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Inleiding 
 
Voor u ligt de programmarekening 2010, waarin ons college terugblikt op het afgelopen jaar en verantwoording aflegt 
over het bereikte resultaat. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is er een nieuw college van VVD, Trots op Nederland, D66 en 
CDA wethouders geformeerd. Het collegeprogramma is gebaseerd op de Strategische Visie 2020 en is vertaald naar 
zes concrete doelstellingen: 
1.  Den Helder ontwikkelt een meer duurzame economie met de offshore, de haven, kenns & technologie (inclusief 

onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijke drager. 
2.  Den Helder betrekt meer inwoners bij de maatschappij en laat ze meedoen door het creëren en aanbieden van 

werk en opleidingen op diverse niveaus (inclusief HBO). Daarnaast worden mensen gestimuleerd tot andere 
actviteiten dan werk. 

3.  Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene woonmilieus die tegemoet komt aan de vraag 
van (potentiële) inwoners met speciale aandacht voor bijzondere woonlocaties, zoals het wonen aan of op het 
water. 

4.  Toerisme en de recreatie zijn professioneler georganiseerd rond de rust, ruimte en natuur in Den Helder. Hierbij 
liggen kansen in het tevens benutten van het (maritieme) cultuurhistorisch erfgoed in onze stad. Bezoekers die 
langer in onze stad blijven en meer besteden komen ten goede aan de locale economie. 

5.  Den Helder heeft een levendig en veilig stadshart met een concentratie van stedelijke functies in het stadshart, 
een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede horeca, kunst, cultuur en evenementen en een 
goed voorzieningenniveau. 

6.  De infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente. Het past bij de geplande 
woningbouwproductie, de economische ontwikkeling van de stad en de daarbij horende faciliteiten als parkeer- 
en groenvoorzieningen, verkeersaders en pleinen. 

 
Vanwege de economische situatie moeten er keuzes gemaakt worden en daarom heeft het collegeprogramma de titel 
„Meer met minder‟ meegekregen. Het collegeprogramma geeft een doorkijk in acties die het college de komende 
jaren onderneemt om het coalitieprogramma te realiseren. Bewust is daarbij gekozen voor de term „doorkijk‟ omdat 
niemand kan voorspellen wat er de komende jaren gebeurt op nationaal en internationaal niveau. Jaarlijks zullen de 
plannen, de bijbehorende activiteiten en de uitgaven worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.  
 
De eerder aangekondigde bezuinigingen op het Gemeentefonds en de onlangs door het Kabinet voorgestelde 
bezuinigingen op Defensie (die een grote impact hebben op de economie van Den Helder, maar waarvan de omvang 
nog onzeker is) hebben ook grote gevolgen voor het gemeentelijk huishoudboekje. Voor de jaarrekening hebben 
deze effecten nog geen invloed. 
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Resultaat programmarekening 2010 
 
In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het door u vastgestelde beleid. In het hoofdstuk  
jaarverslag zijn de hoofdlijnen van de beleidsrealisatie beschreven en worden de uitkomsten van het financieel 
beheer toegelicht. Een totaaloverzicht van de diverse programma‟s bevindt zich in het hoofdstuk jaarrekening. 
 
Financieel resultaat 2010 
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 5,2 miljoen. Na de balansdatum is een drietal mutaties verwerkt 
van in totaal € 9,2 miljoen waardoor de jaarrekening nu sluit met een nadelig saldo van € 4,0 miljoen.  
 
Ter dekking van de kosten van bodemsanering Willemsoord is een storting in de risicovoorziening bodemsanering 
gedaan van € 2,8 miljoen en een storting van € 5,6 miljoen in een risicovoorziening claim Willemsoord bestaande uit 
een bedrag van € 4,2 miljoen voor gerealiseerde verliezen vanaf 2002 en een bedrag van € 1,4 miljoen voor een 
verwacht verlies op de afwikkeling van te ontvangen subsidies.  
 
In het kader van de grondexploitatie is voor de locatie OS&O (Huisduinerkwartier) een aanvullende voorziening 
getroffen van € 750.000 om gemaakte en nog te maken kosten af te dekken. 
 
Het onderstaand overzicht geeft na verwerking van de aanvullende mutaties het volgende resultaat weer: 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Programma Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 157.945 173.481 168.807 4.674 
Totaal baten -78.538 -84.394 -81.493 -2.901 
          
Saldo lasten en baten 79.407 89.087 87.314 1.773 

          
Algemene dekkingsmiddelen -78.153 -81.180 -76.029 -5.151 
          
Resultaat voor bestemming 1.254 7.907 11.285 -3.378 

          
Totaal mutaties reserves -2.048 -8.590 -7.278 -1.312 
          
Resultaat na bestemming -794 -683 4.007 -4.690 

 
Het resultaat voor bestemming bedraagt € 11,3 miljoen negatief.  Dat is € 3,4 miljoen meer dan begroot. Uit de 
reserves (algemene en bestemmingsreserves) is een bedrag van € 7,3 miljoen onttrokken, waardoor het resultaat na 
bestemming uitkomt op een nadelig resultaat van € 4,0 miljoen. 
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Samengevat zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting: 
 
Saldo belangrijkste afwijkingen Bedrag 

Lagere raads- en fractievergoedingen en lagere accountantskosten 102 
Lagere legesopbrengsten paspoorten en identiteitskaarten -130 
Minder uitrukken en overgang handhaving brandweer naar afd. VVH 100 
Hogere kosten gladheidbestrijding a.g.v. extreem winterweer in 2010 -232 
Beperkte uitvoering Vrij Buitenspelen Jantje Beton en Wijkactieplan Stad binnen de linie 260 
Geen beroep op garantstelling cofinanciering Waddenfonds 300 
Lagere kosten invoering Wabo 80 
Grondexploitatie per saldo nadeliger dan geraamd (minder gronduitgiftes en storting voorziening OS&O van € 750.000 -1.032 
Nadelig saldo in verband met een lagere onttrekking uit de egalisatievoorziening huishoudelijk afval -811 
Lagere kosten en opbrengsten rioleringen  175 
Lagere kosten en opbrengsten bodemsanering 200 
Storting voorziening bodemsanering Willemsoord -2.800 
Minder kosten onderhoud basisscholen en gymnastieklokalen 804 
Minder subsidie-uitgaven jeugd- en jongerenwerk 124 
Hogere rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid afrekening organisatiekosten  331 
Definitieve vaststelling BOS-projecten 2009 100 
Minder subsidieverstrekkingen cultuur 106 
Lagere dotaties onderhoudsvoorzieningen sportaccommodaties en gymlokalen 211 
Vrijval onderhoudsvoorzieningen sportaccommodaties en gymlokalen op basis van beheerplan 800 
Hoger aandeel kosten Wet inburgering -146 
Lagere kosten WMO 693 
Minder uitgaven kinderopvang 176 
Hogere rijksbijdrage jeugdgezondheidszorg 122 
Hoger aandeel exploitatie en beheer haven (o.a. door correctie ISPS-vergoeding 2009) -341 
Minder lasten economische stimulering 248 
Hoger aandeel kosten bijstandsverlening  -2.328 
Onttrekking wegens vrijval bestemmingsreserve Participatie/werkdeel WWB 1.011 
Lager aandeel werkgelegenheidsprojecten 857 
Storting voorziening deelneming Willemsoord -5.600 
Onttrekking i.v.m. financiering brede school -960 
Dividenduitkering HVC 102 
Hogere uitkering gemeentefonds  205 
Lagere toerekening organisatiekosten dan geraamd (saldo kostenplaatsen en bedrijfsvoering) 887 
Geen kosten Realisatie technische ontdekplek 100 
Geen kosten aanpak verpaupering 155 
Budgetoverhevelingen (voorstel resultaatbestemming) 770 
Diverse verschillen < € 100.000 671 

  -4.690 
 
Deze verschillen worden per programma nader toegelicht. 
 
Resultaatbestemming   
De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld. Gebruikelijk is dat het 
rekeningsaldo wordt verrekend met de algemene reserve. Over het rekeningresultaat moet nog worden opgemerkt 
dat een aantal budgetten ten opzichte van de begroting niet is aangewend. Het gaat hierbij om een aantal posten met 
een totaalbedrag van € 0,8 miljoen. De hierbij behorende activiteiten en werkzaamheden worden in 2011 uitgevoerd. 
De (restant)budgetten worden opnieuw geraamd in 2011. 
 
Wij stellen de volgende voorstellen tot budgetoverhevelingen voor: 
 
 
Productnr. en omschrijving Voorstel Bedrag 

        
001 Raad Onderzoek rekenkamercommissie Zeestad en Sociale Veiligheid 19.000 
017 Voorlichting Citymarketingplan 100.000 
076 Raadsgriffie Inhuur derden 16.000 
201 Civiele kunstwerken Brug achter het Gemini-ziekenhuis 48.000 
215 Wegenonderhoud Renovatie deklaag Korvetstraat 146.000 
215 Wegenonderhoud Herinrichting Westgracht 50.000 
311 Economische stimulering Onderzoek gebiedsontwikkeling haven 95.000 
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Productnr. en omschrijving Voorstel Bedrag 

311 Economische stimulering Verbetering ontsluiting Tesohaven/kruispunt Molenplein 77.000 
471 Lokaal onderwijsbeleid Naschoolse activiteiten in wijken en buurten waar brede scholen zijn gevestigd 45.000 

575 
Buurt- en representatief 
groen Renovatie Timorpark fase 4 en 5 67.000 

821 Stedelijke vernieuwing CultuurMakelaar 42.000 
838 Bouwvergunningen Inpassen handhavingsmodule en projectbegeleiding vergunningverlening 20.000 
1307 FB team service-huisvesting Brandveiligheidsvoorzieningen en arbo-aanpassingen stadhuis 20.000 
1307 FB team service-huisvesting Brandveiligheid stadhuis 25.000 

      770.000 
 
 
 
 
Toelichting 
 
001 Raad 
In 2010 heeft de rekenkamercommissie besloten om onderzoeken uit te voeren naar Zeestad en Sociale Veiligheid. 
Voor beide onderzoeken is in 2010 de offerteprocedure doorgelopen en heeft in het najaar de opdrachtverlening 
plaatsgevonden. Wij verwachten dat beide rapporten in het eerste halfjaar van 2011 worden opgeleverd.  
 
017 Voorlichting 
In de tweede helft van 2010 is de werkgroep Citymarketing nieuw leven ingeblazen. In november heeft uw raad 
ingestemd met het Citymarketingsplan dat in overleg met verschillende vertegenwoordigers tot stand is gekomen. In 
2011 wordt het plan uitgevoerd. 
 
076 Raadsgriffie 
Betreft inhuur derden in verband met de vervanging van een langdurig zieke medewerker. 
 
201 Civiele kunstwerken 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de staat van onderhoud van het brugdek van de brug achter het Gemini 
Ziekenhuis dusdanig was dat uit veiligheidsoverwegingen de brug op korte termijn gesloopt dient te worden. Omdat 
de brug deel uitmaakt van de Stelling Den Helder moest het ontwerp van de nieuwe brug met diverse instanties 
worden besproken. Inmiddels is met alle partijen hierover overeenstemming bereikt en vindt uitvoering plaats in 2011. 
 
215 Wegenonderhoud 
Betreft uitgesteld onderhoud deklaag Korvetstraat als gevolg van verkeerstechnische maatregelen, waardoor 
werkzaamheden zijn uitgesteld naar voorjaar 2011. Daarnaast is door de vroeg invallende winter de herinrichting van 
de Westgracht niet in 2010 gerealiseerd, zodat de werkzaamheden in 2011 worden uitgevoerd.  
 
311 Economische stimulering 
Niet alle middelen die in 2010 beschikbaar waren voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling haven/ontsluiting 
TESO-haven zijn in 2010 besteed. Wij stellen voor het resterende deel van de onderzoeksbudgetten mee te nemen 
naar 2011. Hetzelfde geldt voor de resterende middelen van het budget dat enige jaren geleden beschikbaar is 
gesteld voor verbetering van de ontsluiting van de TESO-haven. 
 
471 Lokaal onderwijsbeleid 
Vanwege een geschil tussen Stichting Sarkon en de gemeente is een bedrag van € 45.000 in 2010 niet uitgegeven 
voor de ontwikkeling van brede scholen in Den Helder. Het betreft naschoolse activiteiten te organiseren door de 
activiteitenmakelaars en sportmakelaars in de verschillende wijken en buurten. 
 
575 Buurt- en representatief groen 
Betreft uitgestelde renovatie Timorplein (Churchillpark) fase 4 en 5 als gevolg van bezwarenprocedure 
kapvergunning.  
 
 
821 Stedelijke vernieuwing 
Een project in het kader van het Uitwerkingsplan is de cultuurmakelaar waar voor de jaren 2009 en 2010 inmiddels 
een bijdrage beschikbaar is gesteld. De resterende middelen ten bedrage van € 42.000 zijn bestemd voor de bijdrage 
2011.  
 
838 Bouwvergunningen 
Het project WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is per 1-10-2010 beëindigd. Het project richtte zich 
met name op de vergunningverlening. Hiervoor is ondersteunend het post- en registratiesysteem Corsa ingericht. In 
het verlengde van vergunningverlening vindt in de regel toezicht en handhaving plaats. De registratie hiervan vindt nu 
nog separaat plaats. Wat nu nog uitgevoerd moet worden is het inpassen in Corsa van een handhavingmodule. 
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Hiervoor is geen capaciteit beschikbaar binnen de organisatie. Daarnaast blijkt enige projectbegeleiding nodig te zijn 
om nog bestaande aanloopproblemen op te lossen binnen het vergunningverleningstraject. Beide aspecten konden 
dus niet in 2010 afgewikkeld worden maar horen wel bij projectkosten. Gezien bovenstaande wordt u gevraagd een 
gedeelte van het restantbudget, groot € 20.000, over te hevelen naar het jaar 2011. 
 
 
1307 FB team service/huisvesting 
In het laatste kwartaal van 2010 zijn de werkzaamheden gestart voor het maken van beveiligde spreekkamers in het 
pand Drs. F. Bijlweg 2. De realisatie vindt plaats in 2011 en daarom wordt het beschikbare budget in 2010 nog niet 
volledig benut. Daarom stellen wij voor een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen voor voorzieningen in het 
kader brandveiligheidsvoorzieningen en arbo-gerelateerde zaken. 
 
Voor de locatie Drs. F. Bijlweg 20 dienen in het kader van de brandveiligheid diverse maatregelen genomen te 
worden. Dit na een brandveiligheidsronde door de afdeling VVH eind 2010. Hiervoor zijn binnen het reguliere 
onderhoudsbudget onvoldoende middelen beschikbaar zodat wordt voorgesteld om een budget van € 25.000 
beschikbaar te stellen. 
 
Normenkader 
Het normenkader en controleprotocol voor de controle op de jaarrekening 2010 is vastgesteld in de raadsvergadering 
van 13 december 2010. Het normenkader maakt onderdeel uit van de opdracht van de raad aan de accountant met 
betrekking tot de controle van de jaarrekening een en ander in overeenstemming met het met de accountant gesloten 
contract. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzigen te geven aan de accountant over de reikwijdte van 
de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening over 2010. 
 
Rechtmatigheid baten, lasten en balansmutaties 
De jaarrekening 2010 is, net als over de jaren 2005 tot en met 2009, van een goedkeurende verklaring voorzien 
zowel op rechtmatigheid als getrouwheid.  
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Leeswijzer 
 
De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen:  Jaarverslag  Jaarrekening  Bijlagen 
 
Jaarverslag 
Het onderdeel jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de (verplichte) paragrafen. Het hoofdstuk 
programmaverantwoording beschrijft de dertien programma‟s en geeft per programma antwoord op de drie W-vragen. 
In elk programma staat in de paragrafen A vermeld „wat we wilden we bereiken, wat we hebben bereikt en wat we 
daarvoor hebben gedaan‟, en in paragrafen B „wat het heeft gekost‟.  
 
In paragraaf A wordt – indien van toepassing – onder „Aandachtspunten‟ een toelichting gegeven op onderwerpen die 
in de loop van 2010, naast de in de begroting 2010 genoemde activiteiten, hebben plaatsgevonden. In paragraaf B 
zijn de werkelijke lasten en baten vergeleken met de begrote bedragen en bij afwijkingen groter dan € 50.000 is een 
verklaring gegeven voor de belangrijkste afwijkingen.  
 
Overigens geldt dat bij tellingen van getallen zich kleine afwijkingen kunnen voordoen in het laatste cijfer als gevolg 
van afrondingen. 
 
De bedrijfsvoeringskosten (ondermeer salariskosten) zijn in 2010 circa € 0,9 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. 
Door de urenregistratiesystematiek zijn de programma's in meerdere of mindere mate belast met deze bedrijfskosten. 
Per saldo zijn er daarom op product- of programmaniveau verschillen ontstaan. Deze verschillen zijn opgenomen in 
de financiële toelichting op de programma's onder het kopje 'capaciteitsinzet' en worden daar niet verder toegelicht. 
 
De (verplichte) paragrafen gaan in op het weerstandsvermogen, het onderhoud van kapitaalgoederen, de 
financiering, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen, het grondbeleid, de lokale heffingen en de verstrekte 
subsidies. 
 
Jaarreken ing  
De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en een exploitatieoverzicht. Conform voorgaande jaren is in de 
toelichting op de balans het verloop van de balansposten gedurende het verslagjaar weergegeven en worden de 
belangrijkste mutaties toegelicht. 
 
Het exploitatieoverzicht bestaat uit een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten van de programma‟s, een 
overzicht van de belangrijkste afwijkingen per programma, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een 
toelichting op de post onvoorzien en een toelichting op de begrotingsrechtmatigheid. 
 
Het onderdeel jaarrekening wordt afgesloten met een verantwoordingsoverzicht van de specifieke uitkeringen (Single 
Audit Single Information) en de controleverklaring. 
 
Bijlagen 
De jaarstukken worden afgesloten met een aantal specifieke overzichten. 
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Programma 1 Algemeen bestuur en middelen 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Strategische visie 2010 
 
Wat wilden we bereiken? 
De uitdaging van 2010 was om de doelstelling vanuit de Strategische visie 2020 “Den Helder is dé 
centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland” daadwerkelijk vorm en inhoud te gaan geven. Dit door ons te 
richten op de drie prioritaire gebieden stadshart, Willemsoord en haven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
2010 stond in het teken van de verschillende doelstellingen die we in de Strategische visie 2020 hebben 
verwoord. Het realiseren van de Strategische visie 2020 is een langdurig proces. We hebben voor de drie 
gebieden stadshart, Willemsoord en haven als prioritair gebied gekozen omdat ze bepalend zijn voor de stedelijke 
ontwikkeling van Den Helder. De onderlinge samenhang is groot. Bestuurlijke regie in deze gebieden leidde tot 
concrete resultaten in 2010, zoals het besluit tot versnelde inzet van onze strategische reserves voor het 
realiseren van de 1ste fase uitvoeringsprogramma Stadshart en het besluit tot vervolgonderzoek nieuwbouw 
stadhuis van december 2010. De ontwikkelde gebieden moeten de positie van Den Helder als de 
centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland versterken. 
 
De keuzes die in 2010 zijn gemaakt ten aanzien van de prioritaire gebieden zijn nog eens bevestigd in het rapport 
van de commissie Deetman/Mans „Krimp of niet‟ De commissie onderschrijft die prioriteitsstelling en adviseert om 
de keuze te maken tot verregaande regionale samenwerking en de gebiedsontwikkeling haven. Beide keuzes zijn 
in de tweede helft van 2010 volop aangepakt.  Onder de kop „bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland‟ treft u 
nader uitwerking aan hierover. In programma 12 wordt de ontwikkeling rondom de gebiedsontwikkeling haven 
verder omschreven. 
 
We zijn de uitdaging om de visie „Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland‟ echt vorm 
en inhoud te geven aangegaan. Dit is terug te vinden in de besluiten die in 2010 zijn genomen ten aanzien van 
het verder uitvoeren van de 1ste fase uitwerkingsplan Stadshart en door de opschaling van de 
gebiedsontwikkeling van de Groenestroomhaven naar regionaal/nationaal niveau.  
 
2. Bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland 
 
Wat wilden we bereiken? 
Imagoverbetering, verdere regionale samenwerking onder leiding van provincie en gemeente.  
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De aftrap hiervoor is gegeven tijdens de conferentie demografische ontwikkeling in Noord-Holland Noord die wij 
met de provincie voor de regio hebben georganiseerd. We moeten zorgen voor balans en synergie op 
verschillende beleidsterreinen zoals economie, sociaal, leefmilieu en uitvoeringsmogelijkheden (publiek en/of 
privaat). Tijdens deze conferentie heeft de commissie Deetman haar advies gepresenteerd waarin de commissie 
ook aandringt op intensieve regionale samenwerking. Verder is de afspraak gemaakt om gezamenlijk te komen 
tot een regionale visie en een regionaal actieplan waarin Den Helder gevraagd is om de lead te nemen. De 
stappen die in 2010 hiervoor gezet zijn, verschillende gesprekken op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, 
hebben ertoe geleid dat de bereidheid tot samenwerking is vergroot. Daarnaast hebben we in 2010 onze 
zienswijze herindeling Hollands Kroon aangepast en een zienswijze ingediend voor de herindeling van Schagen, 
Harenkarspel en Zijpe. Hiermee hebben we het belang van regionale samenwerking benadrukt. In 2010 zijn we 
van start gegaan om de organisatie en het proces van regionale samenwerking in gang te zetten zodat dit 2011 
zijn definitieve vorm krijgt. 
 
3. Visie en ontwikkeling op publiek e dienstverlening 
 
Wat wilden we bereiken? 
De dienstverleningsorganisatie vraagt om goed ingerichte en georganiseerde systemen en een vraaggestuurde 
organisatiecultuur. Een vraaggestuurde cultuur vereist klantgerichte medewerkers met bijpassende competenties. 
Uitgangspunten van wat we wilden bereiken vindt zijn grondslag in de logica van de burger:  de klant ontvangt producten en diensten volgens afspraak;  de klant heeft inzicht in de actuele status van zijn aanvraag via zijn/haar eigen digitale loket; 
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 wij behandelen een aanvraag zorgvuldig, juist en met respect;  een klant krijgt in elk contact een correcte en consequente behandeling;  een klant kan voor een bepaalde gebeurtenis met meervoudige vragen bij één locatie terecht;  het is voor een klant duidelijk waar hij/zij moet zijn voor informatie en diensten en hij/zij kan daarvoor zelf een 
voor hem/haar logisch kanaal kiezen;  een klant hoeft zijn vraag maar één keer te stellen en gegevens maar één keer te verstrekken en wordt via 
ieder kanaal direct, eenvoudig en snel door de juiste persoon geholpen;  een klant ervaart dat verschillende partijen in de keten effectief en efficiënt samenwerken. 

 
Wij willen Den Helder als stad op een hoger plan tillen op het gebied van dienstverlening en het imago 
verbeteren. Een aantal continue aandachtspunten waren:  voldoen aan de verwachtingen van de klant en het geven van voldoende duidelijkheid, zowel bij fysiek 

bezoek als bij telefonische of digitale contacten, tot uitdrukking komend in een gemiddelde overall score van 
7,5 of meer (op basis van een landelijke benchmark);  het gemeentebreed invoeren van algemene servicenormen (met behulp van kwaliteitshandvesten);  het doorontwikkelen van de telefonische dienstverlening;   het versterken en uitbreiden van de digitale dienstverlening;  een adequate, uniforme klantbenadering leidt tot een grotere herkenbaarheid, een grotere mate van 
efficiency, continuïteit en betrouwbaarheid, minder klachten en meer tevreden burgers en medewerkers;  verdere verhoging van de kwaliteit;   veiligheid van medewerkers: het voorkomen van agressie en het omgaan met agressie in de 
klantafhandeling staat voorop, de openstelling op de donderdagavond vraagt daarbij specifieke aandacht;  de bereikbaarheid. 
 

