Dekking vindt voor ongeveer € 360.000 plaats
vanuit het gemeentefonds, € 270.000 vanuit de reserve Sociaal
Domein en het restant vanuit de Integratie-uitkering Sociaal
Domein.



7.2 Het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar
duurzame energie

7.3 Het functioneren van de riolering verder verbeteren

7.4 Het terugdringen van structurele overlast door hemelwater of hoge grondwaterstanden

7.5 Realiseren van de doelstelling van de rijksoverheid door gescheiden inzameling (bronscheiding) van huishoudelijk afval, in 2020 te komen
tot 75% materiaalgebruik

Overige ontwikkelingen

 
Sinds 1994 bestaat Baggerbeheer Den Helder B.V. Doel is de exploitatie van depots ten behoeve van de
opslag en verwerking van baggerspecie, grond, veegvuil en groenafval. De gemeente Den Helder is enig
aandeelhouder. Het jaar 2015 en 2016 sluiten af met een negatief resultaat van respectievelijk € 340.000 en €
345.000. Voorgesteld wordt een bedrag van € 685.000 als voorziening op te nemen.
 
De kosten voor afvalverwerking door de HVC Alkmaar nemen toe. Voornaamste reden is enerzijds de

7.1 Het klimaatbestendig maken van Den Helder Om de inrichting van de openbare ruimte van het woongebied
uiterlijk in 2032 via de gebiedsgerichte aanpak te hebben
verbeterd op de factoren bewonerswensen, beheerefficienc y, 
duurzaamheid en klimaatbestendigheid vergt voor de komende
vijftien jaar een structurele impuls van € 1,28 mln. per jaar. Hier
tegenover staat echter een structurele besparing in het beheer-
en onderhoudsbudget die oploopt naar € 450.000,-- in 2032.
Deze financiële consequenties die voortvloeien uit de
vaststelling van het beleidskader Perspectief openbare ruimte,
wegen we mee in de besluitvorming over de begroting 2018-
2021.

7.2 Het nemen van maatregelen op het gebied van
energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen en de overgang naar duurzame energie

De notitie aanzet tot duurzaamheidsagenda is vastgesteld. Voor
2017 is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000 voor
onderzoek. Uitvoering van de acties uit de
duurzaamheidsagenda voor de jaren 2018 t/m 2020 schatten
we in op jaarlijks € 400.000. De afweging hiervan vindt plaats bij
de besluitvorming over de begroting 2018-2021.

7.2.1 toepassen van duurzame maatregelen in het gemeentelijk
vastgoed

Een investeringskrediet van € 100.000 is beschikbaar gesteld
voor de installatie van een biomassaketel bij de Helderse Vallei.
Aan de raad is voorgesteld om € 95.000 beschikbaar te stellen
voor extern energetisch onderzoek, om verduurzaming van het
gemeentelijk vastgoed in gang te zetten.

7.3 Het functioneren van de riolering verder verbeteren

7.3.2 meer kostenbewust vervangen of renoveren van slechte
riolering

7.4 Het terugdringen van structurele overlast door hemelwater
of hoge grondwaterstanden

Alle voor 2017 geplande projecten zijn in voorbereiding.
Uitvoering volgt in de tweede helft van 2017.

7.4.1 concrete aanpak van de zorgplichten hemel- en
grondwater

7.5 Realiseren van de doelstelling van de rijksoverheid door
gescheiden inzameling (bronscheiding) van huishoudelijk afval,
in 2020 te komen tot 75% materiaalgebruik

Vanaf 1 maart 2017 heeft de gemeente met de
frequentiewisseling (rest- en plastic afval)  een grote stap gezet
om het huishoudelijk restafval te verminderen en
materiaalhergebruik te bevorderen. Vanaf eind 2017 beginnen
we – inmiddels versneld - wijksgewijs met het nieuwe
afvalinzamelsysteem: restafval op afstand en drie mini-
containers aan huis (GFT, plastic en oud papier). Voor de
binnenstad moeten we maatwerk leveren. Om in 2020 voor
Den Helder tot 75% materiaalhergebruik te komen, ofwel 100
kg restafval per persoon per jaar, wordt nog een hele uitdaging
(44% in 2016). In ieder geval zetten we alles op alles om een
substantiële verbetering te bewerkstelligen.



verschuiving van meerpersoons- naar éénpersoonshuishoudens, maar vooral de uitdraai vanuit de BAG, ofwel
meer woonhuisaansluitingen. Conform opgave HVC bedraagt de bijdrage voor 2017 € 6.028.000 terwijl €
5.851.000 is begroot. We moeten daarom € 177.000 bijramen.  Al jaren is de afvalstoffenheffing niet
kostendekkend. Door deze bijraming daalt het dekkingspercentage verder. Wij komen hier bij de bespreking
van de begroting 2018 op terug.
 
