
.JFRACTIE ~PASTOOR__
AMENDEMENT nr.:. _o.}

datum raadsvergadering:

2_«vt 2e2
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement toeristenbelasting (begroting)

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022, gelezen
het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;

besluit

1. de volgende passage toe te voegen aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit
2022-041030 (vaststelling programmabegroting 2023):
", met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de toeristenbelasting wordt
verhoogd met € 69.000,-."

Stadspartij Den Helder

H. van Dongen

Fractie Pastoor

M. Pastoor

Toelichting:

De tarieven voor de toeristenbelasting worden met 3,3 % verhoogd. De te verwachten
inflatie voor 2023 zal boven de 3,3 % komen te liggen. Er zijn grote projecten zoals de
parkeervoorziening en de ontsluiting van de TESO, waar de Gemeente Den Helder in de
toekomst in wil investeren; de toeristenbelasting is mede bedoeld voor de dekking van
bovenstaande projecten. Wanneer de toeristenbelasting met 12,5 % wordt verhoogd (het
tarief bedraagt per overnachting dan€ 1,58) leidt dit tot een opbrengst van afgerond
€ 845.000 wanneer wordt gerekend met de cijfers van 2022 (Berekening: 776.000/1,033 x
1,125). De meeropbrengst voor 2023 bedraagt dan€ 845.000 minus het begrote bedrag van
2022 € 776.000 is€ 69.000.



ERACIIE
iPASTOOR

AMENDEMENT nr.:. _ha.2
I

datum raadsvergadering:

l ±va 2s72
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement forensenbelasting (begroting)

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022, gelezen
het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;

besluit

1. de volgende passage toe te voegen aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit
2022-041030 (vaststelling programmabegroting 2023):
", met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de forensenbelasting wordt
verhoogd met€ 70.000,-."

Stadspartij Den Helder

H. van Dongen

Fractie Pastoor

M. Pastoor

Toelichting:

De tarieven voor de forensenbelasting worden met 3,3 % worden verhoogd. De te
verwachten inflatie voor 2023 zal boven de 3,3 % komen te liggen. Forensenbelasting is
bedoeld voor personen die gebruikmaken van de voorzieningen binnen de gemeente.
Wanneer de forensenbelasting met 12,5% wordt verhoogd leidt dit tot een opbrengst van
€ 854.477 wanneer wordt gerekend met de cijfers van 2022 (Berekening: 784.600/1,033 x
1,125). De meeropbrengst voor 2023 bedraagt dan€ 854.477 minus het begrote bedrag van
2022 € 784.600 is€ 69.877; afgerond € 70.000.



AMENDEMENT nr.:. b1_.3
datum raadsvergadering:

2_ "vA&__ 22
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement afschaffen precariobelasting

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

gelezen:

het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, investeringen
2023 en meerjarenraming 2024-2026, kenmerk 2022-041030;
Het voorstel tot vaststelling precariobelasting Den Helder, kenmerk 2022-034299;

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting
2023 de volgende tekst toe te voegen:
',met dien verstande dat:

• de precariobelasting met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft;
• de geraamde opbrengst precariobelasting ad€44.000,- wordt geschrapt;
• het college van burgemeester en wethouders de voor de afschaffing van de

precariobelasting noodzakelijke uitvoeringshandelingen verricht.'

Namens de fractie van de VVD,

H. Weerstand-Slot

Toelichting:
Veel mkb-ondernemers hebben het ongelooflijk zwaar doordat ál hun kosten stijgen.
Vanuit het kabinet wordt met verschillende maatregelen acties ondernomen om de
koopkracht van burgers te verbeteren. Verder heeft het kabinet aangekondigd serieus iets te
gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven. Voor deze groep is snel actie nodig en dit is
dan ook een goede zaak. Tegelijkertijd hebben ondernemers zorgen over de optelsom van
extra lastenverzwaringen de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere
kosten die zij momenteel op hun bord krijgen. We moeten de motor van de economie niet
uit het oog verliezen.

Vanuit de gemeente zijn we beperkt in wat we kunnen betekenen. Het afschaffen van de
precariobelasting vinden wij het een mooi streven om op deze manier de ondernemers
tegemoet te komen. De in de conceptbegroting geraamde opbrengst van € 44.000,- gaat van
het positieve begrotingssaldo ad € 126.000,- af.



GERACIIEiPASTOOR

AMENDEMENTnr: N j.'
datum raadsvergadering.:

2 °Vn o22

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement begrotingswijziging 2023.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:

het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-
041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,
kenmerk 2022-042734;

besluit:

het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 2023:
coalitieakkoord) als volgt te wijzigen:

beslispunt 11, incidenteel € 27.000,- en structureel€ 53.000,- voor de entree een
openbare ruimte op Willemsoord, te schrappen;

II beslispunt 13, incidenteel € 50.000,- voor het ambassadeurschap, te schrappen;

Ill beslispunt 19, structureel€ 7.000,- voor het project Brugwachtershuisje, te schrappen;

IV beslispunt 24, investeringskrediet van € 1,9 mln. voor de openbare ruimte op
Willemsoord, te schrappen;

V beslispunt 26, een aanvullend investeringskrediet van € 135.000,- voor het
Brugwachtershuisje, te schrappen.

Namens de fracties

Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.

Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp
S. Hamerslag

Toelichting:
Den Helder heeft ook een aantal flinke uitdagingen. Er zijn veel Heldenaren die te maken
hebben met kansenongelijkheid, werkloosheid en armoede. Het huren of kopen van een huis
is ook in Den Helder voor steeds meer mensen moeilijk haalbaar. Daar komt bij dat we ons
in een heftige periode bevinden. Na de coronapandemie kregen we te maken met de
grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog.