Denken vanuit de burger houdt ook in dat vooruit wordt (mee)gedacht en dat ontwikkelingen worden gevolgd. 
Wanneer dat uiteindelijk leidt tot voorstellen aan de directie, college of gemeenteraad, gebeurt dat op 
projectmatige wijze. Projectmatig werken is een van de speerpunten vanuit de organisatievisie. Projectmatig 
werken houdt ook in dat noodzakelijke samenwerking met andere afdelingen en externe partners plaatsvindt en 
dat voorstellen integraal worden aangeboden aan het bestuur.  
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  In 2010 is het 14 plusnetnummer geïmplementeerd en het daarbij behorende Antwoord@-convenant 

ondertekend. Hiermee heeft de gemeente aangegeven de ambitie te hebben om de dienstverlening te 
verbeteren. Ter ondersteuning hiervan is: 
- in 2010 een kwaliteitshandvest in opgeleverd; 
- de telefooncentrale uitgebreid; 
- de kennisbank Antwoord@ uitgebouwd; 
- de telefonische bereikbaarheid van het klantcontactcentrum (KCC) uitgebreid van 8.30 – 17.00 uur; en 

de digitale dienstverlening versterkt en uitgebreid met diverse producten. 
  TNO NIPO heeft in 2010 in opdracht van Benchmarking Publiekszaken onder 98 gemeenten een 

klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De gemeente Den Helder scoort goed met haar dienstverlening. In 
totaal scoorde Den Helder een 7,8 op het gebied van klanttevredenheid aan de balie. Maar liefst 47% van 
alle binnenkomende telefoontjes wordt direct door het klantcontactcentrum afgehandeld. De deskundigheid 
van de medewerkers is beoordeeld met een 8,2 en de duidelijkheid van de informatie scoorde ook een 8,2. 
Over de gemiddelde wachttijd blijkt de burger met een 8,1 best te spreken te zijn. Maar liefst 52% gaf aan dat 
het bezoek aan de verwachtingen voldeed en 37% noemde het zelfs beter dan verwacht. 

  Op grond van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA) is de gemeente 
verplicht om eens in de drie jaar een kwaliteitsmeting, een zogenaamde audit, te laten uitvoeren door een 
onafhankelijke door het ministerie geaccrediteerde instelling. Gepeild wordt of de GBA-bestanden, de 
procedures en processen rond de GBA en geautomatiseerde beveiligingsinformatie voldoen aan vooraf 
gestelde strenge eisen ten aanzien van juistheid, consistentie, continuïteit, herstelbaarheid en beveiliging. De 
audit levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de GBA. Tevens 
verschaft het inzicht in de mate waarin de gemeente voorzieningen heeft getroffen ten aanzien van de 
privacy- en informatiebeveiliging.  
Ook voor het reisdocumentenproces geldt een wettelijk verplichte periodieke kwaliteitsmeting in de vorm van 
een audit, te weten de Reisdocumenten Audit.    

 
De laatste jaren is er veel energie gestopt in het verbeteren van de kwaliteit van de producten. Daarnaast is 
er structuur en verbetering gebracht in het beleid rond de totale beveiliging en de informatiebeveiliging in het 
bijzonder. Er is geïnvesteerd in kleine verbouwingen, in de beveiliging van kwetsbare ruimtes, in de 
beveiliging van computers, aanschaf van controlesoftware, het opstellen van procedures en aan het opleiden 
van medewerkers. Daarnaast is er veel aandacht geschonken aan de verbetering van houding en gedrag 
van medewerkers ten aanzien van computer- en informatiebeveiliging. 
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Naar nu is gebleken heeft deze investering zijn vruchten afgeworpen. De gemeente Den Helder voldoet aan 
de stringente eisen van het ministerie en is in 2010 geslaagd voor zowel de GBA-audit, als voor het Extern 
Onderzoek Reisdocumenten EOR (Reisdocumenten-audit). 

 
4. Verkiezingen 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het op basis van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 vormen van een college en het opstellen van 
een coalitieprogramma voor de nieuwe raadsperiode. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Aan de hand van de uitslag hebben er coalitieonderhandelingen plaats gevonden met als resultaat dat er een 
coalitie van VVD, Trots op Nederland, CDA en D66 is gevormd. Er is een coalitieprogramma geschreven „Meer 
met minder‟ en daaruit is het collegeprogramma 2010-2014 „Meer met minder‟ voortgekomen. 
 
Daarnaast zijn als gevolg van de val van het Kabinet Balkenende IV in juni 2010 Tweede Kamerverkiezingen 
georganiseerd. 
 
5. Communicatie 
 
Wat wilden we bereiken?  Het streven was om de inwoners actief te informeren over de activiteiten van de raad. Dit onder meer door  

tienmaal in het Helders Weekblad met de informatiepagina‟s Raad en Daad te verschijnen.   Communicatie wordt direct (in het voortraject) bij beleid betrokken, zodat we „communicatief beleid‟ maken in 
plaats van „beleid communicatief‟.   Beter vormgeven van de stadsprofilering. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2010 is de Raad en Daad zevenmaal verschenen: in januari, maart, mei, juli, september, november en 
december.  
 
Wij hebben ons het afgelopen jaar sterk gemaakt om de kwaliteit van de communicatie nog verder te verbeteren 
om zodoende een grotere bijdrage te leveren aan het realiseren van de bestuurlijke doelen. In de tweede helft 
van 2010 is hard aan de weg getimmerd om communicatieadvisering in het voortraject van beleid te verankeren. 
Dit vergt een andere denk- en werkwijze van zowel communicatieadviseurs, bestuur en afdelingen. Dit heeft in 
het najaar geleid tot vaststelling van het beleidsstuk “De kracht van de verbinding”. Sindsdien is de communicatie 
meer gericht op de strategische advisering van portefeuillehouders (onder meer doordat de 
communicatieadviseurs onderdeel uitmaken van het wekelijkse portefeuillehoudersoverleg met de 
afdelingsmanagers/beleidsmakers). 
Een dergelijke verandering gaat niet van de een op andere dag. In 2011 wordt daar nader vorm aan gegeven. 
Daarnaast is in 2010 een belangrijke stap gezet om de kwaliteit van beleidsstukken te verbeteren. Vele 
ambtenaren en beleidsmakers volgden (en volgen in 2011 nog steeds) een schrijftraining, met als doel beter 
leesbare stukken met daardoor een snellere en meer accurate besluitvorming.  

 
In de eerste helft van 2010 is de werkgroep Citymarketing nieuw leven ingeblazen. Onder leiding van een externe 
adviseur hebben verschillende vertegenwoordigers van onder meer het Helderse bedrijfsleven, het Gemini-
ziekenhuis, de Koninklijke Marine, de VVV en bewoners voor de gemeenteraad een plan uitgewerkt hoe de 
komende jaren vorm gegeven kan worden aan betere stadspromotie onder potentiële ondernemers/bedrijven, 
toeristen en inwoners. In het najaar heeft u met het voorstel ingestemd. De werkgroep volgt dit in 2011 op met 
een concreet actieplan. 
 
Naast de genoemde stadspromotie (citymarketing), raadscommunicatie en het wijzigen van de werkwijze van de 
communicatiemedewerkers waren vooral in de tweede helft van 2010 ook burgerparticipatie, 
stadshartontwikkeling/nieuw stadhuis, persbeleid, uitnodigingenbeleid, representatie en agendabeheer van het 
bestuur enkele belangrijke issues voor team communicatie. Het team heeft het initiatief genomen voor een 
voorstel voor citymarketing en burgerparticipatie en heeft een goede bijdrage geleverd aan het door de raad 
geleiden van voorstellen over citymarketing, UP stadshart, het nieuwe stadhuis, meerjarenbegroting en 
collegeprogramma. 
 
Ook nieuwe media hadden in 2010 de aandacht van communicatie. Er werd gewerkt aan richtlijnen over hoe om 
te gaan met social media als Twitter. Daarnaast is een aanzet gedaan tot het strategisch inzetten van deze media 
om de gemeentelijke doelen te bereiken. Dat wordt in 2011 verder uitgewerkt. Samen met ICT werkten we aan 
het verbeteren van de website (dat een nieuw CMS-systeem vereist) om te voldoen aan de eisen van het NUP, 
waaraan de gemeente zich gecommitteerd heeft.  
 
Verder zijn bijeenkomsten en happenings/beurzen georganiseerd. Enkele daarvan zijn:  
- relatiebijeenkomst voor het college van burgemeester en wethouders en genodigden tijdens Sail Amsterdam; 
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- offshore Energy-beurs; 
- bezoek van de Commissaris van de Koningin de heer Remkes; 
- kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten voor medewerkers en inwoners van de stad; 
- uitreiking van de jeugdlintjes  
- jutter van het jaar 
- veteranendag  
- koninklijke onderscheidingen 
- felicitaties 100-jarigen en ouder, huwelijksjubilea, naturalisatiebijeenkomsten etc. 
 
6. Deregulering 
 
Wat wilden we bereiken? 
In het coalitieprogramma 2006-2010 “Gewoon samen doen!” is deregulering als speerpunt opgenomen met als 
doel afschaffen van overbodige regelgeving en vereenvoudiging van complexe regelgeving. De uitwerking vindt 
plaats binnen de verschillende reeds in Den Helder lopende projecten en de in 2010 op te starten projecten:   implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) binnen de ambtelijke organisatie; 
 herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV); deze herziening is met name bedoeld om de APV aan 

te passen aan de Europese diensten richtlijn alsmede de deregulering mogelijk te maken;  verbetering dienstverlening; het betreft hier een doorlopend proces waarbij al dan niet met behulp van het 
internet gekeken wordt hoe de informatie en dienstverlening richting de burgers kan worden verbeterd. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is per 1 oktober 2010 geïmplementeerd.  Herziening Algemene Plaatselijke Verordening: op dit moment is een werkgroep, bestaande uit verschillende 

ambtelijke disciplines bezig met de implementatie van het advies SIRA consulting en de Dienstenrichtlijn in 
de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze implementatie is zo ingrijpend dat gekozen is voor een totale 
herziening van deze verordening waarbij een samenvoeging plaatsvindt met de Buitenruimte verordening, de 
Verordening speelautomaten en de Verordening speelautomatenhallen. 
Voorts heeft SIRA consulting geadviseerd om in daarvoor in aanmerking komende gevallen, de 
vergunningsplicht in de Algemene Plaatselijke Verordening te vervangen door algemene regels. Dit betekent 
dat gelijktijdig met het in werking treden van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening deze algemene 
regels in werking moeten treden. 
Inmiddels is de werkgroep met zijn werkzaamheden zover gevorderd dat in het tweede kwartaal van 2011 
aan u een voorstel kan worden gedaan tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening, waarbij 
bovendien inzicht kan worden gegeven in de nieuwe Algemene regels.   Nadat de nieuwe APV is vastgesteld zullen per product de voorstellen voor het verbeteren van de 
dienstverlening doorgevoerd worden (onder meer beschikbaar stellen van informatie op het internet). 
De dienstverlening voor producten die niet geschrapt of veranderd worden, kan verbeterd worden door het 
vereenvoudigen van procedures: 
- reduceer het aantal stappen: 9 producten 
- reduceer de doelgroep: 3 producten 
- reduceer de frequentie: 3 producten 
- reduceer de tijdsbesteding voor bedrijven: 26 producten 
- reduceer de kosten voor bedrijven: 28 producten 
- reduceer de aanvraagtijd: 24 producten. 
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B. Wat heeft het gekost? 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Bestuur 4.968 5.230 5.069 161 
Dienstverlening 3.186 3.354 3.200 154 
Algemeen en bedrijfsvoering 0 -106 743 -849 

Totaal lasten 8.154 8.478 9.012 -534 
          
Bestuur -9 -9 -2 -7 
Dienstverlening -944 -1.140 -1.010 -130 
Algemeen en bedrijfsvoering 0 -1.019 -1.019 0 

Totaal baten -953 -2.167 -2.030 -137 
          
Resultaat voor bestemming 7.201 6.311 6.982 -671 

          
Totaal mutaties reserves 469 1.294 1.294 0 
          
Resultaat na bestemming 7.670 7.605 8.276 -671 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
 
Bestuur 
De kosten van de raad zijn in 2010 € 102.000 lager uitgevallen dan begroot. Lagere lasten raads- en 
fractievergoedingen alsmede lagere accountants- en onderzoekskosten rekenkamer zijn hiervan de belangrijkste 
redenen. De opdrachtverlening van de rekenkameronderzoeken naar Zeestad en Sociale Veiligheid heeft in het 
najaar van 2010 plaatsgevonden. Beide onderzoeken worden in 2011 uitgevoerd en daarom stellen wij voor om 
de niet bestede middelen van € 19.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen. 
 
Dienstverlening 
In de eerste helft van 2010 is de werkgroep Citymarketing nieuw leven ingeblazen en in november heeft de Raad 
ingestemd met het Citymarketingsplan dat in overleg met verschillende vertegenwoordigers tot stand is gekomen. 
De uitvoering wordt in 2011 ter hand genomen en daarom wordt voorgesteld om de niet bestede middelen van 
€ 100.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen. 
 
Algemeen en bedrijfsvoering 
In 2010 zijn nog niet alle aanpassingen in het kader van arbeidsomstandigheden en brandveiligheid uitgevoerd, 
waardoor wordt voorgesteld om de nog niet bestede middelen van in totaal € 45.000 door middel van 
resultaatbestemming beschikbaar te stellen.  
 
Capaciteitsinzet 
Ten opzichte van de raming is aan het programma Algemeen bestuur en middelen in 2010 € 894.000 meer aan 
bedrijfsvoeringskosten toegerekend (zie leeswijzer). Door de urenregistratiesystematiek zijn de programma's in 
meerdere of mindere mate belast met deze bedrijfskosten. Per saldo zijn er daarom op product- of 
programmaniveau verschillen ontstaan. 
 
Baten: 
De baten zijn in 2010 € 137.000 lager uitgevallen dan geraamd met name door lagere legesopbrengsten van 
paspoorten en identiteitsbewijzen.   
 
Mutaties reserves: 
Geen afwijkingen. 
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Programma 2 Integrale veiligheid 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
 
Lokaal integraal veiligheidsbeleid (LIVP) gemeente Den Helder 2011-2014 
Vanuit de wijziging van de Gemeentewet stelt de raad tenminste eenmaal in de vier jaar een integraal 
veiligheidsplan vast. Het integraal veiligheidsplan bevat in ieder geval de doelen die de gemeente op het terrein 
van veiligheid nastreeft, de resultaten die daartoe binnen de looptijd van het plan worden beoogd, de 
inspanningen die de gemeente zal leveren voor het behalen van die resultaten en de inspanningen die daarbij 
van anderen worden verwacht. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsplan aan de hand van een uitvoeringsmatrix 
opgesteld. Hierin staan de doelen, resultaten en inspanningen per partner in het veiligheidsplan beschreven. 
In 2010 heeft u het LIVP 2006-2009 geëvalueerd. Bovendien is in 2010 voor het eerst een uitvoeringsprogramma 
opgemaakt. In de evaluatie LIVP 2006-2009 werd naast een resultaatbeschrijving van projecten een aanzet 
geleverd tot het benoemen van aandachtspunten en risico‟s bij het doorontwikkelen van beleid. 
 
Een sluitende ketenaanpak alsook een goede interne samenwerking is van essentieel belang voor het borgen 
van het veiligheidsbeleid. In de evaluatie LIVP 2006-2009 ging het hier in het bijzonder om de 
huisvestingmogelijkheden van bijzondere doelgroepen, zoals ex-gedetineerden en zwervers. In 2010 zijn hierover 
verder afspraken gemaakt met Stichting Dak- en Thuislozenopvang en Woningstichting Den Helder. Daarnaast 
kan de gemeente gebruikmaken van een vijftal noodwoningen.  
 
Het LIVP 2011-2014 is gebaseerd op een veiligheidsanalyse enerzijds, het regeerakkoord VVD-CDA (2010), 
evaluatie van het LIVP 2006-2009 en gesprekken met ketenpartners anderzijds. Het gaat om de volgende 
prioriteiten:  
- aanpak jeugdoverlast; 
- veilig uitgaan in het stadscentrum; 
- coffeeshopbeleid; 
- buurtgerichte aanpak overlast. 
 
Naast de prioriteiten zijn er overige veiligheidsthema‟s. Deze zijn ondersteunend aan het integraal 
veiligheidsbeleid. Het gaat om: 
- integrale aanpak prostitutiebedrijven; 
- cameratoezicht; 
- publiek Private Samenwerking: Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden (KVO-w), Keurmerk Veilige 

Bedrijventerreinen (KVO-b) en Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW); 
- veiligheidshuis; 
- programmatisch handhaven; 
- evenementen. 
Om de burger beter te betrekken bij het veiligheidsbeleid worden, afhankelijk van de gesignaleerde problematiek, 
klantenpanels opgericht of neemt de gemeente deel aan wijkplatforms. 
 
Uitvoering plan van aanpak Tuindorp 
Sinds de sloop van diverse flatgebouwen in en de herinrichting van Nieuw Den Helder zijn veel bewoners 
verhuisd naar onder meer het stadshart, de Visbuurt maar ook Tuindorp. In deze buurten zijn de huren – van de 
woningcorporaties of van particulieren - relatief laag. Enkele van deze bewoners zorgen in deze buurten voor 
overlast en criminaliteit. Het laatste wordt versterkt door de illegale kamerverhuur en huisjesmelkers. In 2009 is 
een plan van aanpak opgesteld door alle betrokken instanties. In het structurele overleg dat over Tuindorp 
plaatsvindt, zijn Woningstichting, politie, GGZ, wijkbeheer, gemeente en de scholen betrokken. In 2010 zijn de 
volgende resultaten geboekt: 
- ‟t Pandje naast het buurthuis is door Jeugdzorg gebruikt voor de doelgroep tot 16 jaar. Concreet hield dat in 

dat gemiddeld 10 jongeren een dagbesteding kregen en dus van de straat waren; 
- ActiefTalent heeft taken uitgebreid met Tuindorp. De deelnemers maken de straten en stegen schoon en 

ruimen zwerfafval op; 
- het spreekuur van de wijkconciërge en de wijkagent is verplaatst van het buurthuis naar de Tuinkamer 

(Tuinstraat 46), dus centraal in de buurt; 
- woningstichting heeft een extra wijkmeester aangesteld; 
- naar aanleiding van een aanschrijving van de gemeente is de voormalige Vogeltjesbar opgeknapt; 
- de Bunker is met vergunningen geopend. Met het bestuur van de stichting De Bunker zijn duidelijke 

afspraken gemaakt over bijvoorbeeld sluitingstijden, geluid, roken en drugs; 
- in diverse bunkers zijn, vanwege (brand)veiligheid, extra deuren aangebracht; 
- in Tuindorp heeft een hondenpoepproject gedraaid. Dit heeft uiteindelijk geen processen-verbaal opgeleverd. 
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Veiligheidsbeleving De Schooten en Nieuw Den Helder Oost 
Uit de in 2010 gepresenteerde Integrale Veiligheidsmonitor van 2009 blijkt dat de inwoners van Den Helder zich 
relatief onveilig voelen. Dit is opvallend omdat de gemeente en de politie feitelijke indicaties hebben dat de 
veiligheid in de gemeente in de afgelopen jaren juist is toegenomen. Binnen deze context heeft I&O Research in 
het laatste kwartaal van 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving onder inwoners in de 
Schooten en Nieuw Den Helder Oost. 
Voornaamste conclusie uit dit onderzoek is dat er een significante relatie bestaat tussen bepaalde vormen van 
overlast en de veiligheidsbeleving in de eigen buurt. De sterke toename van jeugdoverlast wordt hierbij in het 
bijzonder genoemd. Voor 2011 wordt in het kader van sociaal veiligheidsbeleid bekeken hoe de keten rondom 
jeugdoverlast sluitend kan worden gemaakt. De jongerengroep in de Jeruzalembuurt krijgt bijzondere aandacht.  
  
Veiligheidsoverleg Grebbestraat – Peelstraat 
De integrale aanpak van de hanggroep Grebbestraat-Peelstraat heeft in 2010 tot een aanzienlijke afname van de 
overlast en het aantal meldingen geleid. Eind 2010 is het overleg nog voor een laatste keer georganiseerd en is 
besloten de uitvoeringsmatrix te actualiseren en de groep te blijven monitoren. In het kader van het terugdringen 
van de overlast heeft St. Paranti een belangrijke rol gespeeld. De in augustus 2010 opgerichte stichting 
organiseert tal van sociaal-culturele activiteiten in Nieuw Den Helder voor de Antilliaanse doelgroep: voetbal- en 
dominowedstrijden, et cetera. Op dit moment  kan de stichting gebruikmaken van het buurthuis „De Dintel‟. 
Daarnaast is eind 2010 het „Wijkhuis‟ (MFC: Multifunctioneel Centrum) in Nieuw Den Helder in gebruik genomen. 
Het Wijkhuis biedt tal van sociaal-culturele activiteiten, huiswerkbegeleiding, et cetera. Daarnaast kunnen diverse 
maatschappelijke organisaties (consultatiebureau, Parlan, GGZ etc.) gebruikmaken van de ruimtes die het 
Wijkhuis biedt. Ook het Wijkhuis is bedoeld voor de Antilliaanse doelgroep. Omdat de risicogroep horende bij de 
hanggroep Grebbestraat-Peelstraat dermate specifiek is, is besloten deze groep tijdelijk onderdak te bieden in De 
Dintel. Uiteraard is het op termijn de bedoeling dat alle sociaal-culturele activiteiten kunnen worden geïntegreerd 
in het Wijkhuis.  
 
Samenwerking brandweer Texel en Den Helder 
In december heeft Falck AvD de rapportage van het onderzoek naar de meerwaarde van de samenwerking 
opgeleverd. Naar aanleiding van deze rapportage heeft de stuurgroep besloten door te gaan met het traject. In de 
eerste helft van 2011 wordt een voorstel voor de organisatievorm van de samenwerking opgesteld en door de 
stuurgroep worden behandeld, waarna de samenwerking wordt geëffectueerd.  
 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de doelstellingen ten aanzien van de integrale veiligheid geformuleerd. 
 
De bestrijding van criminaliteit en overlast en de bevordering van de veiligheidsbeleving van de burgers is in 2010 een 
belangrijk speerpunt geweest. De (integrale) uitvoering van het veiligheidsbeleid is daarbij in samenhang gebracht 
met sociale cohesie en leefbaarheid, aspecten die bepalend zijn voor de woon- en leefkwaliteit van bewoners van 
wijken en buurten in onze gemeente, met als doel:  minder misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte;  minder overlast van verslaafden;  risico‟s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen beperken;  de gevolgen van ongevallen en rampen adequaat bestrijden;  beter naleefgedrag van wet- en regelgeving door burgers en bedrijven (door vergunningverlening, toezicht en 

handhaving). 
 
De in 2010 uitgevoerde activiteiten worden onderscheiden in sociale veiligheid, fysieke veiligheid, 
vergunningverlening, handhaving en brandweer en dragen bij aan het realiseren van de diverse doelen uit de 
Strategische visie 2020. 
 
1. Sociale veiligheid 
 
Wat wilden we bereiken?  Toepassing Wet bevordering integriteit beoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob).  Evaluatie wijkveiligheidsplan Visbuurt en het opstellen van een uitvoeringsprogramma Visbuurt 2010.  Het opstellen van een wijkveiligheidsplan Stadshart 2010.  Bevordering van de veiligheid en de leefbaarheid in de winkelstraten in de binnenstad door het project Keurmerk 

Veilig Ondernemen.  Bijdrage leveren aan veiligheidsgevoel door cameratoezicht.  Het verhogen van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen.  Het bestrijden van de illegale teelt van hennep, een intensivering van het toezicht op de coffeeshops en 
smartshops en het bestrijden van de handel en het gebruik van drugs op straat.  Het tegengaan van mensenhandel door het uitbannen van illegale prostitutieactiviteiten en het intensief 
controleren van de vergunde prostitutiebedrijven.  Verbeteren samenwerking diverse partners ter voorkoming van crimineel gedrag (Veiligheidshuis) 
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 Het terugdringen van de overlast van zwervers en daarmee gepaard gaande overlast.  Het terugdringen van overlast door hanggroepen.  Het terugdringen van overlast van een groep zeer actieve veelplegers met een verslavingsproblematiek.  Het terugdringen van acute gevallen van huiselijk geweld.  Het doorontwikkelen van ons lokaal integraal veiligheidsbeleid. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
  Toepassing Wet Bibob  

De Bibob-beleidslijn is van toepassing op de beleidsvelden speelautomatenhallen, coffeeshops, bordelen en 
horecagelegenheden. Ondernemers die vergunning aanvragen op dit gebied, dienen ook een Bibob-formulier bij 
te voegen. De belangrijkste vraag daarin is hoe een ondernemer zijn zaak denkt te financieren. Daarbij moet hij 
ondersteunende documenten voegen, zoals huurovereenkomsten, bankgaranties of verklaringen van 
particulieren waarin wordt aangegeven dat een lening is verstrekt. In 2010 zijn 29 Bibob-formulieren ingediend, 
inclusief bijbehorende documenten. Deze zijn door de gemeente marginaal getoetst. Geen van de 
vergunningaanvragen en aangeleverde Bibob-informatie heeft aanleiding gegeven een Bibob-advies aan te 
vragen bij het landelijke bureau Bibob in Den Haag. Wel zijn zes verzoeken aangedragen bij het Regionale 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) te Alkmaar. Dit centrum kan worden beschouwd als het voorportaal van 
het landelijke bureau Bibob. De casus wordt in de casusoverleggen behandeld. Hierin zijn bijvoorbeeld de politie, 
Openbaar Ministerie, belastingdienst, FIOD en SIOD vertegenwoordigd. De informatie-uitwisseling is geborgd via 
een in januari 2010 ondertekend convenant. 
   Wijkveiligheidsplan Visbuurt 
Het wijkveiligheidsplan Visbuurt 2006-2009 is in 2010 geëvalueerd. Een van de onderdelen van de evaluatie was 
een enquête onder de bewoners: de éénmeting. Daaruit kwam onder meer naar voren dat bewoners het prettig 
wonen vinden in de Visbuurt. Daarnaast bleek de volgende top 5 van grootste ergernissen: verkeersproblematiek, 
vervuiling, vandalisme, onvoldoende handhaving en bewonersoverlast. Op het gebied van fysieke maatregelen, 
toezicht en handhaving hebben in de periode 2006-2009 de volgende activiteiten plaatsgevonden:  
- bewoners zijn betrokken geweest bij de uitwerking van de beheersovereenkomst SDTO; 
- er is een buurtschouw gehouden; 
- er zijn verschillende plantsoenen opgeknapt; 
- de openbare verlichting is aangepast; 
- er hebben diverse handhavingsancties plaatsgevonden op hondenpoep, het storten van illegaal afval en op 

fout parkeren; 
- het Keurmerk Veilig Wonen is onder de aandacht van de bewoners gebracht; 
- in het kader van de bevordering van de sociale samenhang werden er activiteiten georganiseerd 

(bijvoorbeeld optuindagen in samenwerking met wijkbeheer en SDTO); 
- er is gecontroleerd op de brandveiligheid in kamerverhuurbedrijven; 
- er zijn enkele verkeersbelemmerende voorzieningen verwijderd voor de verbetering van de bereikbaarheid 

van de Visbuurt voor de hulpverleningsdiensten. 
 
