gemeente

Den Helder
Geamendeerd raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.

7 november 2012

Besluit nummer

RB12.0175

Onderwerp

programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014 - 2016 en
investeringsplan 2013

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV012.0257 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 18 september 2012;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende raadsbrede commissievergadering op 31 oktober 2012;
besluit:
1.

De programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 vast te stellen, met in achtneming van de
volgende punten:

*)

aan programma 7 (Milieu), punt 7 (Natuurontwikkeling en stedelijk groen) bij tweede bullet de volgende
tekst toevoegen:
Het beheer van het gemeentelijke duingebied zal zo veel mogelijk in één hand komen en wel van
Landschap Noord-Holland. Het gemeentebestuur ziet erop toe dat het duingebied waar mogelijk
toegankelijk wordt/blijft voor wandelaars. Daarbij valt te denken aan een voetpad onderlangs
rond Fort Kijkduin (rondje lopen) en een doorgang door het voormalige waterwingebied van de
Donkere Duinen.

**)

aan programma 1 (Algemeen bestuur en middelen), punt 1.2.4 (Communicatie en Burgerparticipatie),
onder kopje 'Burgerparticipatie' een zesde bullet toevoegen:
v We houden minimaal 2 stadsdebatten per jaar over wijkoverstijgende onderwerpen.

***)

aan programma 3 (Beheer openbare ruimte), punt 6 (Wijkgericht werken), een derde bullet toevoegen:
o Er wordt een coördinerende wijkmanager aangesteld voor de gezamenlijke wijken.

****)

in programma 9 (Cultuur), punt 7 (Evaluatie advies- en participatiemodel cultuur), het derde bullet
o fn de begrotingen 2013, 2014 en 2015 middelen opnemen om de gewenste herbenoemingen
mogetijk te maken laten vervallen.

*****)

aan programma 11 (Zorg en maatschappelijke dienstverlening), punt 9 (Vrijwilligers- en
mantelzorg beleid), onder kopje 'Mantelzorg' een derde bullet toevoegen:
© Respijtzorg
In samenwerking met het zorgkantoor en zorginstellingen inspanningen te verrichten om te
komen tot gelabelde bedden.

******) draagt het college van burgemeester en wethouders op de middelen die overblijven uit BUIG
(WWB inkomensdeel) niet terug te laten vloeien in de algemene middelen maar te reserveren
voor programma 11 (Zorg en maatschappelijke dienstverlening) en programma 13 (Werk en
Inkomen).
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2.

Het meerjareninvesteringplan, jaarschijf 2013 vastte stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 7 november 2012.
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griffier
mr. drs./M. Huisman
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*)

zie amendement nr. 6.5 van de fractie van PvdA;

**)

zie amendement nr. 6.7 van de fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten,
Christenunie, Behoorlijk Bestuur en PvdA;

***)

zie amendement nr. 6.9 van de fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten,
Christenunie, Behoorlijk Bestuur en PvdA;

****)

zie amendement nr. 6.10 van de fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten,
Christenunie, Behoorlijk Bestuur en PvdA;

*****)

zie amendement nr. 6.11 van de fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten,
Christenunie, Behoorlijk Bestuur en PvdA;

******) zie amendement nr. 6.12 van de fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten,
Christenunie, Behoorlijk Bestuur en PvdA;
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Amendement

natuurontwikkeling en stedelijk groen.

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 7 november 2012;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 met betrekking tot de programmabegroting
(programma 7, punt 7);

besluit:
Aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:
, met dien verstande dat op pagina 44, na de zin "Het beheer van het gemeentelijk duingebied
zal zoveel mogelijk in één hand komen en wel van Landschap Noord-Holland" de volgende
tekst wordt toegevoegd:
Het gemeentebestuur ziet erop toe dat het duingebied waar mogelijk toegankelijk wordt/blijft
voor wandelaars. Daarbij valt te denken aan een voetpad onderlangs rond Fort Kijkduin
( rondje lopen) en een doorgang door het vml. waterwingebied van de Donkere Duinen.
Namens de fractie-yan de PvdA,

7-

Toelichting.
Vergeleken bij Staatsbosbeheer voert Landschap NH een zeer restrictief beleid als het gaat om
de toegang voor wandelaars op wandelpaden in de natuurgebieden. W i j zouden kritischer
moeten zijn t.a.v. LNH daar waar wij wèl en waar wij niet meegaan in hun visie op
natuurbescherming.
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Amendement Stadsdebatten.
De gemeenteraad van Den Heider in vergadering bijeen op 7 november 2012;
gelezen raadsvoorstel nummer RVO 12.0257 met betrekking tot de
programmabegroting 2013;

besluit:
aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:
, met dien verstande dat aan de tekst, genoemd in programma 1, punt 1.2.4, onder het
kopje 'Burgerparticipatie' (pagina 17), een 6 bullit wordt toegevoegd, luidende:
© We houden minimaal 2 stadsdebatten per jaar over wijkoverstijgende
onderwerpen.
e