De gevolgen daarvan merken wij allemaal. De inflatie is ongekend hoog en de
energierekening wordt steeds lastiger te betalen. Juist in zo'n periode is het belangrijk dat de
gemeente en inwoners samen de uitdagingen aangaan. (Coalitieakkoord 2022 - 2026)

Verder is Fractie Pastoor van mening dat deze beslispunten te weinig zijn onderbouwd om
dit op te nemen in de begroting van 2023. Hier is niet per onderwerp in gehele of gerichte
commissie of raad over gesproken, tevens geen startnotitie van geweest. (sterker nog,
sommige zijn pas geagendeerd in 2023) Daarbij is door meerdere fracties naar voren
gebracht dat de raad wordt gevraagd o.a. investeringskredieten beschikbaar te stellen
zonder nadere onderbouwing of toelichting op de besteding van onder andere kredieten.

Tevens is een 'reservering' of 'startbudget' niet wenselijk. Ook met een apart voorstel voor
autorisatie, zet de gemeenteraad budget weg voor: voorstellen die onzeker zijn, nog niet
afgerond, in bespreek fase zijn, gekenmerkt worden door verwacht perspectief, of heel
summier onderbouwd. M.a.w. de raad geeft al een fiat voor budget, zonder onderliggend
voorstel of toelichting.

Wenselijker is, in onzekere tijden dit budget niet uit te geven/reserveren, totdat er een
definitief voorstel naar de gemeenteraad komt, met een budget vraag, waar de raad over kan
beslissen bij definitief oordeel en gewogen onderbouwing. De titel van het akkoord
samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen is niet voor niets gekozen.



Den Helder

AMENDEMENTnr.:_Dj:?
datum raadsvergadering:

Z NV 2022

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement budget capaciteit ambtelijke organisatie.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023 en het voorstel tot het
vaststellen van de Begrotingswijziging 2023: Coalitieakkoord Den Helder;

besluit:

beslispunt 5 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (wijziging begroting 2023: coalitieakkoord),
dat als volgt luidt: "Een structureel bedrag van € 950.000,- beschikbaar te stellen voor capaciteit
binnen de organisatie"

te wijzigen in:
"Een structureel bedrag van € 700.000,- beschikbaar te stellen voor capaciteit binnen de
organisatie".

Namens CDA Den Helder,
Harmen Krul

Toelichting.
De aanleiding voor deze begrotingswijziging is verwoord in de bijlage " Begrotingswijziging 2023:
Coalitieakkoord Gemeente Den Helder". Hierin staat het volgende opgenomen:
Voor u ligt, als aanvulling op de begroting 2023, een begrotingswijziging waarin een aantal wensen
uit het coalitieakkoord 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen' is verwerkt. Met het
coalitieakkoord 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen' is er een nieuwe basis waar we ons
volop richten de komende bestuursperiode. We weten waar we staan en nog belangrijker, waar we
naar toe willen.
Uit de later opgestuurde toelichting van extra organisatiecapaciteit komen meerdere wensen naar
voren die niet aansluiten bij het doel zoals beschreven in de bijlage van deze begrotingswijziging,
namelijk het realiseren van coalitieambities. Om toch organisatiewensen te honoreren is niet het
hele bedrag in mindering gebracht maar enkel de som van€ 250.000. De denkrichting voor het
schrappen van ambities zijn de punten zoals opgenomen in de toelichting "Handhavers" en
"Calamiteiten". De som van€ 250.000 kan vervolgens gebruikt worden voor het realiseren van
coalitieambities.



AMENDEMENT nr.:
datum raadsvergadering:

2_ Nov_ Zo22
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement: schrappen ambassadeurschap

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen:
het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-
042734;

Besluit:

Beslispunt 13 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (begrotingswijziging begroting 2023: coalitieakkoord), dat als
volgt luidt:
'Een incidenteel bedrag van€ 50.000,- voor 2023 beschikbaar te stellen voor ambassadeurschap Den Haag en
Brussel.'
te schrappen.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp
Sylvia Hamerslag

Toelichting:

Het incidentele bedrag van€ 50.000 voor het ambassadeurschap Den Haag/Brussel is vooral bedoeld voor:
✓ het organiseren van werkbezoeken aan Den Helder voor relevante ministers, kamerleden en ministeriële

commissieleden, bijvoorbeeld in de aanloop naar voor onze gemeente belangrijke debatten.
✓ het verkennen van zakelijke partnerschappen met (haven)steden met een vergelijkbaar profiel (offshore

havenstad, marinehaven, maritiem natuurgebied, energie transitie) met als doel gezamenlijk een lobby voor de
cofinanciering van projecten door de Europese Commissie te realiseren.

✓ het organiseren van een rondetafelconferentie onder burgemeesters en vakwethouders van steden tijdens de
European Maritime Day 2023 van de Europese Commissie in Brest.

✓ het uitwerken van de portefeuille Ambassadeurschap Den Haag/Brussel, mogelijk met inzet van een extern
bureau, bijvoorbeeld in relatie met de Regio Deal Maritiem Cluster/Waterstoftransitie.

Dit zijn punten welke makkelijk onder andere budgetten te scharen valt, zoals bestaande landelijke, regio en lokale
samenwerking verbanden/overeenkomsten. Zeker met een college waarin meerdere landelijke regeringspartijen
vertegenwoordigd zijn zien wij het nut van extra budget voor ambassadeurschap niet, immers deze partijen kunnen
ruim gebruik maken van hun partijgenoten in zowel den Haag als Brussel.

Daarnaast blijft er met de budgettaire ruimte van€ 125.000 voor andere partijen dan de coalitie nog maar weinig te
besteden over.