Ook in het “tussenjaar” 2010 zijn diverse concrete acties en projecten uitgevoerd in de Visbuurt. Zo zijn er twee 
handhavingsacties in het kader van verkeer (foutief parkeren en dergelijke), hondenpoep en illegaal afval 
gerealiseerd, waarbij tijdens de laatste actie achttien processen-verbaal zijn opgemaakt. Daarnaast is gestart met 
de handhaving rond huisjesmelkers in de Visbuurt. De uitvoering daarvan heeft een integraal karakter. Dat 
betekent dat de aanpak interdisciplinair is, waarbij brandweer, Publiekszaken, Bouw- en Woningtoezicht en politie 
nauw betrokken zijn. De aanpak in het perceel aan de Jonkerstraat is hiervan een goed voorbeeld. 
 
De instanties delen het besef dat de samenwerking noodzakelijk is en moet worden voortgezet. Vanaf 2011 
worden jaarlijkse programma‟s opgesteld, die in overleg met alle betrokken instanties en de Visbuurtvereniging tot 
stand komen. De speerpunten richten zich op handhaving en toezicht (waaronder illegale kamerverhuur), het 
bevorderen van de sociale cohesie, het vroegtijdig betrekken van de Visbuurtvereniging bij de voorbereiding van 
het bestemmingsplan en de parkeer- en verkeersproblematiek. 
  Wijkveiligheidsplan Stadshart 
Van het opstellen van een afzonderlijk wijkveiligheidsplan Stadshart is in 2010 afgezien. Er zijn al veel plannen 
voor de binnenstad geschreven en in uitvoering genomen, hetgeen veel dubbelingen zou opleveren wanneer een 
nieuw plan wordt opgesteld. Hieronder worden de projecten kort beschreven: 
- Keurmerk Veilig Ondernemen en Kroonpassage: de ondernemers zijn betrokken bij het KVO-traject. Een 

dergelijk traject wordt begeleid door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Hierbij wordt per winkelgebied een 
eigen plan van aanpak vastgesteld, met daarin concrete acties. Het plan van aanpak is in 2009 ingegaan. 
Concrete resultaten zijn onder meer de veiligheidsscans die de ondernemers via een subsidie vanuit het 
ministerie hebben kunnen uitvoeren en de nieuwe website van de Helderse Ondernemersvereniging 
Binnenstad (inclusief sms-alert). Daarnaast is een van de speerpunten de start van het project “dubbel 
gepakt”, dat vanuit het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) wordt geïnitieerd. Dit project zou eind 2010 in 
de binnenstad van Den Helder gaan draaien, maar is - op verzoek van het HBD - verschoven naar 2011. Het 
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is een relatief nieuw project voor het HBD waarbij eerst met enkele pilotgemeenten is gestart. Den Helder zat 
daar niet bij, maar onze gemeente hoort bij de volgende projectfase. Die volgt dus in de eerste helft van 
2011. Dubbel gepakt houdt in dat een winkelier na een winkeldiefstal – en na aangifte gedaan te hebben – 
een standaard bedrag terugkrijgt van het HBD, waarbij de laatste de vordering op de winkeldief overneemt. 

- project coffeeshops: in 2010 is gestart met de intensivering van het coffeeshopbeleid. De cannabisnota uit 
2007 is aangevuld met nieuwe beleidsregels en de kwartaaloverleggen met de coffeeshophouders hebben 
een vervolg gekregen. Concreet heeft dat geleid tot wijziging van de openings- en sluitingstijden voor de 
coffeeshops nadat uit een proef van een half jaar bleek dat de resultaten positief waren: minder overlast op 
straat, minder groepen wachtende klanten voor de deuren van de coffeeshops en dergelijke. Daarnaast 
hebben de coffeeshophouders, onder regie van de gemeente, eigen toezichthouders aangesteld. Deze 
hebben geen bevoegdheden, maar spreken mensen op straat aan. Het gaat dan om overlast die gerelateerd 
kan worden tot de coffeeshops, zoals fietsen, jengelende brommers en scooters en geparkeerde auto‟s. 
Samen met de toename van het toezicht door politie en gemeentelijke BOA‟s, het afsluiten van het 
trappenhuis achter de Vomargarage en het verwijderen van het meubilair op het Vomarpleintje heeft dit 
geleid tot een afname van de overlast. De coffeeshophouders hebben aangegeven te willen investeren in 
hun panden, zowel intern als extern. Dit gebeurt in overleg met de gemeente en Zeestad.  
De maatregelen zijn besproken in het klantenpanel Koningstraat/Koningdwarsstraat. Daarin hebben de 
bewoners uit de omgeving bevestigd dat de overlast is afgenomen.  

- project Koningstraat: samen met de horeca van deze straat en een aantal afdelingen van de gemeente is 
een matrix opgemaakt voor de uitvoering van acties voor de korte en lange termijn. Een groot aantal zaken is 
reeds verwerkt, momenteel is een belangrijk bespreekpunt de inrichting van de Koningstraat. Een 
ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en er is door de horeca een artist impression gemaakt ter 
bespreking. 

- kwetsbare doelgroepen: voor kwetsbare doelgroepen, zoals ex-gedetineerden, die niet over huisvesting 
beschikken is tijdelijke opvang beschikbaar in de maatschappelijke opvang van Stichting Dak- en 
Thuislozenopvang. Daarna kunnen ze doorstromen naar reguliere woonruimtes bij corporaties of via de 
particuliere markt. In het kader van het laatstekansenbeleid is Woningstichting Den Helder (WSDH) bereid 
om onder voorwaarden snel woningen te leveren aan Stichting Dak- en Thuislozenopvang, Brijder 
Verslavingszorg en eventueel andere organisaties. Deze laatste kunnen aan cliënten verhuren met koppeling 
van een begeleidingstraject en of dagbesteding/activeringstraject. Op dit moment wordt een zestal woningen 
verhuurd. Daarnaast huurt de gemeente permanent vijf noodwoningen. Deze woningen zijn bedoeld om 
mensen te huisvesten die door hun omstandigheden niet in aanmerking dreigen te komen voor een woning 
via de Woningstichting.(samenwerkingsverband Veiligheidshuis en SDTO). Op dit moment zijn alle 
noodwoningen in gebruik, de ervaringen zijn tot dusver positief. 

  Keurmerk Veilig Ondernemen 
In 2010 waren  twee KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) in Den Helder in uitvoering te weten KVO-
centrum (winkelgebied) en KVO-Kooypunt (bedrijventerrein). Het KVO heeft een doorlooptijd van twee jaar en 
moet daarna worden gehercertificeerd. De deelname vindt plaats door een vertegenwoordiging van de 
ondernemersvereniging, de politie, brandweer en gemeente. In sommige gevallen sluit de vereniging van 
eigenaren aan:  
- KVO-centrum: KVO-centrum heeft de status “continue samenwerking”, beloond met een tweede ster door het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). De resultaten van KVO-centrum is hiervoor beschreven als onderdeel 
van het wijkveiligheidsplan Stadshart. 

- KVO-Kooypunt: KVO-Kooypunt is in 2008 gestart en in 2010 geëvalueerd. In januari 2011 is dit 
gehercertificeerd en is de status “continue samenwerking” aan het traject verbonden. De belangrijkste 
resultaten zijn:  
1.  Openbare ruimte: de algemene doelstelling was het tevredenheidspercentage over het beheer en 

onderhoud van 25% in 2008 te verhogen naar 40% in 2010. Uit de resultaten van de enquête 
(éénmeting) is gebleken dat dit percentage is verhoogd tot 45%: de doelstelling is gehaald. Dit heeft te 
maken met het repareren van lantaarnpalen, het treffen van verkeersmaatregelen (waaronder het 
aanbrengen van duidelijke voorrangssituaties, bewegwijzering, huisnummering en straatnaamborden) en 
ondernemers bewust maken van het feit dat ze meldingen rond de openbare ruimte centraal bij het Klant 
Contact Centrum kunnen doen; 

2.  Verkeer: de algemene doelstelling was in 2010 minimaal 50% tevredenheid over de ontsluiting. Uit de 
éénmeting is gebleken dat 65,5% tevreden is over de ontsluiting van het terrein, wat inhoudt dat deze 
doelstelling is gehaald. Een van de kernpunten van de ondernemersvereniging is de 
verkeersproblematiek op het terrein. Met name het gebrek aan parkeergelegenheid baart de vereniging 
zorgen. Dit wordt in 2011-2012 onderzocht; 

3.  Overlast: in het plan van aanpak is als doelstelling opgenomen dat in 2010 maximaal 40% overlast 
ondervindt van vervuiling (van 75% in 2008). Uit de enquête onder de ondernemers is gebleken dat 
slechts 17% overlast ondervindt van vervuiling, waarmee de doelstelling is behaald. De in 2010 
gehouden schouw heeft enkele knelpunten in de openbare ruimte opgeleverd, die direct zijn opgepakt. 
Daarnaast kregen de ondernemers een meldkaartje waarop de belangrijkste telefoonnummers staan 
(politie, KCC, brandweer, ambulance). 

 
Verder is in 2010 gestart met nog twee KVO-trajecten, namelijk KVO-Ravelijncenter en KVO-Schooten Plaza. 
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Certificering vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2011.  
  Cameratoezicht 

Conform de aanbevelingen uit de evaluatie van het cameratoezicht uit 2009 is op diverse momenten op de 
website en in de huis-aan-huisbladen gecommuniceerd over de werking van het cameratoezicht. Verder is in 
2010 een achtste camera geplaatst. Het overleg met Deko beveiliging en de politie over het cameratoezicht heeft 
een structureel karakter gekregen. Uit de evaluatie uit 2009 bleek al dat het effect van cameratoezicht op de 
openbare orde en veiligheid moeilijk is aan te tonen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat bij de 
invoering van cameratoezicht in 1998 een heel pakket van maatregelen is ingezet om de overlast tegen te gaan. 
Dat maakt het lastig per maatregel het effect daarvan te meten. Met name de politie gebruikt het cameratoezicht 
zeer intensief. Met de aanschaf van de achtste camera in 2010 is een sluitend camerasysteem voor het gehele 
centrumwinkelgebied ontstaan. De politie gebruikt de camerabeelden veelvuldig voor opsporing. Daarnaast 
worden de beelden ingezet als ondersteuning in de bewijsvoering bij strafzaken.  
  Verkeer en fietsendiefstal 
Om het aantal fietsendieftallen terug te dringen is er in 2010 een publiciteitscampagne geweest met als motto: 
“Hou (van) je fiets” en heeft het promotieteam van het Centrum Fietsdiefstal Nederland in het centrum aandacht 
gevraagd voor het veilig stallen van fietsen. In 2011 wordt de publiciteitscampagne herhaald met name gericht op 
scholieren. Daarnaast is er, in samenwerking met de politie, een werkgroep gestart die zich richt op het verder 
terugdringen van fietsendiefstallen door het bevorderen van het gebruik van goede sloten en het onderzoeken 
van de mogelijkheid tot  het realiseren van een bewaakte fietsenstalling.  
  Lokaal softdrugsbeleid  
Ter uitvoering van het lokaal softdrugsbeleid is in 2010 ingezet op een driesporenbeleid: het handhaven van de 
openbare orde in de omgeving van de coffeeshops, het intensiveren van het toezicht op de omgeving van de 
coffeeshops en smartshops en het ter uitvoering van de nota herziening lokaal softdrugsbeleid greep krijgen op 
het vastgoed (de resultaten hiervan zijn opgenomen in het kader van de projectuitvoering coffeeshops als 
onderdeel van het wijkveiligheidsplan Stadshart). 
  Mensenhandel  
Den Helder blijft zich focussen op het tegengaan van mensenhandel. Signalen van uitbuiting en mensenhandel 
worden direct besproken met het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in Alkmaar. Dit heeft in 2010 
tot twee keer toe geleid tot extra casusoverleg met het Openbaar Ministerie, belastingdienst, politie en gemeente. 
In 2010 is vergunning verleend voor de vestiging van een bordeel aan de Binnenhaven. Dit pand heeft drie jaar 
leeg gestaan, mede vanwege het feit dat de aanvragen die werden ingediend op basis van de achtergronden van 
de ondernemers zijn geweigerd. De belastingdienst heeft de twee bordelen in 2010 gecontroleerd. De GGD heeft 
in 2010 haar jaarlijkse controle op de hygiënerichtlijnen voor wat betreft het pand Weststraat 62 gehouden. De 
resultaten waren positief. De politie heeft in 2010 geen controles op de bordelen uitgevoerd. Er is in 2010 geen 
vergunning aangevraagd voor de exploitatie van een escortbedrijf. 
  Veiligheidshuis 
In 2010 heeft het Veiligheidshuis zich verder ontwikkeld op de thema‟s Jeugd, Veelplegers en de Nazorg ex-
gedetineerden. De regionale doorontwikkeling ervan heeft enigszins moeten wachten tot het Veiligheidshuis 
Alkmaar volledig operationeel was en krijgt in 2011 prioriteit. 
  Overlast zwervers 
Problematisch alcohol-, en/of drugsgebruik kan samenhangen met kwetsbare doelgroepen, zoals dak- en 
thuislozen. Deze doelgroepen kunnen voor overlast zorgen: urineren in portieken, laten slingeren van spuiten, 
geluidsoverlast, criminaliteit, et cetera. Brijder, Actief Talent en Stichting Dak- en Thuislozen ontvingen in 2010 
een extra budget voor activiteiten gericht op dagbesteding en activering van dak- en thuislozen en of 
overlastgevers in het centrum. Stichting Dak- en Thuislozenopvang organiseerde activiteiten op maat voor de 
bewoners van de opvang, variërend van klussen in en om de opvang tot het uitventen van de daklozenkrant. 
Brijder Verslavingszorg organiseerde extra activiteiten voor overlastgevenden rond speciale activiteiten of 
festiviteiten in de binnenstad. Daarnaast, verzorgde Brijder vier dagdelen per week inloopfunctie en 
dagactiviteiten. Actief Talent bereikte circa 33 mensen, waarvan er 18-20 aan activiteiten deelnemen. De 
resultaten hiervan zijn positief. Deelnemers hebben een zinvolle dagbesteding, ze zijn zichtbaar voor de 
hulpverlening en er is sprake van minder overlast. In het geval er zich toch overlast voordoet wordt er contact met 
de wijkagent opgenomen en/of wordt er met ketenpartners overlegd op het Veiligheidshuis of in het wijkplatform.  

  Hanggroepen 
Door de wijkagenten in Den Helder zijn shortlists jeugdgroepen ingevuld. De shortlist is een op basis van 
wetenschappelijk onderzoek opgestelde vragenlijst (BEKE-model) waarmee de politiefunctionarissen op 
systematische wijze en periodiek de aard en omvang van problematische jeugdgroepen in hun wijk of in hun 
verzorgingsgebied in beeld brengen. 
Met de shortlist groepscriminaliteit wordt informatie verkregen over: 
- locatie(s) waar de groep zich doorgaans ophoudt; 
- samenstelling van de groep; 
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- dagelijkse bezigheden van de groepsleden (school, spijbelen, arbeid, etc.); 
- riskante gewoonten (drank- en drugsgebruik, justitiecontacten); 
- recent delictgedrag (lichte en zware vormen van criminaliteit). 
 
Op basis van de scores die de wijkagent aan een jeugdgroep toekent, valt deze binnen een van de drie types: 
hinderlijk, overlastgevend en crimineel. 
In Den Helder zijn er in 2010 drie hinderlijke (Julianadorp, Den Helder centrum en de Schooten) en een 
overlastgevende groep (Jeruzalembuurt). Van de in beeld gebrachte jongeren van de Jeruzalembuurt worden er 
vijftien begeleid door het Veiligheidshuis. Met een integrale persoonsaanpak zijn van veertien jongeren de 
leefgebieden in kaart gebracht. Deze jongeren bleken op alle leefgebieden goed te scoren (dagbesteding, geen 
financiële problemen, et cetera.). Voor één jongere wordt met behulp van een jobcoach een toeleiding naar werk 
gezocht. 
  Geïntegreerde aanpak verslaving en overlast (GAVO) 
Het verminderen van de verslavingsgerelateerde overlast in de vorm van crimineel gedrag in de gemeente 
Den Helder is een primaire doelstelling. Een tweede doel is de verbetering van de leefomstandigheden van de 
voor GAVO geselecteerde veelplegers met een chronische verslaving.  
Casemanagers GAVO leggen actief en outreachend contact met de veelplegers die aan hen zijn toegewezen. 
GAVO maakt gebruik van de mogelijkheden die het strafrechtelijk kader biedt: bijvoorbeeld een voorwaardelijke 
gevangenisstraf met de voorwaarde dat de cliënt zich laat behandelen in een kliniek. 
 
Eenmaal per zes weken vindt er een justitieel casusoverleg (JCO) plaats in het veiligheidshuis: politie, OM, Palier 
Reclassering en Brijder GAVO. Tijdens het JCO wordt er gesproken over de veelplegerslijst en per casus over de 
stand van zaken en het uitgezette traject. Met verschillende instanties is er een goede samenwerking: 
methadonpost van Brijder Verslavingszorg, Stichting Dak- en Thuislozen, Stichting Modheo, Woningstichting Den 
Helder, politie en Actief Talent. 
In 2010 liepen er in het totaal elf actieve GAVO trajecten. Twee cliënten zijn uitgevallen en twee andere cliënten 
zijn ingestroomd. Bij acht cliënten was geen sprake van recidive, bij twee cliënten twee maal recidive en bij een 
cliënt eenmaal recidive. Recidive is vaak gerelateerd aan terugvallen in middelengebruik door de cliënt. Het 
weigeren van behandeling of het zich ontrekken aan het zorg-, en begeleidingstraject leidt tot het plaatsen in een 
instelling voor stelselmatige daders (ISD). 
  Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod 
In 2010 zijn 20 risico-inventarisaties opgesteld naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld. In veertien 
daarvan werd daadwerkelijk een huisverbod opgelegd. Zes van de veertien zijn met een maximum van achttien 
dagen verlengd. Ter vergelijking: in 2009 werden 31 risico-inventarisaties opgemaakt waarvan er uiteindelijk 24 
hebben geleid tot een huisverbod. Dat betekent een aanzienlijke afname van het aantal huisverboden. Uit de 
evaluatie van het tijdelijk huisverbod is gebleken dat de uitvoering van de wet in Den Helder goed verloopt. 
  Ontwikkeling uniforme integrale regelingen op het gebied van OOV  
Steeds vaker wordt in regionaal verband de samenwerking gezocht met de Veiligheidsregio en het 
programmabureau Integrale Veiligheid. Voorbeelden zijn de gezamenlijke uitvoering van het hennepconvenant, 
het handhavingsconvenant prostitutiebedrijven, het convenant Veilige School, cameratoezicht, Jeugd en Alcohol 
en het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Den Helder 2011-2014. Daarnaast is in 2010 expertise gedeeld met het 
RIEC rond de aanpak van mensenhandel en Bibob-zaken. Enkele van de onderwerpen waren: 
- Convenant Veilige School: het convenant Veilige School is in maart 2010 ondertekend. Aan het convenant 

zijn diverse handreikingen gekoppeld die worden gebruikt voor de schoolgids. Het betreft bijvoorbeeld het 
pesten, alcohol, drugs et cetera. Het convenant wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Het belangrijkste resultaat in 
2010 is dat de schoolgidsen uniform zijn en elke school hetzelfde handhavingsprogramma gebruikt. Verdere 
acties die zijn ondernomen: voorlichting op school over jeugd en alcohol, controles op kluisjes en alcoholvrije 
feesten. 

- project Helder in de Kop: Den Helder neemt deel aan het project Helder in de Kop. Ze is vertegenwoordigd in 
de werkgroep regelgeving en handhaving. Van belang daarbij is dat de omliggende gemeenten zoveel 
mogelijk uniform beleid hanteren rond horeca, alcohol en jeugd. De werkgroep heeft enkele concrete acties 
uitgevoerd zoals het inventariseren van hokken en keten (zijn in Den Helder niet geconstateerd), het 
vaststellen van uniform beleid rond buitentaps (een voorstel wordt in eerste kwartaal van 2011 behandeld) en 
het bevorderen van bewustwording bij sociaal-culturele instellingen rond jeugd en alcohol (in 2011 wordt een 
bijeenkomst als onderdeel van de sportfederatie Den Helder gepland).  

 
2. Fysieke veiligheid 
 
Wat wilden we bereiken?  Adequaat kunnen reageren op rampen en zware ongevallen.  Het vastleggen en standaardiseren van de veiligheidscontouren in de gemeente. 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
  Rampenbestrijding 

In 2010 stond de uitbouw van de huidige rampenbestrijdingsorganisatie naar een compleet functionerende 
rampenbestrijdingsorganisatie op het programma. Hierbij moesten de rode en oranje punten uit de regionale audit 
op groen komen te staan. Aan het eind van 2010 is er een heraudit geweest en zijn alle punten groen (=akkoord) 
geworden. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 
- in totaal is 85% van het gemeentelijk personeel opgeleid in 2010 (voldaan aan opleiden GVOT en vijf ac‟s); 
- er zijn twee rampenbestrijdingsplannen vastgesteld in 2010 (GBI NAM en MVKK de Kooy/Den Helder 

Airport); 
- er zijn oefeningen gehouden voor het Team Bevolkingszorg (2 maal), bestuurlijke oefening voor het 

havengebied en een operationele oefening voor de GAC‟s O&V en CRIB. Tevens is er een onverwachte 
oefening geweest voor de gehele gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie; 

- de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio is later in werking getreden (1 oktober 2010). De geplande 
werkzaamheden zijnin 2010 gestart en worden in 2011 afgerond; 

- het evalueren van de crisisruimtes en (communicatie)middelen in kader van de rampenbestrijding wordt 
verricht in 2011 en wordt meegenomen met de implementatie van het nieuwe regionaal crisisplan. 

  Externe veiligheid 
Op het gebied van externe veiligheid stond het beleidsplan externe veiligheid en het vaststellen van de contouren 
van de GBI NAM op de agenda. Er is besloten dat er geen prioriteit wordt gegeven aan het opstellen van het 
beleidsplan en de aandacht zien te richten op het begeleiden van het traject ter vaststelling van de contouren van 
de GBI NAM.  