In 2015 is het Bodemprogramma 2015 - 2018 inzake bodemsanering vastgesteld. In de jaren 2015 en 2016
zijn niet alle voorgenomen saneringen ingezet. Deze zijn doorgeschoven naar latere jaren, reden om de
hiermee samenhangende uitgaven en onttrekkingen uit de reserve in 2017 te ramen, ca € 400.000.
 

Omschrijving Beleid Financiën Eventuele toelichting

Programma 8 Ruimte en Stedelijke Vernieuwing

8.1 Het stadshart biedt ruimte voor: genieten (stadspark, terrasjes, ijsbaan), gezellig winkelen, ondernemen en initiatieven ontplooien,
aantrekkelijke plek om te wonen, uitnodigende en aantrekkelijke entrees en goede bereikbaarheid

8.2 Ontwikkelen van de woonkwaliteit

8.3 Stad en platteland hebben ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij de identiteit van de stad

Overige ontwikkelingen

8.1 Het stadshart biedt ruimte voor: genieten (stadspark,
terrasjes, ijsbaan), gezellig winkelen, ondernemen en
initiatieven ontplooien, aantrekkelijke plek om te wonen,
uitnodigende en aantrekkelijke entrees en goede
bereikbaarheid

Het ontwerp van het bestemmingsplan Postkantoor 2017 is ter
visie gelegd waarin we binnen het bestaande bouwvolume de
glazen vleugel bestemmen voor cultuur en ontspanning en op
de verdieping maximaal tien woningen mogen worden
gerealiseerd.

8.1.1 ontwikkeling Halter Bellevue

8.1.2 ontwikkeling Anton Pieckplein

8.1.3 aanpak aanloopstraten Koningstraat en Spoorstraat De raad is 30 januari 2017 geïnformeerd over de
uitgangspunten/criteria voor verplaatsing van de coffeeshops. In
de raadscommissie Stadsontwikkeling is de voorgenomen
ontwikkeling van de groene as station - dijk in samenhang met
de herontwikkeling van de aanloopstraten Koningstraat -
Spoorstraat gepresenteerd.

8.1.4 inrichting stationsvoorplein

8.1.5 ontwikkelen horeca Willemsoord

8.1.6 herstructurering aanloopstraten Koningstraat en
Spoorstraat

8.2 Ontwikkelen van de woonkwaliteit

8.2.1 vraaggericht bouwen, met oog voor de kwaliteit die de
woonconsument vraagt

8.2.3 duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving

8.3 Stad en platteland hebben ruimtelijke kwaliteit die aansluit
bij de identiteit van de stad



De discussie over de toekomstige ontwikkeling van de kust heeft geleid tot een kustpact tussen overheden,
natuurorganisaties , beheerders en brancheverenigingen op het gebied van recreatie. De gemeente Den Helder
is medeondertekenaar van dit kustpact omdat het een afgewogen basis biedt van gemeenschappelijke
waarden en een balans tussen landschapsbescherming en ontwikkeling.
 
Ter uitvoering van raadsbesluit 16.0045 inzake afwikkeling herontwikkeling Lidwina is het betreffend perceel ter
waarde van € 787.524 aangekocht wat we dekken uit de hiertoe ingestelde reserve.
 
Ingezette sanering en sloop van grond en panden aan de Krugerstraat wordt afgerond. Voor saneringkosten
wordt € 50.000 uit de reserve Bodemsanering aangewend. Uit de overige begrote kosten van € 130.000 en
geraamde opbrengst van € 180.000 ontstaat een voordeel van € 50.000 wat we storten in de egalisatie reserve
Vastgoed.
 
Uit verkoop van 'overige gronden' krijgen we jaarlijks een wisselend resultaat, voor 2017 realiseren we ieder
geval een opbrengst van € 130.000 waarvan, na aftrek van € 30.000 gerelateerde kosten, € 100.000 ten gunste
van de algemene middelen komt.
 