1



AMENDEMENT mr.:. h_9.]

datum raadsvergadering:
2 ov&n o

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement: Budget Referenda

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

Besluit:

aan het ontwerpbesluit 2022-042734 (wijziging programmabegroting 2023: coalitieakkoord), een beslispunt toe te
voegen, dat als volgt luidt:

o Een structureel budget van € 80.000,- in de begroting op te nemen voor het uitvoeren van referenda en het
college van burgemeester en wethouders te verzoeken, medio januari 2023 met een voorstel te komen.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp
Sylvia Hamerslag

Toelichting:

Uit de rapportage "de lokale Niet stemmer" bleek dat slechts 10% van onze inwoners vertrouwen heeft in de
politiek. De besluitvorming rondom het stadhuis op Willemsoord werd daarbij als grootste reden aangedragen.
Het vertrouwen van onze inwoners dient weer herwonnen te worden. De lessen uit de verkiezingsuitslag moeten
terug te zien zijn in een veranderde opstelling van raad en college.

Een referendum is het uitgelezen instrument om inwoners inspraak te geven in belangrijke beslissingen. En er zijn
belangrijke beslissingen te nemen in deze bestuursperiode.
De raad heeft weliswaar een referendumverordening vastgesteld maar heeft nog geen (structureel) budget in de
begroting opgenomen voor het uitvoeren van referenda. Met het beschikbaar stellen van een structureel budget
maakt de raad duidelijk dat het instrument nu daadwerkelijk ingezet gaat worden.

Voor het bepalen van de onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen, wordt het college van burgemeester en
wethouders gevraagd de raad te adviseren.

Uit het voorstel tot het vaststellen van de wijziging op de begroting 2023 blijkt dat er sprake is van een positief
exploitatiesaldo in 2023 van circa € 126.000,-. Met dit amendement wordt het begrotingsoverschot verlaagd met
€ 80.000,-.

1
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Amendement Helders Steunfonds.

AMENDEMENTnr.:. NA_d

datum raadsvergadering:
2 ov e22

aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:

het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022
041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,
kenmerk 2022-042734;

besluit:

de volgende beslispunten toe te voegen aan het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste
wijziging programmabegroting 2023), dat als volgt luidt:

• Een extra budget beschikbaar te stellen van€ 1.000.000,- ten behoeve van 'Het Helders
Steunfonds' om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis maar
ook de financiële en maatschappelijke gevolgen door hoge inflatie, energiecrisis en
onvoorziene criteria in 2023 op te vangen.

• Een bedrag van € 1 mln. te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente ter
financiering van het Helders Steunfonds.

Namens de fracties

Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.

Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp
S. Hamerslag

Toelichting.

Den Helder heeft ook een aantal flinke uitdagingen. Er zijn veel Heldenaren die te maken
hebben met kansenongelijkheid, werkloosheid en armoede. Het huren of kopen van een huis
is ook in Den Helder voor steeds meer mensen moeilijk haalbaar. Daar komt bij dat we ons
in een heftige periode bevinden. Na de coronapandemie kregen we te maken met de
grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen daarvan
merken wij allemaal. De inflatie is ongekend hoog en de energierekening wordt steeds
lastiger te betalen. Juist in zo'n periode is het belangrijk dat de gemeente en inwoners
samen de uitdagingen aangaan. (Coalitieakkoord 2022 - 2026)

Om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis, maar ook de financiële
en maatschappelijke gevolgen door hoge inflatie, energiecrisis en onvoorziene criteria in
2023 op te vangen wordt voorgesteld een budget van €1mln. beschikbaar te stellen voor
een Helders steunfonds waarbij we een brede aanwending voorstaan.

De algemene reserve biedt voldoende ruimte om deze onttrekking mogelijk te maken.
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AMENDEMENT nr.:. _h.q

datum raadsvergadering:

vsvego_ 2o2
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement begrotingswijziging 2023 (valpreventie)

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:
- het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
- het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023
(coalitieakkoord), kenmerk 2022-042734;

besluit:

het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 2023:
coalitieakkoord), als volgt te wijzigen:

beslispunt 8, een incidenteel bedrag van€ 25.000,- voor zowel 2023 als 2024
beschikbaar te stellen voor inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid,
te schrappen;

II een nieuw beslispunt toe te voegen dat als volgt luidt:
"Een incidenteel bedrag van €25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen
voor inzet op valpreventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid, waardoor per 2024
valpreventieve beweeginterventies vergoedt worden vanuit het basispakket van de
Zvw".

Namens Fractie PvdA Den Helder
Jan de Leeuw en Ben Spandaw

Toelichting:
Er wordt al veel gedaan aan preventie vanuit diverse partijen echter kan er op het gebied
van valpreventie nog veel verbeterd worden door middel van een regionale of zelfs
wijkgerichte aanpak.

In het nieuwe regeerakkoord 2021- 2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de
toekomst' dat op 15 december 2021 werd gepresenteerd heeft valpreventie eindelijk een
grote aanwezigheid.
Er staat benoemd dat gemeenten de taak krijgen om valpreventieprogramma's aan te (laten)
bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder.
Ook in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 staat het streven om minder
ouderen op de spoedeisende hulp te laten belanden na een val.

De website VeiligheidNL luidt de noodklok. Valpreventie kan en moet structureel aangepakt
worden!

Iedere dag belanden er ruim 280 ouderen (65+) door een val op de Spoedeisende Hulp
(SEH), dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen
hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke (zorg)kosten.
Valpreventie kan zeker een potentiële besparingen op individuele voorzieningen vanuit de
WMO opleveren.