 
Prestatie-indicator 2008 2009 2010 

        

Rampenbestrijding       

Beleidsplan externe veiligheid - - 0 

Aantal bestuurlijke rampenoefeningen 2 2 2 

Aantal operationele/bestuurlijke oefeningen (Port security) - - 1 

Aantal operationele oefeningen GAC‟s Opvang en verzorging  - - 1 

Aantal oefeningen Keten - - 1 

Aantal rampenbestrijdingsplannen 0 1 2 

Opleiden functionarissen rampenbestrijding 0 10 125 
 

 
3. Vergunningverlening 
 
Wat wilden we bereiken?  Een verdere professionalisering van de begeleiding van risico-evenementen door een integrale eenduidige 

werkwijze volgens de methodiek „Veiligheid bij evenementen‟ zodat de veiligheid van deelnemers en bezoekers 
aan publieksactiviteiten en evenementen is gewaarborgd.  Invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wet Wabo).  Een uniforme toetsing per categorie bouwwerk ter bevordering van een snele en transparante dienstverlening. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
  Evenementenvergunningen 

Er zijn in 2010 243 evenementenvergunningen afgegeven. Wij volgen de procedure, waar nodig, als vastgesteld 
door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Tevens wordt er een integrale afweging gemaakt, intern als wel 
met externe partners en waar vereist in combinatie met een veiligheidsplan. 
  Wabo  
De Wabo is per 1 oktober 2010 ingevoerd. Wij hebben veel tijd besteed aan het gereed maken van de organisatie 
(opleidingen, vastleggen processen, digitalisering) zodat aanvragen gelijk afgehandeld konden worden. 
  Nota uitvoering Bouwen  
Er is een vastgesteld kwaliteitsmodel voor het proces van de bouwaanvragen.  Dit proces is ook geëvalueerd en 
gecontroleerd waarbij bleek dat dit „ruim voldoende‟ werd uitgevoerd. De nota Bouwen, de beleidsuitgangspunten 
voor handhaving, is in concept vastgesteld. Definitieve vaststelling is niet gebeurd omdat een grote 
handhavingzaak prioriteit kreeg. De vaststelling vindt nu plaats in 2011. 
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4. Handhaving 
 
Wat wilden we bereiken?  Een actueel register kinderopvang en altijd een vervolg op toezichtacties van de GGD.  Minder overtredingen van regels en betere naleving bij bewoners en bedrijven.  Het verhogen van de brandveiligheid van instellingen en gebouwen.  Toepassen bestuurlijke strafbeschikking zodat effectief gehandhaafd kan worden op kleine ergernissen zoals 

overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
  Handhavingsbeleid kinderopvang 

In verband met nieuwe regelgeving zijn er in het tweede hafljaar van 2010 veel aanmeldingen van gastouders 
geweest die gecontroleerd en aangemeld moeten worden bij het landelijk register. Controles vinden plaats door 
de GGD en wij dienen dit dan te verwerken richting het landelijk register. Alle aanschrijvingen en registraties zijn 
tijdig verwerkt. De vaststelling van het concept handhavingsbeleid is gepland in 2011. 
  Uitvoering handhavingsbeleid 
In 2010 is uitvoering gegeven aan de prioriteiten en handhavingstrategieën zoals deze zijn vastgelegd in de nota 
„Meer (dan) handhaving‟ en de „Ontwikkelschets van sectoraal naar integraal‟. In 2010 zijn de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 
- integrale controles bloembollenbedrijven: 62 bedrijven zijn integraal gecontroleerd op brandveiligheid, 

bouwen/RO en milieu. Dit betekent dat in een bezoek vanuit meerdere disciplines het bedrijf gecontroleerd is. 
De meeste bedrijven hadden, op de huisvesting van seizoenarbeiders na, de zaken goed voor elkaar. Naar 
aanleiding van deze controles is een beleidslijn voor de huisvesting van seizoenarbeiders vastgesteld. De 
ondernemers hebben aangegeven te spreken te zijn over deze vorm van integrale handhaving; 

- het project Kooijpunt is door verschuiving van prioriteiten doorgeschoven naar 2011; 
- diverse horecabedrijven zijn gecontroleerd in het kader van brandveiligheid en de Drank- en Horecawet. De 

nadruk bij deze controles ligt op het naleven van de leeftijdsgrenzen: tijdens 91 controles werd vier keer een 
overtreding geconstateerd; 

- in de Visbuurt zijn 23 kamerverhuurbedrijven gecontroleerd. Eén bedrijf is vanwege de brandonveilige 
situatie gesloten. Tien bedrijven zijn aangeschreven. Deze handhavingsprocedures lopen nog; 

- in 2010 zijn 22 verpauperde panden gecontroleerd. Bij achttien panden loopt een handhavingsprocedure; 
- in het kader van de Wet milieubeheer zijn 211 bedrijven zijn bezocht; 
- in december 2010 zijn twaalf studenten (met een uitkering)gestart met de opleiding tot beveiliger; dit project 

wordt samen met Publiekszaken, Werkvoorziening Noorderkwartier en Spykesecurity uitgevoerd; 
- in 2010 zijn de handhavers van de brandweer overgegaan naar het team handhaving van de afdeling VVH. 

Hiermee wordt de handhaving op het gebied van fysieke veiligheid efficiënter ingericht en uitgevoerd; 
- voorheen werd uitsluitend het aantal controles dat uitgevoerd is door de Handhavers Openbare Ruimte 

(HOR) vermeld; een verbetering van het meldingensysteem heeft ertoe geleid dat nu ook de meldingen 
worden geregistreerd waardoor het inzicht in de hoeveelheid zaken die de HOR jaarlijks behandelt toeneemt;  

- het aantal controles bouwen en wonen is hoger dan geraamd; dit komt doordat de formatie met 1 fte is 
uitgebreid. 

  Brandveiligheid  
De controles brandveiligheid zijn achtergebleven bij de raming, omdat de prioriteit is gelegd bij het toetsen van 
bouwplannen op brandveiligheid. Doordat er meer integraal gehandhaafd is, is brandveilig gebruik ook door 
toezichthouders milieu en toezichthouders bouwen en wonen gecontroleerd. 
  Toepassen bestuurlijke strafbeschikking  
De bestuurlijke strafbeschikking is per 1 september 2010 ingevoerd. Vanaf die datum worden voor diverse APV-
overtredingen (zoals illegaal afval) de zaken rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de politie, aangeleverd bij 
het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestatie-indicator 2008 2009 2010 
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Integrale veiligheid       

Aantal overall controles horecabedrijven * 11 20 24 

Aantal controles coffeeshops 16 16 6 

Aantal controles prostitutiebedrijven 2 2 0 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-ster voor gehele binnenstad 1 2 2 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (KVW) - - - 
Aantal onderzoeken Wet Bibob 42 42 50 

Aantal gesloten veiligheidsconvenanten met scholen 0 3 3 

Aantal controles Wet milieubeheer - 128 211 

Aantal controles openbare ruimten tijdens surveillance - 3.007 3.511 

Aantal controles openbare ruimten n.a.v. meldingen KCC 354 354 710 

Aantal controles bouw- en woningtoezicht - 578 1.064 

Aantal controles Drank- en horecawet reguliere inspecties - 77 38 

Aantal controles Drank- en horecawet leeftijd - 108 91 

Aantal begeleide veelplegers (GAVO) 10 10 10 

    

* Inclusief controles Wet op de kansspelen    
 

 
5. Brandwe er 
 
Wat wilden we bereiken?  Een betere bereikbaarheid van het stadshart voor de hulpverleningsdiensten en een adequate blusvoorziening in 

het kader van de proactie preventie.  Het personeel van de brandweer voldoet qua opleiding en geoefendheid aan de normen van het Beleidsplan 
Opleiden en Oefenen Brandweer.  Er wordt voldaan aan de norm die wordt uitgedrukt in een percentage van de uitrukken waabij de brandweer 
binnen 8 minuten ter plaatse is.  Het in 2010 volledig voldoen aan het „Normenboek Brandweer‟.  Uitvoeren Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
  Proactie Preventie 

Door goed overleg met de betrokken partijen (Zeestad, Woningstichting, RWO en SB) is de bereikbaarheid van 
het stadshart goed gebleven. Met name tijdens bouwwerkzaamheden in/rond de Californiëstraat en in de 
voorbereidende fase van het Centrumplan heeft de brandweer een substantiële bijdrage geleverd. 
  Opleiden en oefenen brandweer 
Nieuw aangenomen personeel van de brandweer volgt de wettelijk voorgeschreven opleidingen. Door de 
gelimiteerde middelen zijn er slechts beperkt extra opleidingen gevolgd. Voor het realistisch oefenen zijn in 2010 
drie meerdaagse oefensessies gehouden bij het NIFV. Deze oefeningen zijn onderdeel van de verbeterpunten uit 
de regionale audit en de rapportage over de brand op de Prins Willem. Samen met het uitgevoerde oefenplan 
over 2010 voldoet de brandweer hiermee voor 2010 aan de regionale afspraken op het gebied van oefenen. Qua 
opleiding en geoefendheid voldoet de brandweer in 2010 aan de normen van het Beleidsplan Opleiden en 
Oefenen Brandweer. 
  Voldoen aan de zorgnorm 
Over 2010 arriveerde de brandweer in 77,7% van de gevallen binnen de normtijden bij incidenten(bron: repressie 
rapportage van de VR-NHN). De norm is 80%, de afwijking is regionaal geaccepteerd. 
  Voldoen aan het normenboek brandweer 
In het najaar van 2010 heeft de regio een audit uitgevoerd op het Normenboek Brandweer. De gemeente Den 
Helder scoort overwegend groen op de regionale audit. 
  Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet 
Wij hebben samen met de gemeente Texel meegedaan met deze pilot. De pilot wordt als succesvol beoordeeld. 
Er worden veel horecagelegenheden gecontroleerd en controle vindt ook plaats binnen de detailhandel. Er is 
hierbij aandacht voor de leeftijdsgrenzen, overtredingen worden vervolgd of aangepakt conform de 
handhavingstrategie van de VWA. De VWA taak is nog niet structureel overgeheveld naar de gemeente. 

 
Prestatie-indicator 2008 2009 2010 
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Brandweer       
Aantal controles brandveiligheidsadviezen 1.814 1.800 1.814 

Aantal uitrukken - - - 
Percentage zorgnorm (binnen 8 minuten ter plaatse) 90% 90% 90% 

Percentage normsterkte bij eerste uitruk - - - 
 

 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 7.244 7.332 7.182 150 
Totaal baten -95 -95 -183 88 
          
Resultaat voor bestemming 7.149 7.237 6.999 238 

          
Totaal mutaties reserves -36 -115 -115 0 
          
Resultaat na bestemming 7.113 7.122 6.884 238 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
Er zijn in 2010 minder uitrukken geweest. Als gevolg daarvan zijn de kosten van brandpreventie en hulpverlening 
€ 100.000 lager uitgevallen dan geraamd.  
 
Capaciteitsinzet 
De toerekening van de bedrijfsvoeringskosten is in 2010 € 50.000 lager uitgevallen dan geraamd (zie leeswijzer). Door 
de urenregistratiesystematiek zijn de programma's in meerdere of mindere mate belast met deze bedrijfskosten. Per 
saldo zijn er daarom op product- of programmaniveau verschillen ontstaan. 
 
Baten: 
De baten zijn in 2010 € 88.000 hoger uitgekomen dan geraamd als gevolg van niet geraamde bijdragen 
veiligheidshuis brandweer (€ 37.000) en rijksbijdrage project Geïntegreerde aanpak verslaving en overlast (€ 55.000). 
 
Mutaties reserves: 
Conform de begroting is een bedrag van € 60.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Schuthoek en Vogelasiel 
voor de opvang van zwerfdieren. Verder is een bedrag van € 36.000 aan de bestemmingsreserve GAVO onttrokken in 
het kader van de geïntegreerde aanpak verslaving en overlast.  
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Programma 3 Beheer openbare ruimte 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Aandachtspunten in 2010 
 
Vrij buitenspelen in de wijk 
Samen met Jantje Beton realiseert de gemeente in het kader van het wijkactieplan Stad binnen de Linie het 
project „Vrij buitenspelen‟. Dit project is erop gericht om nieuwe speelplekken in de wijken te realiseren door 
kinderen te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte en de samenwerking in de wijk te bevorderen.  
 
Het project is inmiddels op stoom gekomen. Het ontwerp voor de herinrichting van het speelveld naast de Viskom 
is gereed: dertig kinderen hebben hun ideeën hiervoor gegeven tijdens de Jevak-activiteiten. In januari 2011 
wordt gestart met de uitvoering omdat de vorst in november 2010 parten speelde. 
De muur van de Vomar zal door kinderen met hulp van een plaatselijke kunstenaar worden beschilderd. Het 
geweldige ontwerp voor de herinrichting van het schoolplein Jac.Thijsseschool is gereed en is tot stand gekomen 
door gesprekken met kinderen uit alle leeftijdsgroepen en uit een voortrekkersgroepje van acht kinderen van de 
school. In het voorjaar 2011, de dag vóór Koninginnedag, gaat de schop de grond in. 
Met het Buurthuis Overzet en de NUSO wordt er samengewerkt aan het veiliger maken van de speeloase. De 
nieuwe hekwerken worden in 2011 geplaatst. Met ouders in de Vogelwijk is er overleg om te komen tot enkele 
speelplekken in de buurt en het veiliger maken van de routes van en naar de speeltuin. Drie scholen zijn nu 
betrokken bij dit project. 
 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Beheer openbare ruimte 
 
Wat wilden we bereiken? 
In het streven naar vergroting van de kwaliteit, veiligheid en de tevredenheid over de woonomgeving is het van 
belang dat de gemeente structureel inspectieprogramma‟s opstelt voor alle elementen in de openbare ruimte, 
zodat aantoonbaar is welke maatregelengenomen moeten worden. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Steeds vaker stellen burgers gemeenten aansprakelijk voor geleden schade. Jurisprudentie toont aan dat het 
voor gemeenten van belang is dat zij een inspectieprogramma opstellen en daarbij ook registreren welke 
maatregelen genomen zijn naar aanleiding van de inspectiegegevens. In 2010 is een begin gemaakt met het 
opzetten van een dergelijk inspectieprogramma voor alle elementen in de openbare ruimte die voldoet aan de 
criteria van aantoonbaar beheer. Met behulp van de technische sectorale beheerplannen en planmatige 
inspecties kan een selectie worden gemaakt waar eventuele risico‟s te verwachten zijn. Vervolgens zullen deze 
categorieelementen met een hogere frequentie moeten worden geïnspecteerd dan voor het beheer van de totale 
sector noodzakelijk is. In 2011 wordt dit plan verder uitgewerkt. 
 
2. Inlopen achterstallig onderhoud en verhogen beeldkwaliteit gebied Stadshart 
 
Wat wilden we bereiken? 
Uit de Strategische visie 2020 vloeit voort dat er in Den Helder een minimaal kwaliteitsniveau bereikt en 
gehandhaafd moet worden voor de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bepaalt 
mede de leefbaarheid van de stad. Voor het inlopen van achterstallig onderhoud heeft de raad in 2010 een extra 
budget beschikbaar gesteld van € 500.000. Daarnaast streven wij naar het fasegewijs verhogen van de 
beeldkwaliteit in het gebied Stadshart van „laag‟ naar „basis‟, waarvoor in 2010 een extra budget van € 40.000 
beschikbaar is gesteld. Ons streven is erop gericht om de burgers in de betreffende buurten in de planvorming en 
uitvoering zo goed mogelijk te betrekken. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Wij hebben in 2010 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
a. Voor openbare verlichting is € 75.000 besteed aan het vervangen van lichtmasten en armaturen van de 

Marsdiepstraat (ged. Waddenzeestraat-rotonde J. Verfailleweg) en de J. Verfailleweg;  
b. De kosten van het inlopen van achterstallig onderhoud en spelen bedroegen € 140.000: hiervan is € 90.000 

ingezet voor het vegen en borstelen van de openbare ruimte;  
c. Er is € 50.000 aangewend voor de renovatie van de speeloase Pluto. In overleg met de bewoners is een 

renovatieplan opgesteld voor de speeloase. De bestaande speeltoestellen, inclusief de valdempende 
veiligheidsvloer zijn vervangen. De laatste werkzaamheden hiervan worden in verband met de vroege inval 
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van de winter, in januari 2011 afgerond; 
d. Voor wegenonderhoud was € 284.000 ter beschikking: hiervoor waren gepland groot 

onderhoudswerkzaamheden aan de Korvetstraat en de bestrating achter de flats Kanaalweg. Omdat het 
verkeerstechnisch niet gewenst is ingrijpende werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren aan zowel de 
IJsselmeerstraat als aan de Korvetstraat is besloten de geplande werkzaamheden aan de Korvetstraat uit te 
stellen naar 2011. Wel is in het najaar de voorbereiding afgerond en heeft er overleg met de betrokken 
bewoners plaatsgevonden. Het werk is aanbestedingsgereed en wordt in 2011 uitgevoerd. De uitvoering van 
de bestratingwerkzaamheden achter de flats van de Kanaalweg heeft door de vroeg invallende vorst in 2010 
vertraging opgelopen. De werkzaamheden worden begin 2011 voortgezet. 

 
Het schoonhouden van de Stad binnen de Linie, inclusief het Stadshart, wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het 
extra beschikbaar stellen van een budget van € 40.000 heeft geleid tot een hoger onderhoudsniveau. In de Van 
Galenbuurt is een proef gedaan met het bestrijden van onkruiden op verhardingen. De kosten hiervan komen 
overeen met het borstelen van onkruiden, maar levert een netter beeld op. Daarom zal deze werkwijze in 2011 
verder worden uitgebreid binnen de Linie. Voor de werkzaamheden op het gebied van Schone Straat wordt vaak 
een beroep gedaan op Noorderkwartier, ActiefTalent en de Helderse Ondernemersvereniging Binenstand (HOB). 
 
3. Openbaar groen 
 
Wat wilden we bereiken?  Het opstellen van een gedragscode voor het zorgvuldig handelen tijdens het verrichten van werkzaamheden 

op locaties waar beschermende flora en fauna aanwezig is.  Het opstellen van beheerplannen voor natuurlijke gebieden. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De Flora- en faunawet is een kaderwet voor de duurzame instandhouding van wilde planten en dieren in 

Nederland. In 2010 is een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is een werkinstructie voor het 
zorgvuldig handelen tijdens het uitvoeren van regulier onderhoud dat gericht is op het in stand houden van 
de bestaande groenvoorziening en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Bij het opstellen van de 
risicokalender behorende bij de gedragscode is gebruikgemaakt van de kennis van lokale 
natuurverenigingen. De gedragscode wordt in 2011 voor besluitvorming aan de raad aangeboden. Hierna 
behoeft geen ontheffing meer te worden aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen.   Voor het openbaar groen van de fiets- en kanoroute en voor de Slenk (Julianadorp) stonden in 2010 het 
opstellen van gebiedsgerichte beheerplannen gepland. Deze natuurlijke gebieden vragen specifieke 
onderhoudsmaatregelen. Het beheerplan voor de fiets- en kanoroute is inmiddels in de afrondende fase. 
Voor het beheerplan van de Slenk is de inventarisatiefase afgerond en kan worden begonnen met het 
opstellen van de specifieke beheermaatregelen. 

 
4. Uitbreiding begraafplaats Den Helder 
 
Wat wilden we bereiken? 
Uitbreiding algemene begraafplaats Den Helder.  
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Met de vastgestelde kadernota is de raad medio 2009 akkoord gegaan met het voorstel uitbreiding algemene 
begraafplaats. Eind 2009 is de vergunningsprocedure in het kader van de Flora- & faunawet in gang gezet. Dit in 
nauw overleg met onder meer de vleermuizenwerkgroep en de vogelwerkgroep. In maart 2010 hebben deze 
werkgroepen nestkasten opgehangen in de houtsingel van de Kerkhoflaan en het Tuinderspad. Dit was een 
compensatiemaatregel voor de op handen zijnde kap van de ruigte in het midden van het terrein. Deze ruigte is 
na het broedseizoen in november/december 2010 verwijderd. Vanaf begin 2010 zijn er diverse onderzoeken 
uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek en een archeologisch onderzoek. In juni 2010 is gestart met de 
ontwerpfase van de uitbreiding, met als resultaat het definitieve ontwerp in oktober 2010. Aansluitend hierop is 
opdracht gegeven voor de verdere bestekvoorbereiding. Naar verwachting wordt dit begin 2011 afgerond en kan 
het grondwerk in maart uitgevoerd worden. De scheidingsgreppel tussen de volkstuinen en de uitbreidingslocatie 
wordt verbreed en er moet zand opgebracht worden om begraven mogelijk te maken. Dit zal in fases gebeuren 
om het zand te kunnen laten inklinken. In het plantseizoen 2011/2012 wordt de beplanting aangebracht. Rond 
deze tijd wordt ook de benodigde verharding gerealiseerd. De vorig jaar aangegeven verwachting dat eind 
2012/begin 2013 kan worden begonnen met begraven lijkt reëel. 
 
5. Wijkgericht werken 
 
Wat wilden we bereiken?  Het maken van wijkactieplannen met als speerpunt de buurtactieplannen.  Het versterken van burgerparticipatie.  Uitvoering geven aan een tweetal grotere, integrale projecten op straat- of buurtniveau waarvoor een budget 

van € 200.000 extra beschikbaar is gesteld. 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Het wijkactieplan Stad binnen de Linie is in 2010 gereedgekomen. Het wijkactieplan Julianadorp is in de 

eindfase. De actualisatie van het wijkactieplan De Schooten is in gang gezet, maar nog niet afgerond. Wij zijn 
in gesprek over een andere inrichtingswijze van het wijkactieplan die minder inzet van partijen vraagt en 
flexibeler is.  De contacten en de samenwerking met de vier wijkplatforms, de bewonersorganisaties en de wijkwerkers 
van andere organisaties is goed. Op deze wijze zijn vele signalen en kleine „brandjes‟ in een vroeg stadium 
gesignaleerd en aangepakt. De betrokkenheid van de gemeentelijke afdelingen en Zeestad is versterkt bij 
sociale vraagstukken en de handhaving. In de Sluisdijkbuurt hebben de bewoners zich georganiseerd en 
hebben het dagelijks beheer van de openbare ruimte van de gemeente overgenomen. Het Landelijk Platform 
Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB) organiseert in 2011 het LPB-congres in Den Helder.  Voor het buurtactieplan Jeruzalembuurt is, met enkele deelprojecten, een eerste aanzet gegeven met onder 
meer de herinrichting van twee hofjes, Hortensiastraat en omgeving De Kroft. Het integrale project in de 
Jeruzalembuurt is ten dele uitgevoerd. Woningstichting had een langer voorbereidingstijd nodig dan voorzien. 
In Tuindorp maken wij in 2011 een start met een integraal buurtproject. Overleg met de Woningstichting is 
gestart. 

 
6. Overdracht stedelijk water 
 
Wat wilden we bereiken? 
Overdracht stedelijk water aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In januari zijn met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier alle over te nemen watergangen 
geschouwd. In het najaar en winter van 2010 zijn deze watergangen ingemeten ten behoeve van een correcte 
vertaling in de financiële paragraaf van de overdracht. In 2011 zal deze paragraaf zijn afgerond, waarna de 
overdracht kan plaatsvinden. De inhoud van de te ondertekenen overdrachtsdocumenten was eind 2009 al 
definitief. 
 

B. Wat heeft het gekost? 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 14.606 15.910 15.460 450 
Totaal baten -884 -754 -880 126 
          
Resultaat voor bestemming 13.722 15.156 14.580 576 

          
Totaal mutaties reserves -583 -1.522 -1.451 -71 
          
Resultaat na bestemming 13.139 13.634 13.129 505 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
 
Naast de capaciteitsinzet zijn de belangrijkste afwijkingen: 
 
Brug achter het Gemini Ziekenhuis 
De staat van onderhoud van het brugdek van de brug achter het Gemini Ziekenhuis was dusdanig slecht dat de 
brug uit veiligheidsoverwegingen gesloopt moest worden. Omdat de brug deel uitmaakt van de Stelling moest het 
ontwerp van de nieuwe brug met diverse instanties worden besproken waarna met instemming van betrokken 
partijen aanpassingen in het ontwerp zijn aangebracht. De overlegfase heeft langer geduurd dan voorzien waardoor 
de realisatie nu is voorzien in 2011. In verband daarmee wordt voorgesteld om de niet bestede middelen van 
€ 48.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen. 
 
Gladheidbestrijding 
In verband met het extreme winterweer in het 1e en 4e kwartaal van 2010 is de gladheidbestrijding 68 keer uitgerukt 
tegenover geraamd 15 keer. Als gevolg daarvan is het budget met € 232.000 overschreden.  
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Renovatie deklaag Korvetstraat 
In het kader van het inlopen van achterstallig onderhoud stond in het najaar van 2010 de vervanging van de 
bestaande asfaltverharding gepland. Doordat de werkzaamheden aan de duiker in de IJsselmeerstraat aanzienlijk 
zijn uitgelopen en de Korvetstraat om verkeerstechnische redenen niet gelijktijdig met de IJsselmeerstraat voor het 
verkeer kon worden afgesloten, zijn de werkzaamheden uitgesteld naar 2011. In verband daarmee wordt 
voorgesteld om de niet bestede middelen van € 146.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te 
stellen. 
 