Namens de fractie van GroenLinks,

Toelichting.
2 jaar geleden is een motie van GroenLinks aangenomen, waarin we besloten hebben om
stadsdebatten te houden.
Er hebben nog geen acties op dit gebied plaatsgevonden.
Nu wordt voorgesteld om op straat- en wijkniveau bijeenkomsten te houden en dat is
prima, maar er zijn ook onderwerpen die de wijken overstijgen.
Hiervoor zijn stadsdebatten het aangewezen instrument om de burgerparticipatie te
bevorderen.
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Amendement Stadsdebatten.
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De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op.Xnovember-2012—gelezen raadsvoorstel nummer RVO 12.0272 met b e t r e j ^ g o p T T ^ ,,
, -:r,
Programma 1, punt 1.2.4
in:

Besluit:
Een 6 bullit toe te voegen dat luidt als volgt:
" We houden minimaal 2 stadsdebatten per jaar over wijk overstijgende
onderwerpen".
de

7

Do
Groen links

P. Bakker

D. Pastoor

Prins
ehoorhjk Bestuur

Toelichting.
2 jaar geleden is een motie van GroenLinks aangenomen, waarin we besloten
hebben om stadsdebatten te houden.
Er hebben nog geen acties op dit gebied plaatsgevonden.
Nu wordt voorgesteld om op straat- en wijkniveau bijeenkomsten te houden en dat
is prima, maar er zijn ook onderwerpen die de wijken overstijgen.
Hiervoor zijn stadsdebatten het aangewezen instrument om de burgerparticipatie
te bevorderen.
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Amendement Coördinerende wijkmanager.
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 7 november 2012;
gelezen het raadsvoorstel RVO12.0257 met betrekking tot de programmabegroting
2013;

besluit:
aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:
. met dien verstande dat aan de tekst, genoemd in programma 3, punt 6 wijkgericht
werken, onder het kopje "Wat gaan we daarvoor doen?" (pagina 29) een 3 bullit wordt
toegevoegd, luidende:
o er wordt een coördinerende wijkmanager aangesteld voor de gezamenlijke wijken.
e

Namens de fractie van GroenLinks,

Toelichting.
Na pensionering van de wijkmanager is deze niet meer vervangen.
Elke wijk heeft nu een ambtenaar toegewezen gekregen als wijkmanager voor een
bepaald aantal uren. Deze ambtenaar dient deze taak te verrichten naast het reguliere
werk. Dit leidt naar onze mening tot kwaliteitsverlies en verbrokkeling bij de uitvoering
van het wijkgericht werken.
Een coördinerende wijkmanager, die zich exclusief kan richten op het wijkgericht
werken en die overzicht heeft over wat er in alle wijken leeft en gebeurt, wordt node
gemist.
Voor de financiering wordt gedacht aan de middelen die zijn opgenomen voor de
cultuurmakelaar.
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Amendement Coördinerende wijkmanager

AMENDEMENT

UT/.

dutum rnndsvergndering:

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 7 november 2012 9
gelezen het raadsvoorstel RV) 12.0272 met betrekking o[p programma~3-puntr6
njn^'i'O'Mcö// sinvon.'en / ingetrokken
Besluit.
Bij "wat gaan we daarvoor doen"
Toevoegen
3 bultit; "er wordt een coördinerende wijkmanager aangesteld voor de
gezamenlijke wijken"
de

en gaat over tot de
de.orde
.orde van de dag.

Groen links

T.
Christen Unie

P. Bakker
Stadspartij Den Helder

D. Pastoor
vrije Socialisten

Prins
ehoorliik Bestuur

Toelichting.
Na pensionering van de wijkmanager is deze niet meer vervangen.
Elke wijk heeft nu een ambtenaar toegewezen gekregen als wijkmanager voor een
bepaald aantal uren. Deze ambtenaar dient deze taak te verrichten naast het
reguliere werk.
Dit leidt naar onze mening tot kwaliteitsverlies en verbrokkeling bij de uitvoering
van het wijkgericht werken.
Een coördinerende wijkmanager, die zich exclusief kan richten op het wijkgericht
werken en die overzicht heeft over wat er in alle wijken leeft en gebeurt, wordt
node gemist.