Den Helder

AMENDEMENT nr.:. he.ie

datum raadsvergadering:
2 Ov€B€ 022

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement Zorgzame gemeente en WMO-achterstanden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022; gelezen
het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023 met het kenmerk 2022-041030;

Besluit

Op pagina 34 het doel 2.4: "De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer
in op hun (zorg)behoefte" aan te passen in:

"Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen en zelfstandig blijven wonen én, indien nodig,
ondersteunen wij de mensen hierin met een (zorg)behoefte op maat op een efficiënte en
doelmatige wijze "

II Op pagina 34 de volgende kop toe te voegen aan het begin van de tabel onder doel 2.4: Hoe
gaan we dat meten. En hierbij de volgende indicatoren toe te voegen:

2023 2024 2025 2026
Kwaliteit en ondersteuning is goed = 71 = 71 = 71 =7
Er is samen naar oplossingen gezocht = 71 = 71 = 71 = 71
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag = 71 -7 = 71 = 71
Met de ondersteuning kan ik beter dingen doen die ik wil =7 -- 71 -- 7 -- 71
doen
Ik werd snel geholpen A A A A

Bron: WMO-cliëntervaringsonderzoek gemeente Den Helder

2022 2023 2024 2025 2026
Doorlooptijd Nulmeting 56 y y V
WMO in dagen
Percentage Nulmeting 95 96 97 100
beschikking
binnen
wettelijke
termijn

Bron: Gemeente Den Helder administratie WMO

Ill De activiteit 2.4.6 voor 2023 op te nemen: "Inzet op het voorkomen achterstanden bij de WMO."

Namens CDA Den Helder,

Harmen Krul



Aanleiding amendement

Diverse partijen in de gemeenteraad hebben in de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de
wachttijden van de WMO.

Hieronder volgt een opsomming van de diverse gebeurtenissen die over dit onderwerp hebben
plaatsgevonden.

• Commissie 11 juni 2019. Waarin vragen van commissieleden worden beantwoord over de
wachttijden van de WMO. Er wordt door het college gesproken over een achterstanden pool
{Stand van zaken Sociaal Domein 11 juni 2019, 2019)

• Oprichten van een WMO-meldpunt door de fractie van Behoorlijk Bestuur in 2020
• Schriftelijke vragen van de VVD op 7 september 2021 {Schriftelijke vragen VVD WMO, 2021)
• De motie over wachttijden WMO op 3 november 2021 van Senioren Actief Den Helder over

het terugbrengen van de wachttijden. {Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2021, 2021)
• Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling van 16 november 2021

waarin de schriftelijke vragen van de VVD worden besproken.
• Tijdens de commissievergadering van 7 december 2021. In de presentatie destijds staat dat

de wachttijden oplopen tot 4 maanden. De vertraging leidt tot frustratie {Werkprocessen bij
de WMO, 2021)

• De schriftelijke vragen van D66 van 26 januari 2022. {Schriftelijke vragen D66 trage werkwijze
van de WMO, 2022)

• Tijdens de commissievergadering van 21 juni 2022, waarin aangegeven werd dat de
achterstanden zijn weggewerkt

• Schriftelijke vragen van de fractie Samen Actief Sr. {Schriftelijke vragen Samen Actief Sr
WMO, 2022)

• Tijdens de commissievergadering van 20 september 2022, waarin de wachtlijsten weer
terugkwamen

Ook heeft de Adviesraad Sociaal Domein in november 2021 een brandbrief aan het college gestuurd
over dit onderwerp.

De organisatie heeft in de afgelopen periode veel stappen gezet en laat zien dat er een stevige wil is
om de wachttijden bij de WMO op te lossen. De gemeenteraad heeft hiervoor ook extra budget
vrijgemaakt.

De laatste cijfers laten zien dat er een duidelijke stijging is van het aantal aanvragen. Dit levert extra
druk op de organisatie.

Dit alles maakt dat het CDA gelezen de conceptbegroting deze wil amenderen om zo beter uitvoering
te kunnen geven aan haar controlerende en kaderstellende taak.



Toelichting

Besluitpunt I:

In de presentatie over de WMO-werkprocessen wordt er gesproken over meerdere doelstellingen
van de gemeente. {Werkprocessen bij de WMO, 2021) Twee doelstellingen worden niet benoemd in
de conceptbegroting en dat is onder andere de doelstelling: Inwoners kunnen zoveel mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Een prima doelstelling, maar vanwege het ontbreken van activiteiten niet
terug te vinden in de begroting. Door het wijzigen van de doelstelling in de conceptbegroting door
het combineren van beide doelstellingen is dit doel beter geborgd. Het apart opnemen van deze
doelstelling is niet gewenst, omdat er niet specifiek activiteiten benoemd zijn, maar de activiteiten
die er nu al staan wel effect hebben op het vernieuwde doel.

De begroting van de gemeente Maastricht is de inspiratie geweest om dit doel zo te formuleren.
(Begroting gemeente Maastricht, 2022)

Besluitpunt II:

In de voorgaande begrotingen van 2021 en 2022 zijn bij de doelstelling van 2.4 meerdere indicatoren
opgenomen. In de conceptbegroting voor 2023 ontbreken deze. Het is voor de raad van belang dat
wij periodiek op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen binnen dit taakveld. Het
overzicht in de aanleiding van het amendement geeft hier onder andere aanleiding toe. Ook de trend
dat de instroom van nieuwe cliënten in de WMO toeneemt, maakt het juist van belang dat we hierop
moeten kunnen monitoren.

Het gemiddelde rapportcijfer dat bij het cliëntervaringsonderzoek wordt behaald.
In onderstaande tabel ziet u welk deel van onze inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening het (helemaal) eens was met
onderstaande stellingen.

2021 2022 2023 2024 2025
Kwaliteit en ondersteuningisgoed87%88%690%690%692%
Er is samen naar oplossingen gezocht 85% 87% 90% 90% 92%
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag 87% 88% 90% 90% 95%
Met de ondersteuning kan ik beter dingen doen die ik wil doen 82% 85% 87% 90% 92%
Bron.: Waarstaatjegemeente.nl.

Bron: (Begroting gemeente Den Helder 2022, 2021)

Het WMO-cliëntervaringsonderzoek is voor de gemeente verplicht. De vragen komen uit de
standaardvragenlijst van de VNG.

In de voorgaande begrotingen waren er percentages gekoppeld aan de indicatoren. Hier kiezen wij
nu niet voor, omdat de scores over 2022 nog niet bekend zijn.