Herinrichting Westgracht 
In samenwerking met Zeestad BV/CV wordt de grachtengordel (Keizersgracht, Loodsgracht, Molengracht en 
Westgracht) heringericht. Nadat in 2009 de Keizersgracht en in 2010 de Loodsgracht en Molengracht zijn 
heringericht heeft in december 2010 de aanbesteding van de Westgracht plaatsgevonden. In verband met de vroeg 
invallende winter was het niet mogelijk om de werkzaamheden nog in 2010 te realiseren. Voorgesteld wordt om de 
niet bestede middelen van € 50.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen. 
 
Overig wegenonderhoud 
Behalve de renovatie deklaag Korvetstraat en herinrichting Westgracht zijn de uitgaven van het overig 
wegenonderhoud € 122.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit is met name een gevolg van het extreme 
winterweer in 2010. 
 
Projecten nota Groen  
Het extreme winterweer heeft tot gevolg gehad dat de uitvoering van de nota Groen voor een groot deel is 
doorgeschoven naar 2011. In totaal is € 53.000 minder uitgegeven dan geraamd, maar daar staat tegenover dat er 
ook € 53.000 minder uit de bestemmingsreserve Beleidsplan Natuur, Landschap en Groen (BNLS) is onttrokken 
(zie toelichting baten). 
 
Renovatie Timorplein fase 4 en 5 
Het Timorpark wordt fasegewijs gerenoveerd. Tijdens de voorbereiding is een kapvergunning aangevraagd voor het 
verwijderen van de onderbegroeiing. Hiertegen is door de bewoners bezwaar aangetekend waardoor de 
werkzaamheden zijn uitgesteld. Na overleg met de bewoners is de fasering aangepast,  maar is de aangevraagde 
kapvergunning verlopen. Dit houdt in dat er wederom een kapvergunning moet worden aangevraagd. 
Vooruitlopende op deze aanvraag zullen de bewoners worden geïnformeerd over de aangepaste fasering om zo 
een bezwarenprocedure te voorkomen. In verband met het uitstel van de renovatie wordt voorgesteld om de niet 
bestede middelen van € 67.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen. 
 
Project ‘Vrij buitenspelen’ en uitvoering wijkactieplan Stad binnen de Linie 
Als gevolg van de vorstperiode in de laatste maanden van 2010 is slechts een beperkte uitvoering gegeven aan het 
project „Vrij buitenspelen‟ (Jantje Beton). Het convenant Wijkaanpak-Plus biedt kansen voor een kwaliteitsverhoging 
van de buurten die niet vallen onder de specifieke vernieuwingsoperatie van Zeestad, bijvoorbeeld Jeruzalembuurt, 
Visbuurt en Tuindorp. Het vormgeven aan een integrale buurtaanpak met alle betrokken participanten vergt een 
tijdshorizon van enkele jaren. Hierdoor zijn de uitgaven € 260.000 lager dan geraamd.  
 
Capaciteitsinzet 
De toerekening van bedrijfsvoeringskosten binnen het programma Beheer openbare ruimte is € 50.000 hoger 
geweest dan geraamd (zie leeswijzer). Door de urenregistratiesystematiek zijn de programma's in meerdere of 
mindere mate belast met deze bedrijfskosten. Per saldo zijn er daarom op product- of programmaniveau verschillen 
ontstaan. 
 
Baten: 
In 2010 is € 127.000 meer aan opbrengsten verantwoord met als belangrijkste een hogere opbrengst 
begraafrechten als gevolg van het verlengen van grafhuren van € 77.000. 
 
Mutaties reserves: 
Doordat de projecten nota Groen door het extreme winterweer minder hebben gekost dan geraamd is ook de 
onttrekking uit de bestemmingsreserve Beleidsplan Natuur, Landschap en Groen (BNLS) € 53.000 lager uitgevallen 
dan geraamd (zie toelichting lasten). 
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Programma 4 Stedelijke vernieuwing 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
 
Nieuw Den Helder 
Eind 2009 startte de bouw van het nieuwe Multifunctioneel Centrum aan de Texelstroomlaan en op 12 november 
2010 is ‟t Wijkhuis officieel geopend en in gebruik genomen. Voor het beheer en de exploitatie werd de Stichting 
Beheer MFC opgericht. In 2010 is voor de zevende keer de Wijkmanifestatie in Nieuw Den Helder gehouden met 
als doel om verschillende culturen uit de wijk met elkaar in contact te brengen. In september 2010 is een 
interactief proces met de bewoners van de hofjes van de Zuiderzeebuurt gestart over de inrichting van de 
buitenruimte. De uitvoering van de ontwerpen is gestart. De bouw van het Centrumplan is in 2010 zo ver 
gevorderd dat eind 2010 de eerste winkels hun intrek in het gebouw konden nemen. 
 
Stelling Den Helder 
Er is een tender uitgeschreven om een nieuwe bestemming te geven aan Fort Westoever. De inschrijving heeft 
geresulteerd in twee levensvatbare ideeën die de initiatiefnemers uitwerken tot een haalbare businesscase.   
In december 2010 is bekendgemaakt dat voor projecten in de stelling Den Helder € 2,9 miljoen beschikbaar is 
gesteld uit het Waddenfonds. Met de toewijzing komen er middelen beschikbaar die in de periode 2010-2014 
worden ingezet voor Fort Harssens, Fort Westoever, Fort Kijkduin, coupure Huisduinerwege en de fysieke en 
interactieve ontsluiting van de stelling. 
 
Stadshart 
Begin 2010 zijn op het Julianaplein graszoden gelegd en bomen geplant. Met de ondernemers en bewoners 
rondom het Julianaplein is nauw overlegd over de verdere inrichting. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp dat het 
rondrijden rond het park in stand houdt. De afronding van de werkzaamheden vindt plaats in het eerste kwartaal 
van 2011. Rond het project Californiëstraat/Molenstraat/Diaconiestraat was in 2010 veel publiciteit als gevolg van 
de bezwaren van bewoners tegen het opheffen van het openbare parkeerterrein aan de Californiëstraat. In 2010 
is de locatie gesaneerd en bouwrijp gemaakt. Achter de woningen aan de Diaconiestraat is een nieuw achterpad 
aangelegd. 
 
Willemsoord 
De promotie van de passantenhaven leidde tot een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van 
2009. Extra inzet blijft echter nodig om ook in 2011 een verdubbeling te bereiken. Met het feest Woningstichting 
100 jaar en de offshorebeurs bleek wederom dat Willemsoord een uitstekende locatie is voor het houden van 
evenementen. 
 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij één doelstelling geformuleerd: 
 
Uitvoering gebiedsontwikkelingsplannen stedelijke vernieuwing 
 
Wat wilden we bereiken? 
Ter uitvoering van de Strategische visie 2020 heeft de gemeenteraad in 2007 besloten de focus te richten op een 
drietal: haven, Willemsoord en stadshart. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte integrale aanpak van de 
opgaven ten aanzien van economie, leefmilieu en infrastructuur. Het Uitwerkingsplan Stadshart is het 
gebiedsontwikkelingsprogramma voor het Stadshart en Willemsoord. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 
het Stadshart een compleet winkelapparaat krijgt met eigentijdse culturele en maatschappelijke voorzieningen en 
woningbouw in een aanvullend segment en in een bijzonder woonmilieu. Daarnaast omvat het programma 
Stedelijke vernieuwing de stedelijke vernieuwingsactiviteiten in Nieuw Den Helder en de Stelling. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
  Stedelijke vernieuwing Stadshart 

In april 2010 is het Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 door de 
raad vastgesteld. In het MOP zijn opgenomen de 1e fase-projecten Stadshart: Spoorstraat Oost, Stadspark, 
Stationsgebied, Stadshart-woonbuurt, Willemsoord Zuid, Schouwburg en Bibliotheek. 
De verantwoording over de ISV2-periode is door Zeestad bij de provincie ingediend en akkoord bevonden. 
De projecten Californiëstraat/Molenstraat, Tjempaka en Molenplein zijn in uitvoering. De projecten HOED en 
Boedelstaete zijn opgeleverd. Locatie Melkfabriek is in voorbereiding. De bouw gaat niet eerder van start dan 
nadat de Californiëstraat is opgeleverd. 
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  Stedelijke vernieuwing Nieuw Den Helder Centrum 
De winkelerven van het Falgawinkelcentrum en het Centrumplan worden verbonden door een 
woonstraat. De twee winkelgebieden zijn omgevormd tot verblijfsgebieden met  bomen, zitplekjes en 
een eigentijdse uitstraling. De werkzaamheden zijn voorjaar 2010 gestart en worden begin 2011 
afgerond. 

 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 4.963 9.432 8.768 664 
Totaal baten 0 -240 -235 -5 
          
Resultaat voor bestemming 4.963 9.192 8.533 659 

          
Totaal mutaties reserves -2.000 -6.365 -6.354 -11 
          
Resultaat na bestemming 2.963 2.827 2.179 648 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
 
Garantstelling cofinanciering Waddenfonds 
In 2010 is voor de ontwikkeling van de stelling Den Helder in het kader van cofinanciering een garantstelling 
afgegeven aan het Waddenfonds van € 300.000. In verband daarmee is een budget opgenomen van € 300.000 
waaruit een eventuele aanspraak moet worden gedekt ten laste van de reserve Monumenten. In 2010 is geen 
beroep op de garantstelling gedaan. 
 
Uitwerkingsplan Stadshart 
In het Uitwerkingsplan Stadshart is het realiseren van een technische ontdekplek als een van de projecten in de 
sociale pijler benoemd. Voor de realisering is eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld. Hoewel in de planvorming 
stappen zijn gemaakt wordt het project pas eind 2011/begin 2012 door de marktpartijen opgeleverd. Een ander 
project in het kader van het Uitwerkingsplan is de cultuurmakelaar waarvoor in 2010 € 100.000 beschikbaar was. 
Hiervan is € 58.000 uitgegeven zodat nog een restantbedrag resteert van € 42.000 (zie voorstel 
resultaatbestemming 2010).   
 
Aanpak verpaupering binnenstad 
Bij resultaatbestemming over de jaarrekening 2009 is in 2010 € 155.000 beschikbaar gesteld voor maatregelen in 
de sociale pijler. Deze middelen zijn in 2010 niet besteed omdat de doelstellingen op basis van het 
collegeprogramma nog nader moesten worden uitgewerkt. Bij de behandeling van de begroting 2011-2014 heeft 
de raad besloten middelen te gaan reserveren voor de aanpak van de verpaupering in de binnenstad. Deze 
maatregelen moeten het sociale leefklimaat verbeteren in de stad.  
 
Multifunctioneel Centrum 
De investeringsbijdrage aan de woningstichting is in 2010 afgewikkeld. Bovendien is de bijdrage in de kosten van 
de woningstichting in het centrumplan Nieuw Den Helder in 2010 verantwoord (zie toelichting mutaties reserves). 
 
Baten: 
Geen significante afwijkingen. 
 
Mutaties reserves: 
Het gemeentelijk aandeel in het Multifunctioneel Centrum wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Nieuw Den 
Helder Centrum en de bestemmingsreserve Multifunctioneel Centrum. In 2010 is hiervoor respectievelijk 
€ 350.000 en € 46.000 geraamd. De bijdrage in de kosten van de woningstichting in het centrumplan Nieuw Den 
Helder van € 350.000 is in 2010 verantwoord en wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Nieuw Den Helder 
Centrum. De aankoopkosten van het pand Pasteurstraat 6 van Het Buurtcollectief van € 35.000 is uit de 
bestemmingsreserve Multifunctioneel Centrum gedekt.  
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Programma 5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
 
Advies team Deetman/Mans 
In vervolg op de vaststelling van de Gebiedsagenda Noordwest Nederland en de provinciale Structuurvisie is 
aandacht besteed aan de bevolkingsontwikkeling in Den Helder en de regio Kop van Noord-Holland. Het team 
Deetman-Mans heeft onderzoek gedaan naar bevolkingsdaling in Den Helder en advies uitgebracht over wat de 
gemeente te doen staat. Er is voor de gehele regio Noord Holland-Noord een conferentie over demografische 
ontwikkelingen georganiseerd in Den Helder. Dit heeft geleid tot de start van een proces van regionale 
samenwerking in de Kop van NH. 
 
Nota Wonen Den Helder 2010-2015 'Minder kwantiteit, meer kwaliteit'  
Deze nota werd op 6 september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Tapuit 
Den Helder is aangemeld als ambassadeur van de tapuit. Een van de acties is het leggen van contact met de 
organisaties & instellingen die zich via de website hebben aangeboden. In principe zijn alleen landelijk werkende 
organisaties en instellingen opgenomen. Een aantal van deze organisaties kent echter ook een structuur met 
provinciale afdelingen of lokale werkgroepen.  
 
Stimulering woningbouw 
Voor het project Californiëstraat/Molenstraat is een bedrag van € 255.750 toegekend in het kader van de tijdelijke 
stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 3e tranche. 
 
Startersleningen 
De verordening VROM-startersleningen is op 1 februari 2010 van kracht geworden. De belangstelling bleek groot. 
Eind 2010 waren vrijwel alle beschikbare middelen toegekend.  
 
Gevelstimuleringsregeling 
Op grond van de gevelstimuleringsregeling kunnen winkeleigenaren in het stadshart subsidie ontvangen voor het 
opwaarderen van de gevel van zowel de winkel als de verdiepingen daarboven. Omdat de regeling is opgezet 
voor substantiële verbeteringen wordt de subsidie alleen verleend voor bouwvergunningsplichtige 
werkzaamheden. De bijdrage bedraagt 20% van de kosten van het ontwerp en de loon- en materiaalkosten voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden, met een maximum van € 3.000 (per winkelpand). In totaal is voor deze 
regeling een bedrag van € 60.000 beschikbaar. De regeling is op 1 januari 2010 in werking getreden en is van 
kracht tot 1 januari 2011. In 2010 is in totaal een bedrag van € 9.000 uitgekeerd.  
 
Cultuurhistorische potenties 
De gemeente Den Helder werkt aan het behouden, ontwikkelen, versterken en integreren van de 
cultuurhistorische potenties in de ruimtelijke plannen. Ons beleid is gericht op de samenhang en instandhouding 
van de 43 rijks-, 3 provinciale, 123 gemeentelijke monumenten en enkele honderden beeldbepalende panden in 
Den Helder alsmede op  het beschermd stadsgezicht „Stelling van Den Helder‟, de nautische monumenten en de 
historische geografisch en (scheeps)archeologisch waardevolle elementen. 
In 2010 is een akkoord bereikt over de invulling van Fort Westoever met publieksaantrekkende functie. De focus 
is gericht op toerisme en recreatie in samenwerking Zeestad CV/BV en Stichting Stelling Den Helder. Er is een 
subsidie Waddenfonds binnengehaald van € 2,9 miljoen t.b.v. verder herstel drietal forten Stelling Den Helder,  
aanbrengen 2e coupure en fysieke en interactieve ontsluiting van de Stelling Den Helder. 
 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Structuurvisie Den Helder 
 
Wat wilden we bereiken? 
De doelstellingen die in de Strategische Visie 2020 zijn gefomuleerd willen we in één ruimtelijk samenhangend 
kader vertalen (Structuurvisie Den Helder 2025) en daarmee voor de langere termijn de ruimtelijke structuur en 
ontwikkeling van Den Helder vastleggen. Dit ruimtelijk kader biedt de basis voor de verschillende 
gebiedsontwikkelingen in de stad. 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De conceptstructuurvisie is door het College van B&W in januari 2010 vastgesteld. Vervolgens is getoetst  of de 
concept-structuurvisie m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Dat bleek het geval. Er is opdracht gegeven tot het maken 
van een PlanMER voor de structuurvisie. Structuurvisie en PlanMER worden gelijkertijd bestuurlijk vastgesteld in 
2011. 
 
2. Cultureel erfgoed 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het beleid is gericht op de samenhang en instandhouding van de 43 rijks-, 3 provinciale, 123 gemeentelijke 
monumenten en enkele honderden beeldbepalende panden van Den Helder, alsmede op het beschermd 
stadsgezicht „Stelling van Den Helder‟, de nautische monumenten, de historisch geografische en 
(scheeps)archeologisch waardevolle elementen. Het huidige beleid (vastgesteld in 2004) wordt tegen het licht 
gehouden. Het uitvoeringsprogramma wordt geactualiseerd en waar nodig wordt het beleid nader gespecificeerd. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Uit de evaluatie van het beleid is gebleken dat er geen aanleiding is voor het vaststellen van nieuw beleid. Wel is 
het uitvoeringsprogramma Helders erfgoed opgesteld op basis van een inventarisatie van projecten van 
cultuurhistorische organisaties. Dit programma is in februari 2011 aangeboden aan de raad. 
 
3. Het bouwen van containerwoningen 
 
Wat wilden we bereiken? 
In de Nota Wonen en in de Nota Wonen, Zorg en Welzijn “Den Helder vitaal” is de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen als beleid opgenomen. Dit beleid is geïmplementeerd in de prestatieafspraken met de 
woningbouwcorporaties. Het bieden van containerwoningen maakt hiervan deel uit. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De doelstelling bij afspraak met de deelnemende partners (Woningstichting Den Helder, Stichting Woontij, GGD, 
GGZ, Brijder verslavingszorg en Stichting Dak- en Thuislozenopvang) was en is, dat de gemeente zorgdraagt 
voor een locatie, waarna de overige partijen toezien op het financieren, plaatsen en exploiteren van de 
containerwoningen en het beheer en de zorgverlening. Het is de gemeente niet gelukt om die locatie op haar 
eigen grond te vinden. Met een grondeigenaar die heeft aangeboden de containers op zijn grond te plaatsen, 
vindt overleg plaats over de voorwaarden.  
 
4. Natuur en landschap 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het streven was om de volgende beleidsmatige onderdelen uit het uitvoeringsprogramma Nota Groen in 2010 uit 
te voeren:   opstellen bomenbeleidsplan;  onderzoek naar verbetering toegankelijkheid Balgzanddijk;  onderzoek en ontwikkeling nieuwe groene en recreatieve verbinding Mariëndal. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Het bomenbeleidsplan is nog in voorbereiding. In 2011 vindt besluitvorming plaats.  Het project Wadden onderlangs (fietsverbinding langs Balgzand) is niet aangevraagd in de 3e tender van het 

Waddenfonds omdat er onvoldoende cofinanciering en draagvlak bij partners was.  De ILG Gebiedscommissie Kop van Noord Holland heeft in haar uitvoeringsstrategieplan 2007 -2013 het 
opstellen van een integrale gebiedsopdracht voor de binnenduinrand als een nadere uitwerking opgenomen. 
Deze uitwerking heeft vorm gekregen in een integraal gebiedsprogramma tot 2013. Voor Den Helder is een 
drietal projectenclusters opgenomen: 
- recreatief knooppunt De Helderse Vallei; 
- polder Koegras, ontwikkelingen rond de Middenvliet in de binnenduinrandzone; 
- duinzoom-Zuid/Julianadorp aan Zee. 

 
5. Wadden 
 
Wat wilden we bereiken? 
In 2009 is het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied vastgesteld en ondertekend door alle bij 
het Waddengebied betrokken overheden. Den Helder neemt actief deel aan de uitvoering van dit plan, o.a. door 
de Gebiedsontwikkeling Haven Noordkop. Daarnaast zijn in 2009 de Waddenzee en de Noordzeekustzone door 
het ministerie van LNV aangewezen als Natura 2000 gebied. Rijkswaterstaat stelt voor deze gebieden een Natura 
2000 Beheerplan op dat in 2010 is afgerond. Den Helder neemt als vertegenwoordiger namens de 
kustgemeenten van de Kop van Noord-Holland deel in de klankbordgroep die door Rijkswaterstaat is opgericht. 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De voorbereiding van het Natura 2000 Beheerplan bleek meer tijd te vergen. Rijkswaterstaat verwacht de 
ontwikkeling van dit plan in 2011 af te ronden. 
 
6. Actualiseren bestemmingsplannen 
 
Wat wilden we bereiken? 
Uitvoering van het plan van aanpak actualiseren Bestemmingsplannen 2007 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2010 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld: 
- bestemmingsplan haven 1e herziening; 
- bestemmingsplan radarmast Duinreep;  
- bestemmingsplan strandhuisjes Julianadorp aan Zee; 
- bestemmingsplan Nieuw Den Helder Noord 2009; 
- bestemmingsplan Julianadorp Zuidoost 2010; 
- bestemmingsplan Huisduinerkwartier 2009; 
- bestemmingsplan De Dogger Zuidwest; 
- bestemmingsplan Bloemen- en geleerdenbuurt 2008; 
- bestemmingsplan Ambachtsweg windturbine-installaties. 
 
In 2010 zijn de volgende ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage gelegd: 
- bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010; 
- bestemmingsplan Julianadorp Noord; 
- bestemmingsplan Boatex 2010. 
 
In 2010 is voor de volgende gebieden het voorontwerp bestemmingplan ter inzage gelegd: 
- bestemmingsplan Binnenhaven 37-40; 
- bestemmingsplan Julianadorp Oost. 
 
De bestemmingsplannen Kooypunt Noord en Willemsoord zijn vertraagd omdat het voor beide gebieden 
noodzakelijk was om eerst een visie op het gebruik te ontwikkelen: gebiedsvisie Heldair en visiedocument 
Willemsoord. 
 
De voorbereiding van de bestemmingsplannen Stadshart West, Westoever, Nieuw Den Helder Zuid, De Schooten 
Oost, Nieuw Den Helder Midden, Marineterrein de Nieuwe Haven en Landelijk gebied midden is vertraagd omdat 
onder andere prioriteit moest worden gegeven aan een aantal projectplannen en de voorbereiding van het 
bestemmingsplan Dirksz. Admiraal. Uitgangspunt blijft dat voldaan wordt aan de verplichting vanuit de Wet 
ruimtelijke ordening om voor juli 2013 alle bestemmingsplannen jonger dan tien jaar te hebben. 
 
7. Projectbegeleiding en beoordeling 
 
Wat wilden we bereiken? 
Zorgen dat voor bouwplannen die in strijd zijn met het ter plekke vigerende bestemmingsplan projectbesluiten 
worden voorbereid. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Het bouwplan Brouwersstraat 68-72 is goedgekeurd.  Vestiging van een maritieme opleiding van het ROC samen met het KIM en de bouw van een Ship Handeling 

System (brugsimulator) voor het KIM op Willemsoord. Met de initiatiefnemers is, door inbreng van  de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 
Welstand), tot  passend plannen voor de historische omgeving van Willemsoord gekomen. Alle benodigde 
onderzoeken over de invloed van de bouwplannen op het functioneren van de haven zijn uitgevoerd. De 
conclusie luidt dat de bouwplannen geen negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de haven hebben. Het 
college van B&W heeft vervolgens, vooruitlopend op het Bestemmingsplan Willemsoord, het voornemen 
bekend gemaakt om tot gedoogbesluit te komen.  De raad heeft het standpunt ingenomen dat een crossbaan in de open lucht binnen Den Helder niet gewenst 
is. Wel staat de raad open voor de komst van een overdekte crossbaan (durfsporthal). Dit standpunt is in 
meerdere overleggen aan de provincie gecommuniceerd. Het onderzoek naar de permanente vestiging van 
een motorcrossterrein wordt getrokken door de provincie. De gemeente levert alle benodigde gegevens.  Na intensief overleg met de initiatiefnemer, Woningstichting Den Helder, en het verzamelen van alle 
benodigde gegevens en onderzoeken, is de vrijstellings- en bouwvergunningsprocedure voor de renovatie 
van de oude Zeevaartschool doorlopen. Alle benodigde vergunningen zijn nu in het bezit van de 
Woningstichting, zodat zij van start kunnen gaan met de werkzaamheden. 