 
 

Algemene mededelingen

BBV
De recente wijzigingen in de BBV heeft geleid tot veel landelijke vragen aan de commissie BBV. De
antwoorden geven meer duidelijkheid over de toepassingen van de nieuwe regels en zorgt voor een verfijning
van de uitwerking. Dit geldt ook voor ons en de wijziging zit in het verdelen van de kosten naar overhead of
direct aanwijsbaar aan een product. Deze budget neutrale wijziging zorgt voor verschuivingen tussen de
diverse programma's.
 
Deze wijziging ziet er als volgt uit:
Programma Bedrag

1  € 8.554
2  -/- € 389.697
4  -/- € 512.093
5  -/- € 458.466
6  € 503.539
7 € 848.163

 
Financiering en kapitaallasten
Elk jaar met de tussenrapportage vindt er weer een actualisatie plaats van onder andere de onderdelen
financiering en kapitaallasten. De kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rentelasten. In 2017
dalen de afschrijvingslasten voor de gemeente en rente die we kunnen doorberekenen naar investeringen in de
gesloten systemen (riool, onderwijs). Dit komt onder andere door latere uitvoering van investeringen in onder
andere ICT en de gesloten systemen in 2016.
 
Dit ziet er als volgt uit:
Programma Bedrag

1  -/- € 226.925
2  -/- € 65.222
4  -/- € 96.877

Egalisatiereserve 4 € 96.877
5  -/- € 54.102
7  -/- € 32.887

Egalisatievoorziening 7 € 27.887
8  -/- € 7.756

Totaal -/- € 359.005
 
Bij de actualisatie van de financiering nemen wij ook het onderdeel rentelasten van de kapitaallasten mee.
Onder de financiering vallen de rentelasten op ons eigen vermogen maar ook over uitstaande en opgenomen
geldleningen, samengevoegd komt dit dus terug in de financiering. Het hogere bedrag aan eigen vermogen
zorgt voor een stijging van rentelasten op het eigen vermogen , samen met de actualisatie van de overige
rentelasten en een lagere renteopbrengst via de kapitaallasten is er sprake van een nadelig resultaat ad €
584.000.



 
Voorziening Meerjarenonderhoud gebouwen
Met deze tussenrapportage willen wij de voorziening meerjarenonderhoud gebouwen en kosten in lijn brengen
met het meerjarenonderhoudsplan. Kosten die in 2017 rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen als
regulier onderhoud, worden gedekt door een vrijval uit de voorziening. Deze budget neutrale wijziging heeft
gevolgen voor de lasten en baten binnen diverse programma's. Zie hiervoor onderstaand overzicht:
 
Programma Baten/lasten Bedrag

1  Baten -/- € 72.778
 Lasten € 72.778

2  Baten -/- € 97.001
 Lasten € 97.001

5  Baten -/- € 103.873
 Lasten € 103.873

6  Baten -/- € 14.348
 Lasten € 14.348

7  Baten -/- € 7.609
 Lasten € 7.609

8  Baten -/- € 263.626
 Lasten € 263.626

Totaal  € 0,00
 
Algemene uitkering
In deze tussenrapportage worden de effecten van de meicirculaire verwerkt voor de verwachte uitkomsten van
de algemene uitkering. De meicirculaire laat een stijging van het accres en de integratie uitkering zien. De
stijging van de accres is vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting en
daarnaast een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP. Omdat er na de verkiezingen van 15 maart
nog geen kabinet is gevormd, is hier sprake van een beleidsarme circulaire. Ruimtevragende plannen worden
op zijn vroegst verwerkt in de komende Miljoenennota die in september uitkomt.
 
Naast het accres zijn in de meicirculaire de verschillende maatstaven weer bijgewerkt. Hierbij moet u denken
aan het aantal bijstandsontvangers, inwoneraantal, aantallen leerlingen en de WOZ-waarde. Deze aanpassing
heeft, samen met de actualisatie van de stelpost krimp, ervoor gezorgd dat de algemene uitkering over 2017 in
de meicirculaire positiever uitpakt. Ook de zogeheten stelpost inzake het BTW compensatiefonds hebben wij
geactualiseerd. Deze hebben wij ten opzichte van de aanvullende begrotingswijziging 2017 nogmaals
gehalveerd. Hierdoor blijft er nog een kwart van de stelpost over ten opzichte van de oorspronkelijke raming.
Over 2016 is inmiddels bekend dat de afrekening van de BTW compensatiefonds nadelig is. Omdat in de
septembercirculaire meer duidelijkheid komt over de jaren vanaf 2017 inzake het BTW compensatiefonds
handhaven wij nog een klein deel van de stelpost. Aan de hand van de septembercirculaire kijken wij naar het
verdere verloop van de stelpost.
 