Daarnaast hebben wij een extra indicator toegevoegd over de doorlooptijd van de WMO-aanvragen.
Bij de doorlooptijd wordt bedoeld de tijd van melding tot advies. Die moet naar beneden en dat past
ook bij het coalitieakkoord:

"De uitvoering van de wettelijke taken van de WMO wordt binnen de wettelijke termijnen
afgehandeld" (Coalitieakkoord 2022 - 2026 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen', 2022)

Het hebben van een dergelijke indicator in een begroting is niet nieuw, zie de begroting van de
gemeente Den Haag. (Begroting gemeente Den Haag 2022, 2022).

Om de wettelijke termijn te verankeren hebben wij ook een indicator toegevoegd om te waarborgen
dat deze termijn in beeld is. Waarom niet alleen deze indicator en toch een doorlooptijd indicator?



De wettelijke termijn kan worden verlengd. Het CDA is van mening dat hiervan alleen in het uiterste
geval gebruik van kan worden gemaakt.

Besluitpunt Ill:

De activiteit die is toegevoegd volgt aan de hand van de incidentele baten en lasten, pagina 198.
Voor 2023 is er nog € 552.000, - beschikbaar voor het wegwerken van de achterstanden bij de WMO.
Gezien het overzicht van gebeurtenissen, de ontwikkeling van de instroom en de moeite die het kost
om personeel te werven, vinden wij dit een meerjarige activiteit. Daarom kan deze een plaats krijgen
in het activiteitenoverzicht.

Afsluitend

Door het verankeren van deze indicatoren en de activiteit leggen wij hier als gemeenteraad meer
nadruk op en worden we ook door de tussenrapportages geïnformeerd over de stand van zaken. We
hopen hiermee de discussie over de wachttijden te kanaliseren.

We beseffen ons dat voor de doelstelling ook andere indicatoren van belang kunnen zijn die buiten
de WMO vallen, maar voor het komende jaar vinden wij het belangrijk dat op dit punt de
gemeenteraad blijvend wordt geïnformeerd en de wachttijden daadwerkelijk zijn weggewerkt en dus
ook niet meer terugkomen.

In de commissievergadering van 20 september 2022 is aangegeven dat er op dit moment voldoende
budget aanwezig is om aan deze activiteit te voldoen. Er zijn nu dan ook geen financiële
consequenties verbonden aan dit amendement.
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AMENDEMENT mr.:. D_9.ill

datum raadsvergadering:
2 +ov% zo2

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement budget voor de Port of Den Helder.

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

gelezen:
o het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
o het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,

kenmerk 2022-042734;

besluit:

beslispunt 12 van het ontwerpbesluit, kenmerk 2022-042734, behorende bij het voorstel tot het vaststellen van
de begrotingswijziging 2023: coalitieakkoord Den Helder, dat als volgt luidt:

12. Een structureel bedrag van€ 1.500.000,- beschikbaar te stellen voor de opvolging van het
Panteiarapport."

te schrappen.

M. Pastoor

Fractie Pastoor

P.W.H. Houben

Beter voor Den Helder

Toelichting.
Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel aangekondigd over een Service Level
Agreement (SLA) ten behoeve van de Port of Den Helder. Een voorstel waarmee een investeringsbedrag
van € 32 mln. gemoeid is en een structurele jaarlast van afgerond € 1,7 mln.
Het college heeft voorgesteld dit voorstel op 7 november 2022 te agenderen voor de commissie Bestuur en
Middelen en daarna ter besluitvorming door te geleiden naar de raadsvergadering van 21 november 2022.

Gelet op het feit dat de politieke discussie over de (bestanddelen van de) SLA en de financiële
consequenties daarvan nog gevoerd moeten worden, is het te voorbarig om op voorhand in de
programmabegroting 2023 een structureel budget van € 1,5 mln. op te nemen. Besluitvorming over het
benodigde budget dient plaats te vinden bij de besluitvorming over de SLA.

Voorts dient de raad over alle benodigde informatie te beschikken die nodig is om een goede
belangenafweging mogelijk te maken. Daarvan is op dit moment naar onze mening nog geen sprake omdat
specificaties en onderbouwingen ontbreken in de aangekondigde stukken.
Het college heeft er ook niet voor gekozen de raad mee te nemen bij de totstandkoming en de opbouw van
de SLA. De concept SLA had bijvoorbeeld een prima onderwerp kunnen zijn voor een afzonderlijke
bijeenkomst met de raad, de aandeelhouders, de directie en de Raad van Commissarissen van de N.V. Port
of Den Helder ter voorbereiding op het politieke besluitvormingsproces (ter uitvoering van beslispunt 3,
raadsbesluit 7 maart 2022, kenmerk 2022-004986).
Vanuit het oogpunt van de kaderstellende functie (budgetrecht) en de controlerende functie van de raad is
het van belang de raad goed te faciliteren.
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Amendement opvolging rapport Panteia.

AMENDEMENTnr.:. h9.)
datum raadsvergadering:

•u@€ngo ?2
aangenomen / verworpen / ingetrokken

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen hebbende de begrotingswijziging bij de programmabegroting 2023 (coalitieakkoord),
raadsvoorstel nummer 2022-042734, agendapunt 10,

besluit:

aan beslispunt 12, dat luidt: "Een structureel bedrag van€ 1.500.000 beschikbaar te stellen
voor de opvolging van het Panteiarapport."

de volgende passage toe te voegen:
", waarbij de raad aangeeft dat hij op een later tijdstip een apart voldoende gespecificeerd
voorstel voor autorisatie ontvangt."

GroenLinks
M. Boessenkool

Toelichting:
Er wordt om structureel 1,5 miljoen euro gevraagd, terwijl op dit moment de implicaties,
werkelijke kosten en verloop van de uitvoering van de aanbevelingen uit het Panteiarapport
nog niet duidelijk zijn bij het vaststellen van deze begrotingswijziging.