 
 
 



 40 

8. Vastgoed 
 
Wat wilden we bereiken? 
In de Nota Grond en Vastgoed is ervoor gekozen dat de gemeente alleen vastgoed aanhoudt als het onderdeel is 
van een ruimtelijke ontwikkeling en als er een breed maatschappelijk belang mee wordt gediend. In overige 
gevallen wordt het vastgoed (getemporiseerd) afgestoten. De gemeentelijke vastgoedportefeuille zal als gevolg 
van deze keuze de komende jaren krimpen en de gemeente zal zich beperken tot vastgoedtaken die een 
maatschappelijke meerwaarde hebben. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Het is in 2010 niet mogelijk gebleken om panden af te stoten en daarmee het verwachte voordelig 

exploitatievoordeel te behalen. De taakstelling tot en met 2010 is daarmee niet gerealiseerd. Mogelijke 
oorzaak is dat de gevolgen van de financiële crisis grotere invloed hebben op de verkoop van vastgoed in 
Den Helder dan bij de besluitvorming in 2009 was voorzien. Voor de taakstelling voor 2011 en 2012 kan op 
basis van de huidige inzichten in de Helderse vastgoedmarkt gesteld worden dat het lastig zal zijn om aan de 
taakstelling te voldoen en een reële waarde voor het vastgoed te krijgen. Uitgangspunt is dat er tegen 
marktwaarde wordt verkocht wat in de huidige markt een langere verkooptijd kan betekenen. In 2010 is het 
gemeentelijk vastgoedbezit geïnventariseerd en beoordeeld. In het verlengde hiervan is een afstootnota in 
voorbereiding die in 2011 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.  In 2010 is wel de overdracht van een aantal panden aan de Spoorstraat naar Zeestad CV/BV voorbereid, 
zodat de sloop in het eerste kwartaal van 2011 kan plaatsvinden.  Diverse panden hebben in afwachting van sloop/herontwikkeling een tijdelijke invulling gekregen.  Het pand Vogelzand 2404 is in het najaar van 2010 in de verkoop gezet.  De nieuwbouw van het bezoekerscentrum Helderse Vallei is opgeleverd. De stichting Helderse Vallei huurt 
het pand vanaf 1 augustus van de gemeente. 

 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 13.992 19.077 18.339 738 
Totaal baten -12.360 -15.304 -14.751 -553 
          
Resultaat voor bestemming 1.632 3.773 3.588 185 

          
Totaal mutaties reserves -638 -2.685 -1.324 -1.361 
          
Resultaat na bestemming 994 1.088 2.264 -1.176 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche 
De verstrekte bijdragen in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten zijn in 2010 
€ 270.000 hoger uitgevallen dan geraamd waarvan € 255.000 betrekking heeft op Californiëstraat. Daar staan 
echter baten tegenover (zie toelichting baten). 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
De kosten van invoering van de Wabo zijn 2010 € 100.000 lager uitgevallen dan geraamd.  
 
Bouwgrondexploitatie 
De werkelijke lasten zijn in 2010 € 2.001.000 lager uitgevallen dan geraamd, maar daar staat tegenover dat  er in 
2010 een aanvullende voorziening van € 750.000 is getroffen voor OS&O (Huisduinerkwartier) om gemaakte 
kosten en nog te maken kosten af te dekken.  
 
De overige verschillen van € 153.000 betreffen afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. 
 
Capaciteitsinzet 
De toerekening van bedrijfsvoeringskosten binnen het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is 
€ 445.000 hoger geweest dan geraamd, waarvan € 497.000 ten behoeve van de grondexploitatie (zie leeswijzer). 
Door de urenregistratiesystematiek zijn de programma's in meerdere of mindere mate belast met deze 
bedrijfskosten. Per saldo zijn er daarom op product- of programmaniveau verschillen ontstaan. 
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Baten: 
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche 
De van het Rijk ontvangen bijdragen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies waaronder de 
bijdrage in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten (met name Californiëstraat) zijn 
in 2010 € 323.000 hoger uitgevallen dan geraamd. 
 
Bouwgrondexploitatie 
De baten van bouwgrondexploitatie zijn € 913.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt met name 
veroorzaakt door de gevolgen van de economische recessie waardoor de uitgifte van gronden achterblijft bij de 
raming.  
 
Mutaties reserves: 
Betreft onttrekking algemene reserve conform begroting van in totaal € 259.000 wegens bijdrage in tekort 
Onderwijscluster Pasteurstraat van € 199.000 en bijdrage inrichtingskosten Helderse Vallei van € 60.000.  
 
In de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen is een bijdrage gestort van € 384.000 tegen geraamd 
€ 103.000 (storting van € 42.000 ten laste van complex Kooypunt, € 3.000 complex Mr. Tigchelaar en € 339.000 
complex Doggerswijk). Deze bijdrage is gebaseerd op een opslag op grondverkopen van € 4,50 per m2. De 
toename van deze storting is hoger dan geraamd doordat de koopovereenkomst tussen de gemeente en 
Stichting Gemini Ziekenhuis eind 2010 is ondertekened. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een 
opbrengst van 50% en het resterende gedeelte is begroot voor 2011.  
 
Daarnaast is een onttrekking uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen gedaan van € 641.000 ten gunste van 
complex Julianadorp Oost tegen geraamd € 1.120.000. In 2010 heeft geen onttrekking plaatsgevonden voor 
Drooghe Weert omdat de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2011. Geraamd was een onttrekking van 
€ 230.000. 
 
In de bestemmingsreserve Aankopen Stadshart in het kader van de Wet voorkeursrecht is een storting gedaan 
van € 12.000 (niet geraamd). 
 
Voor de sloop en sanering locatie Nieuwe Diep 20 is een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve Nieuwe 
Diep 20 van € 192.000 tegen geraamd € 435.000. Voorts is voor de uitvoering van het plan De Schooten een 
bedrag van € 456.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve woonomgeving De Schooten tegen geraamd 
€ 581.000. 
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Programma 6 Verkeer en vervoer 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
 
Ontsluiting De Riepel 
Ter uitvoering van de opdracht van de raad om zorg te dragen voor een goede en veilige ontsluiting van het in 
aanbouw zijnde winkelcentrum De Riepel zijn in overleg met vertegenwoordigers van de belanghebbenden 
oplossingen uitgewerkt. Deze oplossingen werden gevonden in combinatie met het plegen van groot onderhoud 
aan de Van Foreestweg. In die werkzaamheden zijn meegenomen: 
- de aanleg van fietsstroken en een voetpad; 
- het verruimen van de aansluiting op de Langevliet; 
- de aanleg van een middengeleider met het oog op het veilig oversteken van de weg. 
Verder is voor de Schoolweg een verkeersbesluit genomen om op een gedeelte van de weg vrachtverkeer te 
verbieden. De afwikkeling van het verkeer rond het winkelcentrum wordt momenteel als goed ervaren.  
 
Parkeren Stadshart 
Met het oog op de parkeerproblemen die rond het project Californiëstraat worden ervaren is, in afwachting van de 
definitieve oplossing in de Sluisdijkgarage, het terrein aan de kop van de Beatrixstraat ingericht voor tijdelijk 
parkeren. 
 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Gemeentelijk verkeer en vervoer plan (GVVP) 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het opstellen van het Verkeer en Vervoerplan als thematische uitwerking van de structuurvisie. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De notitie Infrastructuurvisie Den Helder 2025 is in januari 2011 ter inzage gelegd, waarna de visie aan de 
gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. De visie bouwt voort op het ruimtelijk kader dat in de concept 
Structuurvisie 2025 is aangegeven. De visie Infrastructuur heeft hiermee de functie om de hoofdlijnen van het 
toekomstige beleid te schetsen en daarmee een kader te vormen voor het prioriteren van investeringen en 
stimuleringsacties op het gebied van infrastructuur. 
 
2. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) 
 
Wat wilden we bereiken? 
Op termijn de ontsluiting van het marineterrein en routering voor haven-, stads- en TESO-verkeer aan te pakken, 
voortkomende uit de economische noodzaak tot inrichting van de Noordoosthaven-veerhaven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Ter verbetering van de doorstroming op de N250 en de bereikbaarheid van de haven is een onderzoek 

afgerond voor de 1e fase van de „gele route‟, is een verdiepingsonderzoek gestart voor de totale „gele route‟ 
richting Noordoosthaven en is de reconstructie van het Molenplein uitgewerkt en besproken met de provincie.  Voor de Noordoostelijke havenuitbreiding vond discussie plaats met marktpartijen, natuurorganisaties en 
hogere overheden over een nautisch bruikbare, economisch interessante havenontwikkeling met plussen 
voor de natuur. Deze discussie werd eind 2010 afgerond met een havenschets, inclusief 
natuurontwikkelingsplan en TESO-aanlanding, die doorgerekend is op gevolgen voor stroming en morfologie 
en in een eerste businesscase. 

 
3. Uitvoeren verkeersregulerende maatregelen 
 
Wat wilden we bereiken?  Invoering parkeerregulerende maatregelen van Galenbuurt en Oostslootbuurt/Centrum.  Uitvoering besluitvorming omtrent doortrekken Breewijd.  Handhaven blauwe zones op drie parkeerplaatsen.  Aanleg tracé Luchthavenweg.  Herinrichting gedeelte Middenweg. 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Parkeerregulerende maatregelen Van Galenbuurt en Oostslootbuurt/Centrum 

De raad heeft in juni 2010 de intentie uitgesproken om in de Sluisdijkbuurt parkeerregulerende maatregelen 
in te voeren die moeten bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid in de buurt. De beschikbare 
parkeerplaatsen moeten hoofdzakelijk beschikbaar komen voor de belanghebbenden in de buurt. Derden 
mogen hier nog wel parkeren maar alleen tegen betaling. Besluitvorming vindt plaats in februari 2011. Met 
het naar voren halen van de parkeerregulerende maatregelen in de Sluisdijkbuurt is de invoering van deze 
maatregelen in Van Galenbuurt en Oostslootbuurt/Centrum vertraagd. Voor het centrum-oost is al wel een 
bewonersavond en een enquête gehouden. De resultaten worden in 2011 verder verwerkt. 
  Uitvoering besluitvorming omtrent doortrekken Breewijd 
De tracéstudie heeft plaatsgevonden en het globale ontwerp is gereed. Verder is voor de Voorjaarsnota een 
kostenraming gemaakt. Bij de behandeling van de begroting 2011 heeft de raad de intentie uitgesproken om 
middelen te reserveren voor de aanleg. 
  Handhaven blauwe zones op drie parkeerplaatsen 
Naast de bestaande tijdelijke blauwe zones op de parkeerdekken Sluisdijk en Koninckshoek is in 2010 het 
tijdelijke parkeerterrein aan de Prins Hendriklaan ingericht. In de parkeervisie was uitgegaan van betaald 
parkeren op deze locatie. De raad heeft in september 2009 het college bij motie opgedragen de tijdelijke 
parkeervoorziening in te richten als blauwe zone. De financiële consequenties komen in begrotingsjaar 2011 
tot uitdrukking. 
  Aanleg tracé Luchthavenweg 
De nieuwe Luchthavenweg is aangelegd ter vervanging van de huidige oost-westverbinding tussen de 
parallelweg van de N250 en de Luchthavenweg. De weg is in december 2009 in gebruik genomen. In april 
2010 is de groeninrichting uitgevoerd. Populieren, knotwilgen en elsen zijn geplant en verder zijn heesters 
langs de weg gezet. Het project is afgerond binnen het budget dat ter beschikking is gesteld (€ 1,2 miljoen). 
  Herinrichting gedeelte Middenweg 
In 2010 is een klankbordgroep geformeerd waarin alle belanghebbenden waren vertegenwoordigd. De drie 
varianten zijn opnieuw beoordeeld op voor- en nadelen. Het resultaat van het werk is op 20 april 
gepresenteerd aan belanghebbenden. Na afweging van de argumenten en het (verdeelde) advies van de 
klankbordgroep heeft het college gekozen voor de variant met een profiel van lang parkeren en twee rijen 
bomen aan de zijden van de weg en daarachter gescheiden fietspaden. Deze variant is in de inspraak 
gebracht. Het uitvoeringskrediet is in maart 2011 beschikbaar gesteld.  

 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.00
  Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 
 010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 2.021 2.594 2.400 194 
Totaal baten -1.071 -1.641 -1.386 -255 
          
Resultaat voor bestemming 950 953 1.014 -61 

          
Totaal mutaties reserves 0 0 0 0 
          
Resultaat na bestemming 950 953 1.014 -61 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
In 2010 is voor een bedrag van € 275.000 minder uitgegeven aan verkeersmaatregelen (met name openbaar 
vervoer). Daar staat tegenover dat er ook minder bijdragen zijn ontvangen (zie toelichting baten). 
 
Daarnaast was op het product parkeerbeheer een bezuinigingsstelpost opgenomen van € 65.000 die in 2010 niet 
is gerealiseerd.  
 
Baten: 
In de kosten van verkeersmaatregelen (met name openbaar vervoer) is een bijdrage geraamd van derden. 
Doordat er minder kosten zijn gemaakt is ook de geraamde opbrengst € 197.000 lager uitgevallen dan geraamd. 
Daarnaast zijn de baten parkeerbelasting € 66.000 lager uitgevallen dan geraamd, enerzijds omdat er minder 
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naheffingsaanslagen zijn opgelegd en anderzijds als gevolg van de economische recessie. 
 
Mutaties reserves: 
Geen afwijkingen. 
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Programma 7 Milieu 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Nota Duurzaam Den Helder/uitvoering duurzaamheidsprogramma 
 
Wat wilden we bereiken?  Den Helder profileren als duurzame gemeente en als vestigingsplaats voor bedrijvigheid in de sectoren 

duurzame energie en kennistechnologie.   Implementatie van het duurzaamheidsbeleid. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Anders dan in de begroting 2010 staat vermeld is de nota Duurzaamheid pas in januari 2010 vastgesteld. Bij 

de vaststelling is bij motie het college van burgemeester en wethouders opgedragen om over een jaar (en 
liefst eerder) met een geactualiseerde nota Duurzaam Den Helder 2009 – 2013 inclusief uitvoeringsparagraaf 
te komen waarbij de raadswerkgroep Duurzaam Den Helder nadrukkelijk betrokken is. Bij de actualisering 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- een duurzaam Den Helder is vooral een mentaliteitskwestie waar alle partijen in Den Helder voor 

moeten willen gaan; 
- actief op zoek gaan en aansluiten bij de initiatieven die nu al in Den Helder gaande zijn. 
Dit betekent dat al deze partijen - gemeente, ondernemers, bewoners, toeristen - betrokken worden bij het 
maken van het beleidskader, het vaststellen van het uitvoeringsprogramma en het uitvoeren van dat 
programma. De Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (SLOK) levert geen financiële bijdrage voor Den 
Helder op. Dit betekent dat het voorgestelde uitvoeringsprogramma opnieuw bekeken moet worden op 
activiteiten en haalbaarheid.   Het duurzaamheidsbeleid zal breder dan in de huidige nota worden aangepakt en sluit aan bij de lokale 
duurzaamheidsmeter die voor gemeenten wordt gehanteerd. In samenwerking met de raadswerkgroep 
Duurzaam Den Helder zijn deze uitgangspunten uitgewerkt in een strategisch beleidskader en 
uitvoeringsprogramma dat in april 2011 aan de raad ter vaststelling is aangeboden. In september 2010 
ondertekende de stichting Duurzaam Huisduinen met de gemeente een convenant en daarmee voor de 
uitdaging om duurzame oplossingen te vinden binnen bereik van een ieder in Huisduinen. 

 
2. Uitvoering klimaatbeleid/vaststelling subsidieregeling energiebesparing 
 
Wat wilden we bereiken? 
Met het in 2008 vastgestelde klimaatbeleids- en uitvoeringsprogramma een bijdrage leveren aan het beperken 
van de gevolgen van klimaatverandering. Het programma richt zich met name op het terugdringen van 
broeikasgasproductie door energiebesparing en duurzame energietoepassingen binnen de gemeentelijke 
organisatie, woningen en bedrijven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In maart is € 24.000 provinciale subsidie verkregen ter ondersteuning van het lokale klimaatbeleid. Met de 
Stimuleringsregeling Energiebesparing Den Helder 2010 zijn woningeigenaren aangezet tot het treffen van 
energiebesparende en duurzame maatregelen voor hun woning. 
 
3. Uitvoering ISV-bodemsaneringsprogramma 
 
Wat wilden we bereiken? 
Om stagnatie in de stedelijke ontwikkeling als gevolg van bodemverontreiniging te voorkomen stelt de provincie 
ISV-middelen beschikbaar voor bodemonderzoek en sanering. Aan de hand van spoedlocatieonderzoek wordt 
het ISV-bodemprogramma 2010-2014 voorbereid. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Uit de reserve bodemsanering is juni 2010  € 159.000 beschikbaar gesteld voor de dekking van de 
bodemprestaties in het stadshart. In 2010 is op de volgende bouwlocaties de sanering afgerond: 
- woningbouw locatie Californiëstraat-Molenstraat; 
- Prins Hendriklaan locatie voormalige Ford garage: 
- Nachtegaalstraat (grondwatersanering); 
- Pasteurstraat bouwlocatie Brede school; 
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- Breewaterstraat/Wezenplein. 
 
4. Uitvoering Waterbreed projecten 
 
Wat wilden we bereiken? 
Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoeken uitvoeren en projecten 
voorbereiden voor het scheiden van de watersystemen. Met behulp van verworven subsidies is het mogelijk 
natuurontwikkeling en recreatieve elementen in de projecten op te nemen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Voor het realiseren van een veilig en ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde zijn in het 
kader van het convenant Waterbreed in samenwerking met het hoogheemraadschap diverse projecten 
voorbereid en uitgevoerd, zoals: 
- uitvoering van de chemische en ecologische monitoringsronde; 
- onderzoek naar separatie van de kanoroute van het agrarische watersysteem; 
- doorvaarbaar maken van de duiker IJsselmeerstraat;  
- in overleg met LNH start aanleg watergang ten zuiden van Nollenterrein; 
- start aanleg van natuurvriendelijke oevers in Nieuw Den Helder 
- plaatsing van een brug in het Hengstepad; 
- baggeren van diverse wateren. 
 
5. Afvalinzameling 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij streven naar een duurzame en efficiënte afvalinzameling.  
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Uitplaatsen afvalinzameling: per 1 januari 2010 is de afvalinzameling van huisvuil in Den Helder uitbesteed 

aan de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). De uitbesteding van de inzameling moet leiden tot een verdere 
verbetering van de efficiency en een bijdrage leveren aan het realiseren van de zogenaamde 
regiegemeente zoals de gemeente Den Helder in haar organisatievisie heeft opgenomen. De 
gemeente blijft dus wel verantwoordelijk voor de afvalinzameling, maar voert het niet zelf uit. De 
uitbesteding heeft tot gevolg gehad dat de tarieven afvalstoffenheffing in 2010 zijn verlaagd tot 
respectievelijk € 297,60 voor meerpersoonshuishoudens (€ 324,60 in 2009) en € 205,20 voor 
eenpersoonshuishoudens (€ 224,28 in 2009).  Het plaatsen van ondergrondse afvalcollectoren voor de inzameling van huishoudelijk afval: in 2010 hebben 
wij de laatste fase afgerond van de gefaseerde vervanging van bovengrondse afvalcontainers door 
ondergrondse afvalcollectoren (OVC‟s). In totaal zijn in de laatste fase 77 OVC‟s geplaatst. 

 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 12.869 14.503 14.843 -340 
Totaal baten -13.438 -14.934 -13.330 -1.604 
          
Resultaat voor bestemming -569 -431 1.513 -1.944 

          
Totaal mutaties reserves 0 -101 59 -160 
          
Resultaat na bestemming -569 -532 1.572 -2.104 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
Het uitplaatsen van de afvalinzameling per 1 januari 2010 naar de HVC heeft tot gevolg gehad dat de lasten van 
de inzameling huishoudelijk afval ten opzichte van de raming € 564.000 lager zijn uitgevallen dan geraamd (zie 
ook toelichting baten). 
 
De materiële kosten van rioleringen zijn ten opzichte van de raming € 296.000 lager uitgevallen.  
 
De kosten van bodemonderzoek en sanering zijn in 2010 daarentegen, exclusief een dotatie van € 2,8 miljoen in 
voorziening bodemsanering Willemsoord, € 359.000 lager uitgekomen dan geraamd. Dit heeft onder meer te 
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maken met de voortgang van het plan Stadshart dat door de economische situatie vertraging heeft opgelopen. 
Doordat de uitvoering niet heeft plaatsgevonden is er ook geen onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve 
bodemsanering van € 159.000 (zie toelichting baten). Daarnaast zijn er saneringswerkzaamheden in 2010 later 
opgestart waardoor per saldo € 200.000 minder is uitgegeven dan geraamd. 
 
Capaciteitsinzet 
De toerekening van bedrijfsvoeringskosten binnen dit programma is in 2010 € 1.260.000 lager uitgevallen dan 
geraamd met name als gevolg van het uitplaatsen van de afvalinzameling naar de HVC (urenramingen zijn niet 
bijgesteld, zie leeswijzer). 
 
Baten: 
In de begroting was een vrijval geraamd uit de egalisatievoorziening huishoudelijk afval. De uitbesteding van de 
afvalinzameling naar de HVC heeft tot gevolg dat de vrijval niet heeft plaatsgevonden met als gevolg dat de 
opbrengsten ten opzichte van de raming € 1.375.000 lager is uitgevallen dan geraamd (zie toelichting lasten). 
 
De opbrengsten van bodemonderzoek en sanering zijn € 97.000 lager uitgekomen dan geraamd doordat de 
geplande saneringswerkzaamheden later zijn opgestart dan gepland. 
 
De opbrengsten rioolheffing bestaan uit de opbrengsten rioolrechten en opbrengsten voor rioolaansluitingen. De 
opbrengsten rioolrechten geven geen afwijking te zien, maar de opbrengsten voor rioolaansluitingen komen door 
een afname van het aantal aansluitingen € 121.000 lager uit dan geraamd.  
 
Mutaties reserves: 
Betreft storting conform begroting van € 120.000 in de bestemmingsreserve bodemsanering en een onttrekking 
van € 61.000. Verder was een onttrekking geraamd van € 159.000 voor de bodemsanering Stadshart, maar als 
gevolg van de economische situatie heeft het plan vertraging opgelopen waardoor geen onttrekking uit de 
bestemmingsreserve bodemsanering is gedaan.  
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Programma 8 Onderwijs en jeugd 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
 
Onderwijshuisvesting  
In 2010 zijn de volgende projecten afgerond:  
- De brede school Lombokstraat. De scholen Koningin Juliana en Comenius zijn fysiek aan elkaar verbonden, 

waarbij uitvoering is gegeven aan de onderwijskundige vernieuwingen en een accommodatie voor 
kinderopvang is gerealiseerd. Bovendien is de gymzaal gerenoveerd en de inrichting vernieuwd. 

- Bij de PCBS Eben Haëzer heeft een renovatie plaats gevonden waarbij door interne aanpassingen het 
mogelijk was het noodlokaal af te stoten. De onderwijskundige vernieuwingen zijn gerealiseerd, er is een 
speellokaal gebouwd en er is aandacht besteed aan de klimaatbeheersing in het gebouw. 

 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)/Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatiewet (Wet OK E) 
 
Wat wilden we bereiken?  Voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals beschreven in de wet OKE, waaronder de kwaliteitsslag voor 

het peuterspeelzaalwerk en het bieden van een goed voorschools aanbod voor alle kinderen met (het risico 
op) een taal- en/of onderwijsachterstand.  Intensivering van het beleid met de inwerkingtreding van de wet OKE. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De uitvoeringsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid (augustus 2010 – januari 2011) is vastgesteld.  Daarin 

staat beschreven hoe we als gemeente gaan voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de wet OKE. De 
gemeente Den Helder voldoet op hoofdlijnen aan de wettelijke verplichtingen.  Met de partners zijn nieuwe afspraken gemaakt in het kader van de wet OKE. Deze afspraken staan 
beschreven in de uitvoeringsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid en vanaf augustus 2010 wordt daaraan 
uitvoering gegeven. 

 
2. Jongerenloket 
 
Wat wilden we bereiken? 
Realiseren van jongerenparticipatie en uitvoering geven aan de notitie „Jongerenloket (Jongeren I-Plaza) Den 
Helder‟.  
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2010 is een startnotitie over de ontwikkeling van een jongerenwebsite geschreven waarover in 2011 
besluitvorming zal plaatsvinden. Naast de website zal ook aandacht besteed worden aan social media. 
 
3. Godsdienstonderwijs 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij wilden naar aanleiding van de rijksbijdrage voor Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) en Humanistisch 
Vormings Onderwijs (HVO) komen met een voorstel voor het gemeentelijke beleid vanaf 2010. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er is nog geen duidelijkheid hoe de financiering van GVO en HVO geregeld is. Zodra daar meer over bekend is 
komen wij met een voorstel voor gemeentelijk beleid voor de financiering van godsdienstonderwijs in het 
openbare basisonderwijs. 
 