Bij de decentralisatie- en integratie-uitkeringen is ook een aantal positieve effecten waarneembaar onder
andere de uitkering inzake Armoedebestrijding kinderen en Verhoogde Asielinstroom. Maar ook door de
suppletie-uitkering Bommenregeling. Alle plussen en minnen samen op de specifieke uitkeringen geeft een
positief effect van € 1.361.000. De integratie-uitkering Sociaal Domein is dit jaar € 166.000 hoger. Per saldo is
de stijging van het aandeel voor het Sociaal Domein op het gemeentefonds € 660.000. Dit vertaalt zich in de
budgetten van het Sociaal Domein en de eventuele mutaties in de bestemmingsreserves van het Sociaal
Domein.
 
Kijkend naar het effect van de totale algemene uitkering op het begrotingssaldo gecorrigeerd met het beroep
wat het Sociaal Domein op de verschillende uitkeringen doet resulteert dat in een positief effect van ongeveer
€ 2.000.000 op de algemene uitkering.

Financiële informatie

Overzicht reserves

Naam
Beginsaldo

2017
Toevoegingen
begroot 2017

Onttrekking
begroot

2017
Saldo

april 2017
Toevoegingen
Turap 2017

Onttrekking
Turap 2017

Eindsaldo
31/12/2017

Algemene reserve 25.568.325 1.012.944 1.903.492 24.677.777 471.070 25.148.847
Totaal Algemene reserve 25.568.325 1.012.944 1.903.492 24.677.777 471.070 0 25.148.847

Nieuwbouw stadhuis 1.702.491 50.000 1.652.491 -50.000 1.702.491
Woonomgeving De Schooten 412.603 120.000 292.603 292.603
Ontwikkelingsfonds M3cluster 200.000 200.000 200.000



Strategische Visie 8.008.539 3.636.000 4.372.539 -410.710 4.783.249
Drooghe Weert 232.000 232.000 232.000
Revolverend fonds duurzame OV 120.000 40.000 80.000 80.000
Co.-financiering Casino 542.000 542.000 542.000
Inrichting A.Pieckplein 807.948 756.000 51.948 51.948
Noorderhaaks 2.015.927 800.000 1.215.927 1.215.927
Bijdrage lokatie RWS+ 1.600.000 1.600.000 1.600.000
EFRO 0 100.000 -100.000
Totaal Beleidsprioriteiten 15.641.508 0 5.402.000 10.239.508 0 -360.710 10.600.218

Kunstopdr./aank.kunstvoorwerpen 125.757 125.757 125.757
Monumenten 271.803 271.803 271.803
B.N.L.S. 71.642 71.642 71.642
Bovenwijkse voorzieningen 133.245 133.245 133.245
Bodemsanering 542.803 120.000 110.500 552.303          502.523 49.780
Onderwijs huisvesting 4.222.630 392.033 3.830.597 137.046 -392.034 4.359.677
Totaal Meerjarig beleid 5.367.881 120.000 502.533 4.985.348 137.046 110.489 5.011.905

Herontwikkeling Lidwina 787.525 787.525 787.524 1
DIVMAG - terrein 227.044 227.044 50.000 177.044
Aankopen SH wet Voorkeursrecht 1.942.704 121.276 1.821.428 57.963 1.879.391
Sociaal Domein 10.160.000 635.963 9.524.037 3.227.230 1.048.454 11.702.813
Af te stoten gemeentelijk vastgoed 464.129 464.129 48.773 512.902
Totaal Buffer voor risico's 13.581.403 0 757.239 12.824.164 3.333.966 1.885.978 14.272.152