Aangezien de aanbevelingen uit het Panteia-rapport op zeer korte termijn behandeld zullen
worden in de commissie Bestuur en Middelen is het zuiverder op een later moment de
benodigde budgetten beschikbaar te stellen dan dat tijdens de begrotingsbehandeling te doen.

In dit kader wordt het college van burgemeester en wethouders nog gewezen op artikel 5, lid 3
van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017:
"Het college informeert de raad voorafals wordt verwacht dat de lasten de geautoriseerde
lasten ofde investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te
overschrijden ofde baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft
vervolgens aan ofhij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget ofeen voorstel
voor bijstelling van het beleid."
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AMENDEMENT nr.:. fq_3

datum raadsvergadering:
2 -vBn 22

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement afvalstoffenheffing.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:

het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-
041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,
kenmerk 2022-042734;
het voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de afvalstoffenheffing Den Helder
2023, kenmerk 2022-034284;

besluit:

de volgende passage toe te voegen aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit
2022-041030 (vaststelling programmabegroting 2023):
", met dien verstande dat de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing wordt verlaagd met
€ 515.000,-";

II het bedrag genoemd in beslispunt 5 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste
wijziging programmabegroting 2023), te verlagen met€ 500.000,-;

Namens de fracties

Fractie Pastoor,
Michel Pastoor

Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp
S. Hamerslag

Toelichting:
Den Helder heeft ook een aantal flinke uitdagingen. Er zijn veel Heldenaren die te maken
hebben met kansenongelijkheid, werkloosheid en armoede. Het huren of kopen van een huis
is ook in Den Helder voor steeds meer mensen moeilijk haalbaar. Daar komt bij dat we ons
in een heftige periode bevinden. Na de coronapandemie kregen we te maken met de
grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen daarvan
merken wij allemaal. De inflatie is ongekend hoog en de energierekening wordt steeds
lastiger te betalen. Juist in zo'n periode is het belangrijk dat de gemeente en inwoners
samen de uitdagingen aangaan. (Coalitieakkoord 2022 - 2026)

De meeropbrengst is€ 515.000,- van alleen de afvalstoffenheffing al, is wat de inwoners
extra kwijt zullen zijn op alles wat nog komen gaat. OZB, andere heffingen, boodschappen
en bovengenoemde problemen dragen er niet aan bij.



Dit kunnen we op een andere manier verwerken door bijvoorbeeld de ambitie van een
ambassadeurschap van€ 50.000,- voor 2023 uit te stellen naar 2024 of te verwerpen/aan te
passen. Verder kan de capaciteitsvraag eventueel worden verlaagd met€ 500.000,
eventueel bij noodzaak verhogen, per periode bij een positief resultaat c.q. circulaire, of per
ruimtevrager beslissen na bespreking in desbetreffende commissie.
Hierbij niet te vergeten dat er eind 2021 ook eenzelfde capaciteitsvraag is afgehandeld van
€ 450.000,- (Zaaknummer: 2021-059612)

De overige € 15.000,- kunnen we dragen vanuit het positieve resultaat van de stand van de
begroting van € 126.000,- In de septembercirculaire komt ook een positief van € 1.900.000,
Verder kan ook gedacht worden om de forensenbelasting en de toeristenbelasting niet met
3,3% te verhogen maar met 10% waardoor forensenbelasting een voordeel krijgt van
verwacht€ 76.000,- en de toeristenbelasting€ 75.100,- wat totaal€ 151.100 voordelig in kan
houden.

Andere oplossingen zijn eventueel ook wenselijk of ter aanvulling, maar voor vele mensen, is
elke euro op dit moment er 1, die ze niet kunnen missen zoals ook beschreven in het
coalitieakkoord.
Wethouder Wouters 13-10-2022: 'Dat betekent dat er ergens anders geld op de begroting
gevonden moet worden.'

De raad bepaalt zelf de verhoging van afvalstoffenheffing voor de inwoners. Tevens: de raad
kan ook bepalen, dat inwoners die de lasten mogelijk niet kunnen dragen, dit deels ten laste
van de gemeente komt en niet gezocht wordt naar een 100% dekking, waardoor andere
inwoners meer moeten betalen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het volgende voor:
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel€ 475,00.
2. Indien uit de Basisregistratie Personen blijkt dat het perceel wordt gebruikt door één
persoon, bedraagt de belasting per belastingjaar per perceel€ 313,00.

Wij stellen u voor de tarieven voor 2023 gelijk te houden aan de tarieven voor 2022:
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel € 455,40.
2. Indien uit de Basisregistratie Personen blijkt dat het perceel wordt gebruikt door één
persoon, bedraagt de belasting per belastingjaar per perceel€ 299,64.
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Amendement extra subsidie LOS.

AMENDEMENT nr.:. fq.i
datum raadsvergadering:

2 ever 2622

aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:

het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-
041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,
kenmerk 2022-042734;

besluit:

het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 2023:
coalitieakkoord) als volgt te wijzigen:

beslispunt 21, dat als volgt luidt:

'Een structureel bedrag van€ 35.000,- beschikbaar te stellen voor extra subsidie aan de
Lokale Omroep Stichting (LOS)'

te schrappen.

Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.