4. Regeling Aboutaleb-gelden 2008-2009 
 
Wat wilden we bereiken? 
Meer jonge kinderen die nog onvoldoende participeren aan sport en cultuuractiviteiten mee laten doen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er is subsidie verstrekt aan het jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugd-, Onderwijs- en Cultuurfonds (JOC) met als 
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doel om om in de periode 2008-2010 het aantal kinderen dat participeert met 40% te doen toenemen. De 
participatie bij het JSF van kinderen die zijn gaan sporten is fors toegenomen in de periode na verstrekking van 
de subsidie. Het JOC heeft vrijwel geen toename geboekt.  
 
Naast het JSF en JOC hebben ook andere instanties subsidie ontvangen uit deze gelden. Het gaat dan om de 
speel-o-theken, de Weekendschool, Stichting De Vrolijkheid (AZC) en Omring voor project voedingsvoorlichting 
basisschool. Deze instellingen hebben eveneens een toename geconstateerd. Het nog niet bestede budget 
Aboutaleb-gelden blijft gereserveerd voor deze doelgroep.     
 
5. Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK-aanpak) 
 
Wat wilden we bereiken? 
Zorgdragen voor de uitvoering van een regionaal werkplan, een handelingsprotocol en een scholingsplan. De 
RAAK-aanpak wordt zoveel mogelijk ingebed in de structuren van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het regionaal werkplan is in uitvoering evenals een handelingsprotocol en scholingsplan. Wij hebben de RAAK-
aanpak zoveel mogelijk ingebed in de structuren van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. 
 
6. Maatschappelijke stages 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het tot stand brengen van een breed aanbod van stageplaatsen en het verder ontwikkelen van het 
vrijwilligerswerk. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De uitvoering van de maatschappelijke stages en het ontwikkelen van een makelaarsfunctie is uitgevoerd door de 
Stichting De Wering. Er zijn in 2010 voor de leerlingen op het voortgezet onderwijs ongeveer 90 stageplaatsen tot 
stand gebracht.  
 
7. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 
Wat wilden we bereiken?  Daadwerkelijk invoeren van het Centrum Jeugd en Gezin en oplossingen vinden voor de vraagstukken die 

zich voordoen over zorgcoördinatie, de relatie met de Verwijsindex Risicojongeren alsook huisvesting en 
financiën.  Afstemming met de regio en het Bestuurlijk overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BO-JOZ). 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De gezamenlijke gemeenten in de Kop hebben hun uitgangspunten voor het CJG geformuleerd en vastgelegd in 
de nota “Kind Centraal; naar meer samenhang & samenwerking in de jeugdzorgketen in de Kop van Noord-
Holland”. Deze notitie is eind 2010 onderschreven door zowel de jeugd(zorg)instellingen als de schoolbesturen in 
de Kop van Noord-Holland en is begin 2011 ter besluitvorming aan het college aangeboden. 
 
8. Implementatie Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 
 
Wat wilden we bereiken?  De implementatie van de VIR in samenwerking met de partners in het BO-JOZ.  Invulling geven aan nieuwe functies, zoals een zorgcoördinator en een brandpuntfunctionaris.  Afstemming met de CJG-ontwikkeling en de bestaande zorgnetwerken. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2010 heeft de verdere implementatie van de VIR plaatsgevonden. Er zijn trainingen verzorgd voor nieuwe 
gebruikers. Er zijn contacten gelegd om nieuwe gebruikers op de VIR aan te sluiten, zoals scholen, huisartsen en 
maatschappelijke instellingen. Per 1 oktober 2010 werd een brandpuntfunctionaris VIR aangesteld, die het 
gebruik van de VIR door de instellingen moet bevorderen. 
 
9. Implementatie Elektronisch Kinddossier (EKD) 
 
Wat wilden we bereiken? 
Implementatie van het EKD door de instellingen voor de jeugdgezondheidszorg, ondanks de druk op de 
organisaties door het fusieproces en de ontwikkelingen rond het Centrum Jeugd en Gezin en Verwijsindex 
Risicojongeren.  
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen die werd uitgevoerd door de thuiszorgorganisaties is per 1 januari 2010 
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ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden. Medio 2010 hebben de 26 gemeenten in het werkgebied van de 
GGD ingestemd met de begroting voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ; voorheen 
elektronisch kinddossier); dit wordt in 2010 en 2011 door de GGD geleidelijk ingevoerd voor de gehele JGZ van 0 
– 18 jaar. 
 
10. Gedwongen opvoedondersteuning 
 
Wat wilden we bereiken? 
Uitwerking van maatregelen naar aanleiding van wetgeving (Wetsvoorstel herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen) in het kader van gedwongen opvoedondersteuning. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er is nog geen wetgeving op grond waarvan maatregelen kunnen worden uitgewerkt. De Tweede Kamer 
heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor schriftelijke 
behandeling. 
 
11. Project Jeugd & Alcohol 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan door een gecombineerde aanpak van preventie en handhaving. 
In de Kadernota zijn vanaf 2010 middelen opgenomen voor de uitvoering van drie speerpunten in de nota Lokaal 
gezondheidsbeleid: jeugd & alcohol, psychische problemen en veilig vrijen. De bestuurders in de Kop hebben 
zich verenigd in een stuurgroep “Helder in de Kop”. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In het kader van het project “Helder in de Kop” is door de GGD in 2010 samen met Brijder Verslavingszorg een 
preventieprogramma uitgevoerd op de scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en ROC. Tussen de 
negen gemeenten in de Kop vindt overleg en afstemming plaats over de sluitingstijden in de horeca. Een 
geplande informatiebijeenkomst voor sportverenigingen in het najaar van 2010 is wegens gebrek aan 
belangstelling niet doorgegaan.  
 
De GGD doet vierjaarlijks onderzoek naar alcoholgebruik onder jongeren (E-movo-onderzoek). In december 2010 
is een nieuw rapport verschenen met als belangrijke conclusies dat het alcoholgebruik onder jongeren daalt, maar 
dat de jongeren in de Kop van Noord-Holland de grootste drinkers zijn in het werkgebied van de GGD. Het project 
wordt in 2011 voortgezet. 
 
12. Beleid Antillianen 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het opstellen van en uitvoering geven aan een nieuw beleidsprogramma Antillianen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Voor 2010 – 2013 zijn het rijk en 22 Antillianengemeenten, waaronder Den Helder, opnieuw de samenwerking 
aangegaan. Mede met het oog daarop is in 2010 een nota Antillianenbeleid voor de betreffende periode door de 
raad vastgesteld. Verder is meegewerkt aan een landelijke monitor die de resultaten van het beleid meet op de 
onderwerpen voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit. Uit de monitor blijkt dat extra inspanningen 
voor deze doelgroepen de komende jaren nog nodig zijn. 
 
13. Speelbeleid 
 
Wat wilden we bereiken? 
In 2010 was een beleidsvisie voorzien op het spelen in onze stad met als uitgangspunten de kindvriendelijke stad 
(Child Friendly City). 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De beleidsvisie is vanwege een andere prioriteitenstelling in 2010 niet verschenen. 
 
14. Technische ontdekplek 
 
Wat wilden we bereiken? 
In 2010 invulling geven aan de technische ontdekplek voor jeugdigen, aansluitend bij eerdere initiatieven op het 
gebied van techniekeducatie en uitvoering gevend aan een onderdeel van de Sociale Pijler van het 
Uitwerkingsplan Stadshart.    
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het initiatief is in 2010 vanuit de markt opgepakt en in planvorming omgezet. Over de inzet van gemeentelijke 
middelen kon nog geen besluit worden genomen omdat de planvorming daarvoor nog ontoereikend was. 
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15.   Hbo en ontwikkeling Maritime Campus Netherlands (MCN)  
 
Wat wilden we bereiken?  Doel is om naast de hbo-opleiding offshore Olie en Petroleum de nieuwe hbo-opleiding offshore wind eind 

2010 in Den Helder aan te bieden.   Er wordt gewerkt aan post-hbo-opleidingen van KIM en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.   Nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn voor een aanbod op het gebied van Maritime policy en 
calamiteitenaanpak.  De huisvesting van de hbo-studenten en de hbo-studiefaciliteiten worden op en rond Willemsoord geregeld.  Nagegaan zal worden hoe MCN in Europa een toonaangevende positie kan verwerven. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De EFRO-subsidie is toegekend waarmee MCN daadwerkelijk met activiteiten van start kon gaan.  Met ECN is overleg gestart over de huisvestingsmogelijkheden in shortstay-appartementen in Den Helder.  MCN brengt via netwerkbijeenkomsten en actieve lobby (potentiële) partners samen. 
 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 10.458 11.662 10.070 1.592 
Totaal baten -1.021 -2.441 -2.595 154 
          
Resultaat voor bestemming 9.437 9.221 7.475 1.746 

          
Totaal mutaties reserves -231 937 692 245 
          
Resultaat na bestemming 9.206 10.158 8.167 1.991 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
 
Het aantal vervoersbewegingen van leerlingen is in 2010 achter gebleven bij de prognose waardoor er € 59.000 
minder is uitgegeven dan geraamd. Verder zijn de kosten van de leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten € 74.000 lager uitgevallen dan geraamd.  
 
De kosten van het lokaal onderwijsbeleid waaronder de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid is in 2010 
€ 96.000 lager uitgevallen dan geraamd (onder meer als gevolg van lagere kosten subsidiëring van schakelklassen 
en coördinatie OAB).  
 
Het aantal aanvragen voor onderwijsbegeleiding is in 2010 achter gebleven bij de raming waardoor er € 52.000 
minder is uitgegeven. 
 
Voor de uitvoering van de regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 was in de 
begroting 2010 een budget beschikbaar van € 386.000; in 2010 zijn geen uitgaven gedaan. De regeling is met één 
jaar verlengd zodat het budget beschikbaar blijft voor uitvoering in 2011 (zie ook toelichting baten). Daarnaast zijn 
de overige huisvestingskosten € 560.000 lager uitgekomen dan geraamd (waarvan € 258.000 betrekking heeft op 
basisscholen en € 302.000 op gymnastieklokalen: zie voorts toelichting mutaties reserves).  
 
Aan subsidie-uitgaven voor jeugd- en jongerenwerk is per saldo € 54.000 minder uitgegeven. Aan subsdie-
instellingen is € 124.000 minder uitgekeerd terwijl in 2010 in het kader van de tijdelijk stimuleringsregeling buurt, 
onderwijs en sport (BOS) een bijdrage van € 70.000 is uitbetaald voor het project Join Us (zie toelichting baten). 
  
Capaciteitsinzet  
De toerekening van bedrijfsvoeringskosten is in totaal € 309.000 lager uitgevallen dan geraamd (zie leeswijzer). 
 
Baten: 
In 2010 is een vergoeding van € 82.000 ontvangen vanwege brandschade bijzondere basisschool. 
 
De rijksbijdrage in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid komt ten opzichte van de raming € 331.000 
hoger uit. Hoewel de uitvoering in 2010 lager is uitgevallen dan geraamd zijn over de periode 2006-2010 alsnog de 
organisatiekosten van € 396.000 in de afrekening betrokken met als gevolg een hogere bijdrage in 2010. 
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In 2010 zijn geen uitgaven gedaan in het kader van de uitvoering van de regeling verbetering binnenklimaat 
huisvesting primair onderwijs. Om die reden is de rijksbijdrage van geraamd € 386.000 niet in 2010 verantwoord. 
 
In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS) zijn twee projecten definitief 
vastgesteld. Het gaat om de projecten Move It en Chill Out. De uitgaven zijn al in 2009 gedaan waardoor de 
vooruitontvangen rijksbijdrage van in totaal € 100.000 alsnog in 2010 is verantwoord. Daarnaast is in 2010 
uitvoering gegeven aan  het project Join Us, waarvoor € 70.000 is uitgegeven. De hiermee verband houdende 
rijksbijdrage van € 70.000 is in 2010 verantwoord. 
 
Mutaties reserves: 
De lagere uitgaven onderwijshuisvesting hebben tot gevolg dat er per saldo ook minder is onttrokken aan de 
reserve onderwijshuisvesting. Ten opzichte van de raming is er per saldo € 244.000 minder aan de reserve 
onderwijshuisvesting onttrokken. 
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Programma 9 Cultuur 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Culturele programmering 
 
Wat wilden we bereiken? 
Een verdere uitwerking (in samenwerking met Zeestad) geven aan de Culturele Programmering zoals deze is 
opgenomen in het Uitwerkingsplan Stadshart. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In juli 2010 trad de Cultuurmakelaar in dienst bij schouwburg De Kampanje. Deze functie is onderdeel van een 
nieuw ontwikkelde en door het college in 2010 vastgestelde structuur voor (beleids)advisering en samenwerking 
op het gebied van kunst en cultuur. Na een inwerkperiode is de makelaar begonnen met de voorbereiding van de 
oprichting van een tweede onderdeel van de structuur: het Kunst & Cultuurplatform. De derde component is de 
Kunstadviseur. De selectie daarvan is eind 2010 in samenwerking met vertegenwoordigers uit het Helderse 
kunst- en cultuurveld ter hand genomen 
 
2. Ondersteuning van kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie 
 
Wat wilden we bereiken?  Verbetering van het culturele klimaat in Den Helder en de regio.  Toename van de bewustwording over en het draagvlak voor het cultureel erfgoed.  Verhoging van de betrokkenheid van de bewoners bij culturele activiteiten. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Vanuit de provincie is een onderzoek gehouden onder de scholen en gemeenten om na te gaan hoe de 
ondersteuningsstructuur op het gebied van kunst-, erfgoed- en media-educatie vorm moet krijgen. Begin 2011 is 
de uitslag van het onderzoek bekend. 
 
3. Culturele jongerenvoorzieningen 
 
Wat wilden we bereiken? 
Een nieuwe culturele jongerenvoorziening ter vervanging van Postbrug. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Op grond van onderzoek (2009) en diverse contacten met jongeren in 2010 is geconstateerd dat in de doelgroep 
geen eenduidig draagvlak is voor een nieuw cultureel jongerencentrum in Den Helder. De inspanningen om dit te 
realiseren zijn in de zomer van 2010 dan ook definitief gestaakt. 
 
4. Evaluatie Cultuurnota 
 
Wat wilden we bereiken? 
Najaar 2007 stelde de gemeenteraad de Kadernota cultuur Horen, zien en .... beleven vast. De afspraak daarbij 
was, dat na 2 jaar een evaluatie zou plaatsvinden. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Eind 2009 / begin 2010 is de evaluatie van de Kadernota cultuur uitgevoerd en onder de titel "Balans en 
perspectief" aangeboden aan het college. De evaluatie is besproken in de commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling in september 2010.  De uitvoering van de kadernota met de daarin genoemde speerpunten / 
actiepunten wordt voortgezet in 2010-2011.  
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B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 6.126 6.167 6.081 86 
Totaal baten -83 -23 2 -25 
          
Resultaat voor bestemming 6.043 6.144 6.083 61 

          
Totaal mutaties reserves 0 -40 -32 -8 
          
Resultaat na bestemming 6.043 6.104 6.051 53 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
Het bedrag aan subsidieverstrekkingen over 2010 is € 106.000 lager uitgekomen dan geraamd. 
 
Capaciteitsinzet 
De toegerekende bedrijfsvoeringskosten zijn binnen dit programma in 2010 € 20.000 hoger dan geraamd (zie 
leeswijzer).  
 
Baten: 
Geen significante afwijking. 
 
Mutaties reserves: 
Geen significante afwijking. 
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Programma 10 Sport en vrije tijd 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Sportparken 
 
Wat wilden we bereiken?  Voorbereiding van de upgrade van het sportpark Julianadorp samen met de vereniging.  Herindeling van het sportpark De Dogger en de aanleg van kunstgras.  Aanpassing sportpark de Streepjesberg om de nieuwe fusievoetbalclub waarin WGW is opgegaan te kunnen 

huisvesten.   
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Begin 2010 is door de raad - gelijktijdig met de vaststelling van het Sportbesluit - besloten het sportpark 
Julianadorp te voorzien van twee kunstgrasvelden om zo de trainingscapaciteit van voetbalvereniging JVC op het 
sportpark te vergroten. De upgrade van het sportpark is in 2010 met JVC voorbereid en vindt in 2011 plaats. 
Vanuit het vastgestelde Meerjaren Investeringsplan is in 2010 op het asfalt handbalveld van JHC een nieuwe 
toplaag aangebracht. 
 
Na de herindeling van het sportpark De Dogger (HCSC) was er nog ruimte over voor drie wedstrijdvelden. Er zijn 
twee nieuwe natuurgrasvelden aangelegd en één kunstgrasveld. Middels een eenmalige subsidie kon de 
vereniging in 2010 starten met de nieuwbouw van de verenigingsaccommodatie. 
 
Op sportpark De Streepjesberg is vanuit het Meerjaren Investeringsplan gestart met de gefaseerde vervanging 
van de drainage van alle velden. Deze werkzaamheden gaan gepaard met een toplaagrenovatie. Om 
organisatorische redenen kunnen niet alle velden in één keer worden gedaan. Het laatste veld wordt in 2013 
afgerond.  
 
Bij sportpark De Schooten en bij de kanovereniging in Quelderduyn is vanuit het Meerjaren Investeringsplan 
nieuw hekwerk geplaatst. 
 
2. Tarieven- en subsidiebeleid 
 
Wat wilden we bereiken?  Met clubs die huren van de gemeente een nieuw huurcontract afsluiten.   Een begin maken met het wegwerken van achterstallig onderhoud. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Wij hebben in 2010 met de clubs besprekingen gevoerd om nieuwe huurcontracten af te sluiten. De contracten 
zijn in 2010 nog niet afgesloten; dit wordt begin 2011 gerealiseerd. Het wegwerken van achterstallig onderhoud 
aan de velden is in 2010 afgerond.  
 
Het nieuwe subsidiesysteem is vanaf 1 januari 2010 in werking getreden. Voor de sportverenigingen die een 
subsidie hebben aangevraagd is een overbruggingssubsidie verstrekt. 
 
3. Nationaal Actieplan Sport & Bewegen (NASB) 
 
Wat wilden we bereiken? 
De NASB-regeling is een landelijke regeling die vanaf 2010 ook in Den Helder ingezet gaat worden.  De 
uitvoering vindt plaats door Sportservice Den Helder. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De NASB-regeling is vanaf januari 2010 uitgevoerd door Sportservice Den Helder in combinatie met de 
sportstimuleringslessen 55+ die al werden uitgevoerd. 
 
4. Helderse sport- en beweegmonitor 
 
Wat wilden we bereiken? 
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Met de informatie uit de monitor inzichtelijk maken of we de doelen uit de Kadernota realiseren en waar aandacht 
naar uit moet gaan in de nieuwe sportnota (vanaf 2011). 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Vanwege andere prioriteitenstelling is het sportbeleid in 2010 niet geëvalueerd. 
 
5. Visie (gemeentelijke) gymzalen 
 
Wat wilden we bereiken? 
In 2010 een visiedocument ontwikkelen waarin onder meer de rol van de gemeente bij nieuwbouw, beheer en 
exploitatie van de (gemeentelijke) gymzalen was opgenomen. 
 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er is een concept visiedocument ontwikkeld. Besluitvorming vindt plaats in 2011. 
 
6. Toerisme en recreatie 
 
Wat wilden we bereiken? 
In de nota recreatie en toerisme is een aantal speerpunten opgenomen. Deze zijn in 2009 grotendeels weggezet 
bij de Regio VVV en de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN). Om de toename van werkgelegenheid te 
stimuleren wordt vanuit een regionale aanpak gewerkt aan nieuwe initiatieven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Met de genoemde partijen VVV en SSN zijn stappen gezet om te komen tot en/of processen af te ronden op het  
gebied van beleidsgestuurde contractfinanciering. Met de opening van De Helderse Vallei (oktober 2010) heeft 
toerisme en recreatie een extra impuls gekregen.  
Verder is in 2010 gewerkt aan de ontwikkeling van minicampingbeleid.  
 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 4.223 4.666 4.461 205 
Totaal baten -752 -929 -1.723 794 
          
Resultaat voor bestemming 3.471 3.737 2.738 999 

          
Totaal mutaties reserves 0 -191 -191 0 
          
Resultaat na bestemming 3.471 3.546 2.547 999 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
Door een nadere onderbouwing van de onderhoudsvoorziening zijn de uitgaven voor sportaccommodaties in 2010 
door aanpassing van de dotatie € 98.000 lager uitgevallen dan geraamd. Datzelfde geldt voor het onderhoud van 
de groene sportvelden waardoor de uitgaven eveneens € 113.000 lager zijn uitgevallen dan geraamd. In het kader 
van sportstimulering is in 2010 € 86.000 minder subsidies verstrekt.  
 
Capaciteitsinzet  
De toerekening van bedrijfsvoeringskosten binnen het programma Sport en Vrije tijd is in 2010 € 111.000 hoger 
uitgevallen dan geraamd (zie leeswijzer). Door de urenregistratiesystematiek zijn de programma's in meerdere of 
mindere mate belast met deze bedrijfskosten. Per saldo zijn er daarom op product- of programmaniveau 
verschillen ontstaan. 
 
Baten: 
Op basis van de beheerplannen is een bedrag van € 610.000 uit de onderhoudsvoorziening gymlokalen en 
€ 190.000 uit de onderhoudsvoorziening sportaccommodaties vrijgevallen (waarvoor geen raming was 
opgenomen). 
 
Mutaties reserves: 
Geen afwijking. 
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Programma 11 Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
 
Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (W mo) 
In 2010 is een nieuwe vorm van vervoersvoorziening in gebruik genomen (taxitegoedbonnen). Dit ter vervanging 
van het door de provincie georganiseerde OV-vervoer. 
 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Multifunctioneel centrum/wijksteunpunten 
 
Wat wilden we bereiken?  Maatschappelijke participatie en aandacht voor multiculturaliteit bevorderen.  Grotere vrijwillige inzet van burgers, zowel informeel en ongeorganiseerd als in georganiseerd verband, als 

onderdeel van de civil society.  Kwetsbare groepen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving.  Met een passend aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg bereiken dat senioren 
en mensen met beperkingen zo lang mogelijk in staat zijn om zelfstandig te wonen. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In de wijk Nieuw Den Helder is in november het nieuwe multifunctioneel centrum betrokken. Vanuit ‟t Wijkhuis 
worden diensten aangeboden aan de bewoners door onder andere stichting De Wering, de GGD, federatie Het 
Buurtcollectief, stichting Parlan en Bureau Jeugdzorg.  
 
In de binnenstad heeft het wijksteunpunt Centrum zich verder ontwikkeld tot een multifunctioneel centrum en er 
worden diverse diensten door verschillende organisaties aan de (oudere) bewoners geboden, zodat zij in staat 
zijn om langer zelfstandig te wonen. 
 
Sinds augustus draait het wijksteunpunt Plus in de wijk Julianadorp zelfstandig. Verschillende organisaties bieden 
activiteiten en diensten aan de buurtbewoners, in het bijzonder de ouderen. 
 
2. Dierenwelzijn 
 
Wat wilden we bereiken? 
Beleid ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn en uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van 
dierenwelzijn. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2010 is de Nota Dierenwelzijnsbeleid tot stand gekomen en vastgesteld. Wij verwachten de uitvoeringsnota in  
2011 te presenteren. 
 
3. Gevolgen uitvoering Wet publieke gezondheid 
 
Wat wilden we bereiken? 
Ontwikkelen van een voorstel voor de voorbereiding voor een beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid (vast te 
stellen voor 1 juli 2011) met daarin aandacht voor preventieve gezondheidszorg voor ouderen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De rijksoverheid heeft nog geen Preventienota opgesteld; deze wordt medio 2011 verwacht. De gemeenten 
hebben dan twee jaar de tijd om de speerpunten in de Preventienota te vertalen in een nota lokaal 
gezondheidsbeleid. De voorbereiding van de nota lokaal gezondheidsbeleid is uitgesteld. 
 
Ook de door het Rijk aangekondigde Algemene maatregel van bestuur voor de ouderengezondheidszorg is nog 
niet verschenen. Daarom is ook dit onderwerp nog niet actief opgepakt; wel is enig verkennend onderzoek 
uitgevoerd. 
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4. Ouderen (gezondheids)zorg 
 
Wat wilden we bereiken?  Onderzoek uitvoeren naar hoe wij uitwerking gaan geven aan een preventieve zorgvoorziening voor ouderen, 

aansluitend bij de nieuwe Wet publieke gezondheid (artikel 5a).   Komen met een voorstel hoe en wanneer wij met de beschikbare budgetten een consultatiebureau voor 
ouderen kunnen realiseren. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
De voorbereidingen om te komen tot een consultatiebureau voor ouderen zijn afgelopen jaar niet afgerond onder 
meer omdat de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid (de zogenaamde Preventienota), de basis voor het te 
formuleren algemeen gemeentelijk gezondheidsbeleid, in 2010 niet is verschenen. 
 