Blankmanstraat woonwagens 97.901 13.000 84.901 84.901
Duinen Noordkop 171.750 12.250 159.500 159.500
Verpl.kinderboerderij 295.071 17.670 277.401 277.401
Nieuwbouw Stadhuis 1.057.816 1.057.816 1.057.816
Exploitatie Parkeren 494.000 494.000 494.000
Totaal Egalisatiereserves 2.116.539 0 42.920 2.073.619 0 0 2.073.619

Nieuwbouw Pijler/Herderschee 1.669.868 67.138 126.584 1.610.422 1.610.422
Onderwijs cluster Pasteurstraat 2.233.481 88.996 153.172 2.169.305 2.169.305
Parkeerterrein De Schooten kap.lst 120.000 120.000 120.000
A.Pieckplein kap.lst 756.000 756.000 756.000
Noorderhaaks kap.lst 800.000 800.000 800.000
Fietspad Duinweg kap lasten 0 280.000 280.000
Totaal Technische reserve 3.903.349 1.832.134 279.756 5.455.727 280.000 0 5.735.727

Totaal Alle Reserves 66.179.004 2.965.078 8.887.940 60.256.142 4.222.082 1.635.757 62.842.468

Het overzicht reserves is bijgewerkt tot en met de besluiten genomen in april. De uitkomsten van de programmarekening 2016 staan hier niet in.

Financieel overzicht

( x € 1.000) Lasten    

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose

 begroot actueel werkelijk afwijking

 2017   prog rap

1.     Bestuur en ondersteuning 33.516 35.292 44.831 9.538

2.     Openbare ruimte 12.239 12.849 11.980 -870

3.     Economische zaken 2.965 2.965 2.004 -961

4.     Onderwijs 8.686 8.764 7.928 -836

5.     Sport, Cultuur en Recreatie 9.614 9.792 9.726 -66

6.     Sociaal Domein 85.911 85.911 91.130 5.219

7.     Volksgezondheid en Milieu 14.684 14.861 17.373 2.513

8.     Ruimte en stedelijke vernieuwing 9.636 9.731 11.135 1.403



     

     Saldo voor bestemming 177.250 180.166 196.107 15.941

     

1.     Bestuur en ondersteuning 1.319 1.169 4.867 3.698

2.     Openbare ruimte 1.676 1.676 1.956 280

4.     Onderwijs 0 0 137 137

7.     Volksgezondheid en Milieu 120 120 120 0

8.     Ruimte en stedelijke vernieuwing 0 0 49 49

     

      Mutatie in reserves 3.115 2.965 7.129 4.164

     

     Saldo na bestemming 180.365 183.131 203.236 20.105

     

( x € 1.000) Baten    

Programma Primitief Begroting Prognose Prognose

 begroot actueel werkelijk afwijking

 2017   prog rap

1.     Bestuur en ondersteuning -123.414 -122.906 -134.076 -11.170

2.     Openbare ruimte -813 -953 -1.026 -73

3.     Economische zaken -1.358 -1.358 -1.488 -130

4.     Onderwijs -1.235 -1.235 -1.441 -205

5.     Sport, Cultuur en Recreatie -916 -925 -932 -8

6.     Sociaal Domein -25.572 -25.572 -26.881 -1.309

7.     Volksgezondheid en Milieu -13.826 -13.826 -14.198 -373

8.     Ruimte en stedelijke vernieuwing -7.064 -7.064 -7.573 -509

     

      Saldo voor bestemming -174.198 -173.839 -187.615 -13.777

     

1.     Bestuur en ondersteuning -444 -3.249 -4.427 -1.178

2.     Openbare ruimte -1.058 -1.058 -1.198 -140

3.     Economische zaken -1.500 -1.500 -100 1.400

4.     Onderwijs -684 -693 -301 392

5.     Sport, Cultuur en Recreatie -286 -286 -286 0

6.     Sociaal Domein -676 -676 -1.547 -871

7.     Volksgezondheid en Milieu -124 -224 -676 -451

8.     Ruimte en stedelijke vernieuwing -1.646 -1.741 -2.471 -730

     

      Mutatie in reserves -6.419 -9.428 -11.005 -1.578

     

      Saldo na bestemming -180.616 -183.266 -198.621 -15.355

     

Resultaat -251 -135 4.615 4.750

     

     

Resultaat voor bestemming 3.053 6.327 8.492 2.164

Mutaties in de reserves -3.304 -6.463 -3.876 2.586

Resultaat na bestemming -251 -135 4.615 4.750

     