Toelichting:
Den Helder heeft ook een aantal flinke uitdagingen. Er zijn veel Heldenaren die te maken
hebben met kansenongelijkheid, werkloosheid en armoede. Het huren of kopen van een huis
is ook in Den Helder voor steeds meer mensen moeilijk haalbaar. Daar komt bij dat we ons
in een heftige periode bevinden. Na de coronapandemie kregen we te maken met de
grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog.
De gevolgen daarvan merken wij allemaal. De inflatie is ongekend hoog en de
energierekening wordt steeds lastiger te betalen. Juist in zo'n periode is het belangrijk dat de
gemeente en inwoners samen de uitdagingen aangaan. (Coalitieakkoord 2022 - 2026)

Verder is Fractie Pastoor van mening dat deze beslispunten te weinig zijn onderbouwd om
dit op te nemen in de begroting van 2023. Hier is niet per onderwerp in gehele of gerichte
commissie of raad over gesproken, tevens geen startnotitie van geweest. (sterker nog,
sommige zijn pas geagendeerd in 2023) Daarbij is door meerdere fracties naar voren
gebracht dat de raad wordt gevraagd o.a. investeringskredieten beschikbaar te stellen
zonder nadere onderbouwing of toelichting op de besteding van onder andere kredieten.
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Amendement onderhoud van fietspaden

AMENDEMENTr.:. D 9.IS

datum raadsvergadering:

Z "V6A c2
aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting
2023, kenmerk 2022-042734;

besluit:

1. beslispunt 24 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging
programmabegroting 2023) te verlagen naar€ 1.500.000;

2. de volgende beslispunten toe te voegen aan het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste
wijziging programmabegroting 2023);

I Beschikbaar stellen van een eenmalig investeringsbudget ad€ 300.000 ten
behoeve van het uitvoeren van reconstructies van enkele fietspaden die anno 2022
in slechte staat verkeren en waarvan groot onderhoud niet lang zal bijdragen aan
duurzame en veilige onderhoudsstaat van het fietspad.

II Beschikbaar stellen van een eenmalig budget in de exploitatiebegroting ter grootte
van€ 100.000 specifiek voor het uitvoeren van groot onderhoud aan fietspaden.

Namens D66 Den Helder,

Jildau Meijer



Toelichting:

Punt 1:

D66 Den Helder is van mening dat de slecht onderhouden fietspaden in 2023 moeten worden

aangepakt voordat er ongelukken gebeuren. Met een verlaging kunnen de plannen van de

openbare ruimte op Willemsoord nog steeds uitgevoerd worden. In de paragraaf Onderhoud

kapitaalgoederen schrijft u bij de wegen dat 39% van het areaal elementenverhardingen

kwaliteitsniveau D heeft. U omschrijft dit als 'Uitgesteld onderhoud' maar volgens de

landelijke beheersystematiek voor wegverhardingen betekent onderhoudsniveau D

achterstallig onderhoud. Een onderhoudstoestand dat een aanzienlijk risico vormt voor

struikelen en vallen van voetgangers en fietsers.

Punten 2 en 3:

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor goed onderhouden infrastructuur.

Ter voorkoming van ongevallen met schade of letsel door schades aan de verharding. Met

name fietsers zijn, mede door het groeiend aandeel van elektrische fietsen, extra kwetsbaar.

Als we willen dat Den Helder echt een fietsvriendelijke stad wordt, betekent dat ook dat we de

fietspaden die we aanleggen ook langdurig heel en veilig kunnen houden. Dit betekent dat we

de bestaande fietspaden die technisch gezien het einde van hun levensduur hebben bereikt,

opnieuw aanleggen, met de inzichten en normen van nu. Met een duurzamere constructie die

ervoor zorgt dat de fietspaden langer meegaan en niet beschadigd kunnen worden door
boomwortels.

Met name fietspaden langs bomen dienen met een duurzamere constructie aangelegd te

worden. Dus geen asfalt of stenen maar beton. Door een investeringsbudget voor fietspaden in

2023 beschikbaar te hebben is het mogelijk om verouderde, in slechte staat verkerende

fietspaden te reconstrueren naar o.a. fietspaden van beton. Voorbeeld is het fietspad langs de

noordzijde van de Waddenzeestraat of een van de twee fietspaden langs de Schootenweg.

Met een specifiek budget in de exploitatiebegroting voor onderhoud aan fietspaden, is het

mogelijk om in 2023 de vele plekken in de fietspaden (o.a. langs Ravelijnweg, Schootenweg,

strandopgang Donkere Duinen) waar er sprake is van een kleine doch gevaarlijke schade zoals
boomwortelopdruk te herstellen.
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AMENDEMENT nr.:.2_q._i6
datum raadsvergadering:

vs 2c22

Amendement bedrag energietransitie 2023-2025
aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting
2023, kenmerk 2022-042734;

besluit:

beslispunt 17 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging
programmabegroting 2023) als volgt te wijzigen:

17. Een incidenteel bedrag van€ 250.000 voor 2023, een incidenteel bedrag van
€ 250.000 voor 2024 en een incidenteel bedrag van€ 250.000 voor 2025
beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning aan inwoners bij de energietransitie.

Namens:

D66 Den Helder,

Jildau Meijer

Toelichting:

GroenLinks Den Helder,

Marije Boessenkool

Stadspartij Den Helder,

Harrie van Dongen

De prijzen van de energiekosten zijn flink gestegen, waardoor de inwoners van Den Helder
vaak hun maandelijkse lasten niet meer kunnen betalen. De geldbedragen van Het Rijk zijn
geen oplossingen voor de langere termijn, en daarom is het van belang om onze inwoners te
ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Veel inwoners in Den Helder hebben
namelijk het geld niet om hun huizen te verduurzamen, terwijl het een investering is die op
langer termijn terug wordt verdiend en uiteindelijk geld kan opleveren. Met een eenmalig
bedrag van € 250.000 kunnen we onze inwoners niet structureel ondersteunen en stimuleren
om hun woning te verduurzamen en zullen ze met hoge maandelijkse energiekosten blijven
zitten. Het bedrag van€ 250.000 voor 2024 en het bedrag van€ 250.000 voor 2025 kunnen
we dragen vanuit het positieve resultaat van de stand van de begroting van€ 2.981.000 over
2024 en€ 7.504.000 over 2025.



den helder

GROEN
LINKS
DEN HELDER

AMENDEMENT nr.:. _ho_r]
datum raadsvergadering:

2 Nev€n e22
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement budget vergroenen openbare ruimte

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting
2023, kenmerk 2022-042734;

besluit:

het volgende beslispunt toe te voegen aan het ontwerpbesluit 2022-042734
(eerste wijziging programmabegroting 2023);

• een extra budget beschikbaar te stellen van€ 100.000 ten behoeve van het
versneld vergroenen van de openbare ruimte én deze vergroening uit te voeren
los van de geplande werkzaamheden die integraal volgens het Gebiedsgericht
Werken worden uitgevoerd.