7-11-2012
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Amendement Cultuurmakelaar en adviseur kunst en cultuur.
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 7 november 2012;
gelezen raadvoorstel nummer RVO 12.0257 met betrekking tot de programmabegroting
2013;

besluit:
aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:
, met dien verstande dat de tekst bij programma 9, punt 7, onder het kopje "Wat gaan we
daarvoor doen", 3 bullit (pagina 55), luidende:
o
In de begrotingen 2013,2014 en 2015 middelen opnemen om de gewenste
herbenoemingen mogelijk te maken.
komt te vervallen.
e

-7

/

Grl. Dol-Cremers

Toelichting.
Zonder iets af te willen doen aan de inzet en resultaten van de cultuurmakelaar en de
adviseur kunst en cultuur en ons realiserende dat in betere financiële tijden dit mogelijk
een aanvullende functie zou kunnen zijn, kiezen wij hier op dit moment niet voor.
Wij hebben er voldoende vertrouwen in dat het platform, de Kampanje, City marketing
en culturele verenigingen via goede samenwerking hetzelfde resultaat kunnen behalen.
Op dit moment kiezen wij daarom, gezien de beperkte financiële ruimte, om deze
middelen in te zetten voor een coördinerende wijkmanager.
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Amendement; cultuurmakelaar en adviseur kunt en cultuur.
De gemeenteraad van Den Heider in vergadering bijeen op 7 november 2012
gelezen raadvoorstel nummer RVO 12.0272 met betrekk,ingJ:oL
programma 9 punt 7
.MKNT
nr.:
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Besluit
Bij "wat gaan we daarvoor doen",

_Ll__~.il

3

de

bullit komt te vervallen

En gaat over tot de orde van de dag

/

N. Do
Groen inks

Christen

akker
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D. Pastoor

Prins
Behoorlijk Bestuur

Toelichting.
Zonder iets af te willen doen aan de inzet en resultaten van de cultuurmakelaar en
de adviseur kunst en cultuur en ons realiserende dat in betere financiële tijden dit
mogelijk een aanvullende functie zou kunnen zijn, kiezen wij hier op dit moment
niet voor.
Wij hebben er voldoende vertrouwen in dat het platform, de Kampanje, City
marketing en culturele verenigingen via goede samenwerking hetzelfde resultaat
kunnen behalen.
Op dit moment kiezen wij daarom, gezien de beperkte financiële ruimte, om deze
middelen in te zetten voor een coördinerende wijkmanager.

7-11-2012
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 7 november SÖT^'gèUzèW'hèV ^"
raadsvoorstel RV012.0257 betreffende het voorstel tot het vastste len van_g£ prograrnm^be^rciting
2013;
11

n j ü } verbomen

besluit:
aan

inueSrnUorn

punt 1 van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen:

, met dien verstande de navolgende tekst toe te voegen op biz. 63 onder de alinea over Mantelzorg:
Respijtzorg
•

In samenwerking met het zorgkantoor en zorginstellingen inspanningen te verrichten om te
komen tot gelabelde bedden.

D. Pastoor
.Socialisten

N. Dol
roen links

Bakker
Stadspartij Den Helder

fiA
Christen Unie

. Prins
ehoorlijk Bestuur

JSRtfm n
^Pvd

Toelichting
In vele gezinnen vindt op diverse niveaus en intensiviteit mantelzorg plaats, al dan niet
ondersteund door vrijwilligers. Deze gezinnen hebben te maken met diverse ziektebeelden
als onder andere dementerend, psychiatrisch, psychisch en somatisch. Door het ontbreken
van gelabelde bedden kunnen mantelzorgers overbelast raken. In deze tijd met de
wetenschap dat mensen langer in hun eigen omgeving blijven een ongewenste situatie die
om oplossingen vragen die op maat zijn gesneden.

7-11-2012
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Amendement
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 7 november 2012, gelezen het
raadsvoorstel RV012.0257 betreffende het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting
2013;
besluit:
het college van burgemeester en wethouders op te dragen de middelen die overblijven uit BUIG
(WWB inkomensdeel) niet terug te laten vloeien in de algemene middelen maar te reserveren voor
programma 11 (Zorg en maatschappelijke dienstverlening) en programma 13 (Werk en Inkomen).

Vrije Socialisten

Do
Groen links

Stadspartij Den Helder

Prins
Behoorlijk Bestuur

Toelichting
o
•
»

medio juli 2012 bekend is geworden dat de voorlopige vaststelling bijdrage BUIG 2012 is
verhoogd met € 1.900.000,-;
nog niet duidelijk is of deze laatste verhoging structureel van aard is;
rekening dient te worden gehouden met het aantal W W B cliënten,

. M E N D K Ï M E N T UW.

K i f . i n i r:u:<Js\ erundcnnn:
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