Namens:

D66 Den Helder,

Jildau Meijer

GroenLinks Den Helder,

Marije Boessenkool

Toelichting:

In 2050 moet de gemeente Den Helder conform de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Onze openbare ruimte moet beter bestand zijn tegen de
gevolgen van het veranderend klimaat waarbij er vaker sprake is van langdurige droogte,
extreme neerslag of hittegolven. In Den Helder konden bewoners dit jaar hun bijdrage leveren
aan het NK tegelwippen. Maar de gemeente dient zelf ook het goede voorbeeld te geven. Er
zijn genoeg voorbeelden waar trottoirs versmald kunnen worden of dat er op pleintjes
verharding vervangen kan worden door vakken met beplanting en/ofbomen. Naast het beter
bestand zijn tegen de gevolgen van een veranderend klimaat, draagt extra beplanting of
bomen in onze stad ook bij aan extra biodiversiteit en schuilmogelijkheden voor de dieren.
Het bedrag van € 100.000 kunnen we dragen vanuit het positieve resultaat van de stand van de
begroting van€ 126.000.



den helder

Amendement budget voor Taskforce Duurzaamheid

AMENDEMENTmr.:. h ai&
datum raadsvergadering:

2 veg@_ 2e2
aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting
2023, kenmerk 2022-042734;

besluit:

het volgende beslispunt toe te voegen aan het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste
wijziging programmabegroting 2023);

• een structureel budget van€ 50.000,- beschikbaar te stellen voor een taskforce
duurzaamheid met daarin bewoners, deskundigen en ondernemers.

Namens D66 Den Helder,

Jildau Meijer

Toelichting:

De samenwerking tussen bewoners, deskundigen en ondernemers is nodig bij de opgave van
de energietransitie, waarbij wordt gefocust op de middellange en langere termijn. Een
taskforce helpt mee bij het bedenken van innovatie oplossingen en kan het college en de
gemeente adviseren over het duurzaamheidsvraagstuk. Met dit amendement wordt een budget
beschikbaar gesteld, zodat de taskforce daadkrachtig kan beginnen en met initiatieven of
pilots starten. Het bedrag van€ 50.000,- kunnen we dragen vanuit het positieve resultaat van
de stand van de begroting van€ 126.000,-.



JFRACTIE ~PASTOOR__

AMENDEMENTnr.: /+5.1
datum raadsvergadering:

2 0Va 22

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement toeristenbelasting (verordening)

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022, gelezen
het voorstel tot vaststelling Verordening toeristenbelasting Den Helder 2023, agendapunt 15,
met kenmerk 2022-034294;

besluit

1. de 'Verordening toeristenbelasting Den Helder 2023' vast te stellen met dien
verstande dat artikel 5 Belastingtarief als volgt komt te luiden:

Artikel 5 Belastingtarief
Het tarief bedraagt per overnachting€ 1,58.

Stadspartij Den Helder

H. van Dongen

Fractie Pastoor

M. Pastoor

Toelichting:

De tarieven voor de toeristenbelasting worden met 3,3 % verhoogd. De te verwachten
inflatie voor 2023 zal boven de 3,3 % komen te liggen. Er zijn grote projecten zoals de
parkeervoorziening en de ontsluiting van de TESO, waar de Gemeente Den Helder in de
toekomst in wil investeren; de toeristenbelasting is mede bedoeld voor de dekking van
bovenstaande projecten. Wanneer de toeristenbelasting met 12,5 % wordt verhoogd (het
tarief bedraagt per overnachting dan € 1,58) leidt dit tot een opbrengst van afgerond
€ 845.000 wanneer wordt gerekend met de cijfers van 2022 (Berekening: 776.000/1,033 x
1,125). De meeropbrengst voor 2023 bedraagt dan € 845.000 minus het begrote bedrag van
2022 € 776.000 is € 69.000.



ERACIIE
iPASTOOR

AMENDEMENT nr.:. h_!].)

datum raadsvergadering:.

2 NovN o22
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement forensenbelasting (verordening)

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022, gelezen
het voorstel tot vaststelling Verordening forensenbelasting Den Helder 2023, agendapunt
17, met kenmerk 2022-034293;

besluit

1. De 'Verordening forensenbelasting Den Helder 2023' vast te stellen met dien
verstande dat artikel 5 Belastingtarief als volgt komt te luiden:

Artikel 5 Belastingtarief
minder dan€ 75.000,--
€75.000,-- doch minder dan€ 100.000,-
€ 100.000,-- doch minder dan€ 125.000,-
€ 125.000,-- doch minder dan€ 160.000,-
€ 160.000,-- en meer

€ 951,46
€ 996,11
€1.045,55
€1.097,61
€1.138,94

Stadspartij Den Helder

H. van Dongen

Fractie Pastoor

M. Pastoor

Toelichting:

De tarieven voor de forensenbelasting worden met 3,3 % worden verhoogd. De te
verwachten inflatie voor 2023 zal boven de 3,3 % komen te liggen. Forensenbelasting is
bedoeld voor personen die gebruikmaken van de voorzieningen binnen de gemeente.
Wanneer de forensenbelasting met 12,5% wordt verhoogd, leidt dit tot een opbrengst van
€ 854.477 wanneer wordt gerekend met de cijfers van 2022 (Berekening: 784.600/1,033 x
1,125). De meeropbrengst voor 2023 bedraagt dan€ 854.477 minus het begrote bedrag van
2022 € 784.600 is€ 69.877; afgerond € 70.000.