5. Gezonde slagkracht 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij wilden in 2010 participeren in het programma Gezonde slagkracht, dat gericht is op het vergroten en 
versterken van de bestuurlijke aanpak van het gezondheidsbeleid. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Voor het programma “Gezonde Slagkracht” (ministerie van VWS) is een subsidieaanvraag ingediend voor een 
bijdrage aan de inrichting van een integrale, preventieve aanpak roken en drugs in de gemeente. Landelijk zijn 14 
van de 37 aanvragen door de selectie gekomen: de programmacommissie heeft over onze aanvraag negatief 
geoordeeld.  
 
6. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
 
Wat wilden we bereiken? 
Uitvoering van de pakketmaatregel AWBZ (overgang van enkele AWBZ-produkten naar gemeenten) en het 
beroep dat bewoners op de gemeente Den Helder doen voor deze voorzieningen in de pas laten lopen met de 
door het Rijk ter beschikking gestelde budget. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er zijn in 2010 productafspraken gemaakt met instellingen die deze voormalige AWBZ-zorg leveren. 
 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
         
Totaal lasten 20.558 20.650 20.402 248 
Totaal baten -5.046 -3.972 -4.277 305 
          
Resultaat voor bestemming 15.512 16.678 16.125 553 

          
Totaal mutaties reserves 0 -550 -541 -9 
          
Resultaat na bestemming 15.512 16.128 15.584 544 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Algemeen: 
Door het ontbreken van inkomensgegevens, is de door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) verstrekte 
informatie ontoereikend voor de gemeente om de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen 
bijdrage als geheel vast te stellen. Volgens de wetgever is de gemeente hiervoor ook niet verantwoordelijk. Op 
basis van de ontvangen overzichten waarbij maandelijks een afstorting heeft plaatsgevonden is in de jaarrekening 
een eigen bijdrage van € 943.000 verantwoord. 
 
Lasten: 
In 2010 is in totaal € 762.000 minder aan subsidies uitgegeven. De belangrijkste daarvan zijn hieronder verklaard. 
 
Het budget nieuwkomers is met € 259.000 overschreden, maar daar staat een hogere rijksbijdrage Wet 
inburgering tegenover van € 145.000 (zie toelichting baten).  
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In het kader van de uitvoering Wmo is € 637.000 minder beroep gedaan op voorzieningen huishoudelijke 
verzorging en voorzieningen gehandicapten. De uitvoering van voormalige AWBZ-regelingen heeft in totaal 
€ 176.000 minder gekost. De uitvoeringskosten tijdelijke regeling voor Centra voor Jeugd en Gezin (BDU-CJG) 
heeft eveneens € 120.000 minder gekost dan geraamd, maar daar staat tegenover dat de rijksbijdrage daardoor 
eveneens € 120.000 lager uitvalt (zie toelichting baten). 
 
In 2010 is € 176.000 minder uitgegeven aan kinderopvang dan geraamd als gevolg van een lager volume. 
 
Het budget risicojongeren is met € 120.000 overschreden als gevolg van hogere subsidiebijdragen in het kader 
van de verwijsindexrisico van € 51.000 en subsidie RAAK van € 69.000. Overigens dragen de buurgemeenten bij 
in de kosten van de verwijsindex risico voor een bedrag van € 68.000 (zie toelichting baten). 
 
Capaciteitsinzet 
De toerekening van bedrijfsvoeringskosten is binnen het programma Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening 
€ 511.000 hoger uitgevallen dan geraamd (zie leeswijzer). 
 
Baten: 
De declarabele rijksbijdrage in het kader van de Wet Inburgering voor nieuwkomers is in 2010 als gevolg van 
hogere kosten € 145.000 hoger verantwoord dan geraamd.  
 
De rijksbijdrage in het kader van de tijdelijke regeling Centra voor Jeugd en Gezin (BDU-CJG) is € 120.000 lager 
verantwoord dan geraamd omdat de uitvoering eveneens lager is uitgevallen. Daartegenover staat dat de 
declarabele rijksbijdrage jeugdgezondheidszorg (uniforme en maatwerkdeel) voor een totaalbedrag van 
€ 122.000 hoger is verantwoord dan geraamd. 
 
In 2010 is de vooruit ontvangen en in 2009 vastgestelde bijdrage in het kader van de kinderopvang van € 72.000 
verantwoord. 
 
De buurgemeenten dragen in de uitvoering van de verwijsindex risico bij voor een bedrag van € 68.000.  
 
Mutaties reserves: 
Geen significante afwijking. 
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Programma 12 Economische ontwikkeling 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
 
Holland Health 
Besloten is een meerjarige verplichting van drie jaar aan te gaan voor Stichting Holland Health door € 25.000 per 
jaar en daarmee totaal € 75.000 bij te dragen in de cofinanciering van het regionaal EFRO Holland Health project. 
Het gaat om realiseren van een clusterprogramma in Noord-Holland Noord op het gebied van zorg, ziekte en 
gezondheid dat leidt tot significante vernieuwingen voor deze sector en waarin Stichting Holland Health de 
initiërende en centrale rol vervult. Van idee naar toepassing, het scheppen van faciliteiten, het genereren van een  
stroom innovaties in de zorg en het bevorderen van ondernemerschap. 
 
Offshorebeurs 
De gemeente was in oktober gastheer en hoofdsponsor van de offshorebeurs op Willemsoord. De beurs mocht 
een groot aantal bezoekers ontvangen. 
 
Professionalisering Havenbedrijf 
De professionalisering van de haven heeft in 2010 in het teken gestaan van de implementatie en het testen van 
het nieuwe havenmanagementsysteem en het daaraan te koppelen financiële systeem. Per 1 januari 2011 is dit 
nieuwe systeem ingevoerd. Daarnaast zijn de functies binnen de havenorganisatie expliciet benoemd en 
ingevuld, waardoor er – naast een heldere functiescheiding - ook een eenduidige aansturing is ontstaan. De 
daarbij behorende bedrijfsprocessen zijn inmiddels in schema gezet en zijn in het eerste kwartaal van 2011 
verder uitgewerkt. Nu de bedrijfsvoering helder is kunnen de vervolgstappen worden gezet in het 
verzelfstandigingtraject. 
 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Gebiedsontwikkeling Haven 
 
Wat wilden we bereiken?  Procesmatig: bestuurlijke regie en daadkracht van college en raad en inzet partners (regio, bedrijven en 

Defensie) en faciliteren ambities hogere overheden en bedrijfsleven.  Inhoudelijk: ontwikkeling van infrastructuur haven en havenbedrijf langs zes sporen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Procesmatig  

Een dergelijke majeure opgave als de Gebiedsontwikkeling Haven, kan Den Helder niet alleen. Dit werd in 
oktober bevestigd door Deetman/Mans. Draagvlak is nodig om medewerking te krijgen bij derden. Om dit te 
bereiken is het volgende gedaan: 
- Op 1 oktober 2010 werd een intentieovereenkomst gesloten tussen de vijf kopgemeenten (Texel, 

Wieringen, Anna Paulowna, Zijpe en Den Helder) en de Provincie Noord Holland; 
- Het regionale bedrijfsleven werd in 2010 meermalen geconsulteerd/geïnformeerd. Dit leidde tot 

draagvlak voor de concept kernboodschap eind 2010. 
- Vanuit een comité met bovenregionale partners onder leiding van Ed Nijpels werd geadviseerd over de 

gebiedsontwikkeling, werden netwerken beschikbaar gesteld en medewerking toegezegd voor het 
vervolg. 

- In 2010 vond onderzoek plaats naar trends en de concrete behoefte van het lokale, regionale, nationale 
en internationale bedrijfsleven. Dit resulteerde in een tweetal rapporten met inzicht in: 
o beheersmaatregelen voor de havenorganisatie en behoefte bij het lokale bedrijfsleven aan 

uitbreiding van kadelengte/-ruimte op korte termijn; 
o vijf trends binnen de sectoren olie en gas (lifetime extension, shallow gas, decommissioning), wind 

(O&M, kennis, installatie & service en assemblage) en biomassa (kennisontwikkeling). 
Hierin werden de kansen voor de lange termijn geschetst, die invulling geven aan de ambities en 
verantwoordelijkheden van het Rijk (behouden van kennisinfrastructuur, vergroten werkgelegenheid en 
investeringssvolume voor de b.v. Nederland) en de ambities van het (inter)nationale bedrijfsleven. 
  Inhoudelijk 

- Voor de verbreding van de Visserijkade is duidelijk wat er wanneer moet gebeuren. Vanuit de offshore is 
behoefte aan uitbreiding van kadelengte. Deze is beoogd in een verbreding van de Visserijkade voor de 
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zomer 2013. Met de visserij worden heldere afspraken gemaakt om deze economische ontwikkeling 
mogelijk te malen. Met een sluitende businesscase kan opdrachtverlening plaatsvinden. De 
mogelijkheden van subsidie worden daarbij onderzocht. Een WED-subsidie is aangevraagd. 

- Het project Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein in Anna Paulowna van Ontwikkelingsbedrijf NHN 
en Heijmans is vanuit de gemeente Den Helder gefaciliteerd. Hiervoor is een businesscase opgesteld en 
is een bestemmingsplan gereed voor inspraak. 

- Voor de inpoldering van Harssens is de behoefte vanuit de markt bekend, is een businesscase 
opgesteld, is financiering opgenomen in de programmabegroting 2011 – 2014 en is bekend hoe de 
ontwikkeling eruit moet zien. Defensie verleende haar medewerking. 

- Ter verbetering van de doorstroming op de N250 en de bereikbaarheid van de haven is een onderzoek 
afgerond voor de 1e fase van de „gele route‟, is een verdiepingsonderzoek gestart voor de totale „gele 
route‟ richting Noordoosthaven en is de reconstructie van het Molenplein uitgewerkt en besproken met 
de Provincie. 

- Voor de Noordoostelijke havenuitbreiding vond discussie plaats met marktpartijen, natuurorganisaties en 
hogere overheden over een nautisch bruikbare, economisch interessante havenontwikkeling met 
plussen voor de natuur. Deze discussie werd eind 2010 afgerond met een havenschets, inclusief 
natuurontwikkelingsplan en TESO-aanlanding, die doorgerekend is op gevolgen voor stroming en 
morfologie en in een eerste businesscase. 

 
2. Luchthaven 
 
Wat wilden we bereiken?  Uitwerken van de ruimtelijk economische ambities.  Beleidsvisie op de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De ruimtelijk-economische ambities zijn vastgelegd in de gebiedsvisie Heldair. Deze is vastgesteld door het 

college van B&W en besproken in de raadscommissie in januari 2011. Voor deze gebiedsvisie zijn de 
wensen en behoeften van belanghebbenden geïnventariseerd, zijn scenario‟s opgesteld en is een 
voorkeursscenario gekozen. Op basis hiervan wordt overlegd met het bevoegd gezag over nieuwe 
vergunningen en met regionale partners over ontwikkelingskansen.  Samen met de luchthaven, Defensie, bedrijfsleven en provincie wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor de 
luchthaven. Opdrachtgever voor deze visie is Luchthaven Den Helder BV. De visie was in december in 
concept gereed.   

 
3. Bedrijvigheid 
 
Wat wilden we bereiken?  Groei van de werkgelegenheid met name voor hoger opgeleiden.   Verbreding van de economische basis door toevoeging van andersoortige bedrijvigheid (o.a. offshore 

windactiviteiten). Dit laatste is een van de belangrijkste speerpunten binnen de gebiedsontwikkeling Haven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Den Helder was in 2010 hoofdsponsor van de Offshore Beurs. De beurs was met een verdubbeld aantal 

deelnemers een groot succes. Het heeft geleid tot positieve berichtgeving in de media (onder meer 
vakbladen offshore) over de ontwikkelingen in de Helderse haven en  Helderse offshore sector. Voorafgaand 
aan de beurs was er een netwerkdiner waarbij Den Helder optrad als gastheer en met fraaie projecties Den 
Helder werd gepromoot.  In 2010 is de EFRO-subsidie aan MCN toegekend. Den Helder is een van de cofinanciers.   IMARES heeft ook in 2010 gewerkt aan de plannen voor nieuwbouw in Den Helder. De gemeente is nauw 
betrokken bij het daartoe benodigde overleg tussen IMARES en Defensie en probeert waar mogelijk te 
faciliteren. 

 
4. Economische stimulering 
 
Wat wilden we bereiken?  In H2A-verband zal nagegaan worden hoe de regio Noord-Holland Noord kan werken aan het imago van 

hoogwaardige innovatieve regio.  Nagegaan wordt hoe Noord-Holland Noord zich meer internationaal kan positioneren en de internationale 
handel versterkt kan worden. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Bestuurlijk en ambtelijk is verkend op welke thema‟s en ontwikkelingen de drie regio‟s elkaar kunnen 

versterken. Ook is met de ontbinding van Noordwest8 op initiatief van de Kamer van Koophandel een start 
gemaakt met de vormgeving van gezamenlijke lobby-activiteiten.  In H2A-verband is in het verlengde daarvan een verkenning opgestart van gezamenlijke internationale 
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activiteiten. 
 
5. Toerisme en recreatie 
 
Wat wilden we bereiken? 
In de nota recreatie en toerisme is een aantal speerpunten opgenomen. Deze zijn in 2009 grotendeels weggezet 
bij de Regio VVV en de Stichting Strandexploitatie Noordkop. Om de toename van werkgelegenheid te stimuleren 
wordt vanuit een regionale aanpak gewerkt aan nieuwe initiatieven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Met de Stichting Strandexploitatie Noordkop is de budgetsubsidieovereenkomst 2010-2013 gesloten. De 

raad is toegezegd de werkwijze na een jaar te zullen evalueren. In 2010 is veel aandacht gegeven aan de 
verbetering van de samenwerking met de reddingsbrigade.  De gemeenten van de Kop van Noord-Holland (met uitzondering van Texel) hebben voor de periode 2010-
2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Regio VVV Kop van Noord-Holland. Daartoe heeft 
de raad in 2010 de bijbehorende budgetsubsidieovereenkomst goedgekeurd.  Met de Stichting Helderse Vallei is een subsidieovereenkomst gesloten voor de periode 2010-2012. Deze 
relatie wordt financieel verantwoord via het programma Milieu. De Helderse Vallei heeft evenwel ook een 
belangrijke functie voor recreanten. 

 
6. Detailhandel 
 
Wat wilden we bereiken? 
Een plan van aanpak over de juiste winkel op de juiste plek in een compacte binnenstad moet duidelijkheid geven 
over de toekomstige invulling. Aansluiting wordt daarbij gezocht bij de doelstellingen en uitgangspunten van het 
Uitwerkingsplan Stadshart. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De Winkeltijdenverordening is in oktober 2010 gewijzigd vastgesteld en biedt alle detailhandelsvestigingen in 

de gemeente de mogelijkheid om ook ‟s avonds en in het weekend open te zijn.  In 2010 heeft veel discussie plaatsgevonden over de relatie tussen de detailhandelsontwikkeling in het 
stadshart en het Ravelijncentrum. Vastgehouden is daarbij aan het principe dat het Ravelijncentrum alleen 
vestigingsmogelijkheden kan bieden aan grootschalige perifere detailhandel (doe-het-zelf, tuincentra en 
woninginrichting).   Om te komen tot certificering volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben verschillende partijen, 
waaronder de gemeente, een intentieverklaring getekend. 

 
7. Ondernemersklimaat 
 
Wat wilden we bereiken?  Het beleid (startende) ondernemers is gericht op het verbeteren en aantrekkelijker maken van het 

ondernemersklimaat in Den Helder en het continueren van het aantal starters van de afgelopen jaren met 
een streven naar een stijging van het aantal starters.  Promotie en acquisitie: er wordt een aantal korte promotieclips voor Den Helder gemaakt over verschillende 
onderwerpen uit de periode 2010 – 2012. De clips worden gebruikt op beurzen en tentoonstellingen waar de 
gemeente zich profileert. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaa n?  De gemeente heeft een financiële en personele bijdrage geleverd aan de Incubator op Willemsoord. In dit 

project hebben startende ondernemers een (vaak tijdelijke) werkplek gevonden. Het Incubatorproject is 
opgegaan in de Maritime Campus Netherlands.  Er zijn een promotieclip en een voorlichtingsfilm over Den Helder als offshoregemeente gemaakt. Beide 
worden op beursen getoond.  In de begroting 2011 heeft de raad structurele middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van 
startende ondernemers. In 2011 zal een voorstel daartoe worden voorgelegd aan de raad. 

 
8. Arbeidsmarktbeleid 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het arbeidsmarktbeleid is vooral gericht op de uitvoering van het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het 
toenemend aantal werkzoekenden wordt snel mogelijk toegeleid worden naar openstaande vacatures. 
Werkzoekenden worden via scholingstrajecten voorbereid op werk in sectoren waar nog veel vraag is naar 
personeel, zoals in de zorg. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Vanaf september 2010 is het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid voor de regio Kop van Noord Holland van start  
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gegaan. Vanuit dit actieplan wordt extra begeleiding geboden aan moeilijk bemiddelbare jongeren. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid om een plaatsingsbonus aan de werkgever te bieden die een jongere in dienst neemt. 
Tot op heden heeft de bonus niet het beoogde effect gehad. Het accent van de werkzaamheden heeft 
voornamelijk gelegen op het in beeld krijgen van de jongeren en deze zoveel mogelijk toe te leiden naar scholing 
(BOL-en BBL-trajecten). Door het opnieuw opzetten van het Bureau Werk willen wij de regierol op de 
arbeidsmarkttoeleiding weer naar ons toetrekken. Het doel hiervan is het doelmatiger aanwenden van de 
beschikbare re-integratiegelden en het sturen op resultaat. 
 
9. Economische stimulering Subsidieverwerving 
 
Wat wilden we bereiken? 
De derde tender Waddenfonds zal worden ingediend. Den Helder zal zoveel mogelijk passende projecten 
waarvoor plannen bestaan en waarvoor eventuele cofinanciering beschikbaar is indienen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er zijn drie projectvoorstellen bij het Waddenfonds ingediend. Twee omvangrijke projecten zijn gehonoreerd:  
- Stelling Den Helder, Poort naar de Wadden (€ 4.565.657); 
- De Nollen, symbiose van natuur, cultuur en ecologie (€ 1.750.000). 
 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 7.411 7.723 7.704 19 
Totaal baten -4.880 -4.905 -4.836 -69 
          
Resultaat voor bestemming 2.531 2.818 2.868 -50 

          
Totaal mutaties reserves -479 -580 -580 0 
          
Resultaat na bestemming 2.052 2.238 2.288 -50 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
De werkelijke uitgaven van de exploitatie en beheer van de haven bedroegen in 2010 € 289.000 meer dan 
geraamd, met name door hogere kosten vletterlieden, water en ISPS-kosten (waar een hogere opbrengst 
tegenover staat). De uitgaven van de markt, economische stimulering en toerisme zijn in 2010 € 244.000 lager 
uitgevallen dan geraamd. Voor de verbetering van de ontsluiting Teso-haven/kruispunt Molenplein wordt 
voorgesteld om € 77.000 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen. Bovendien wordt voor het verder 
onderzoek gebiedsontwikkeling van de haven voorgesteld om € 95.000 via resultaatbestemming beschikbaar te 
stellen. 
 
Capaciteitsinzet 
De toerekening van bedrijfsvoeringskosten is binnen dit programma € 60.000 lager uitgevallen dan geraamd (zie 
leeswijzer). Door de urenregistratiesystematiek zijn de programma's in meerdere of mindere mate belast met 
deze bedrijfskosten. Per saldo zijn er daarom op product- of programmaniveau verschillen ontstaan. 
 
Baten: 
De opbrengsten uit de haven zijn in 2010 € 308.000 hoger uitgevallen dan geraamd maar daar staat een correctie 
op de ISPS-vergoeding over 2009 van € 360.000 tegenover (zie toelichting lasten).  
Als gevolg van de economische recessie zijn de opbrengsten marktgelden € 34.000 lager uitgevallen dan 
geraamd.   
 
Mutaties reserves: 
Geen afwijkingen. 
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Programma 13 Werk en inkomen 
 
 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Doelstellingen in 2010 
Binnen dit programma hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
1. Wet werk en bijstand (W wb) 
 
Wat wilden we bereiken?  Beperking instroom (preventie).  Beperking periode bijstandsverlening (uitstroom).  Bevordering toegankelijkheid voorzieningen.  Bestrijding armoede en sociale uitsluiting (voorkomen en doorbreking sociaal isolement). 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De beperking van de instroom is niet gerealiseerd. Het verslagjaar geeft een toename te zien van 264 

cliënten. Dit wordt veroorzaakt door een ongunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt.  De periode van bijstandsverlening tussen 0-6 maanden en 6-12 maanden geeft een stijging te zien ten 
opzichte van het begin van het jaar. Oorzaak is het gegeven dat per juli 2010 gestopt is met verloning WNK 
en dat belanghebbenden in de uitkering worden opgenomen. Gesteld kan worden dat beperking van de 
periode van bijstandsverlening daardoor niet is gerealiseerd.  De uitgaven bijzondere bijstand zijn gestegen en dat wordt mede veroorzaakt door toename van het doen 
van een beroep op bijzondere bijstand en inkomensondersteunende voorzieningen. 

 
2. Bijzondere bijstand 
 
Wat wilden we bereiken? 
Uitvoering geven aan Beleidsnota minimabeleid. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Projectverstrekking energiebox minima is uitgevoerd en afgesloten.  De korting van de zorgverzekeraar op de nominale premie zorgverzekering wordt vanaf 1 januari 2010 

volledig doorgegeven aan deelnemers collectieve verzekering.   Over 2010 is in verband met het vorenstaande eenmalig een extra bedrag van € 65 per leefeenheid verstrekt 
aan degenen die in aanmerking kwamen voor de participatiebijdrage (voorheen cultuurbijdrage).  De participatiebijdrage is voortgezet. De verstrekking vindt plaats in de vorm van een forfaitair bedrag; 
verstrekking deels in natura is niet haalbaar.  De langdurigheidstoeslag is aangepast aan landelijke regelgeving.  Het draagkrachtpercentage bijzondere bijstand is uiteindelijk gehandhaafd in verband met juridische 
consequenties. 

 
3. Schuldhulpverlening 
 
Wat wilden we bereiken?  Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.  Het opstellen van een verordening schuldhulpverlening in verband met het voornemen van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de schuldhulpverlening in een wettelijk kader te plaatsen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  Door de economische recessie zijn veel inwoners in financiële problemen geraakt. Het aantal aanvragen 

schuldhulpverlening is gestegen, maar kan nog verwerkt worden zonder dat er een grote wachtlijst ontstaat.  Het ministerie van SZW heeft wetgeving omtrent schuldhulpverlening uitgesteld, waardoor de noodzaak voor 
het opstellen van een verordening is komen te vervallen. De uitvoering van de schuldhulpverlening is in Den 
Helder geregeld in een beleidsnotitie schuldhulpverlening. 

 
 
 
 
4. Wet investering jongeren (WIJ) 
 
Wat wilden we bereiken? 



 65 

Jongeren in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar de kans bieden een duurzame plek op de arbeidsmarkt te veroveren. 
Daarvoor hebben jongeren in deze leeftijdsgroep recht op een werkleeraanbod. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Hiervoor is het Actieplan Jeugd Werkgelegenheid opgesteld. Via het Actieplan worden jongeren met of zonder 
startkwalificatie geplaatst op een baan, op een leerwerkbaan of op een stage. Voor de uitvoering is de regio 
Noord-Holland Noord verdeeld in drie subregio's, namelijk Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van 
Noord-Holland. Den Helder is de coördinator van de subregio Kop van Noord-Holland. Hoewel er veel meer 
jongeren zijn geplaatst op een stage, leerwerkbaan of op een baan dan was begroot, loopt het aantal uitgekeerde 
plaatsingsbonussen aan werkgevers achter. 
 
5. Wet participatiebudget/ Wet inburgering (WI) 
 
Wat wilden we bereiken? 
Deze wet bundelt de activeringbudgetten van de Wet werk en bijstand (WWI), de Wet inburgering (WI) en 
volwasseneneducatie met als doel:  meer mensen aan het werk;  bevorderen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  De inburgering is opengesteld voor alle doelgroepen. Omdat inburgeringtrajecten duurder zijn dan de 

maximale subsidie die wij hiervoor van het rijk kunnen ontvangen, ontstaat een overschrijding.   De keten van re-integratiepartners is heringericht en de financieringssystematiek is per 1 juli 2010 gewijzigd. 
Dit heeft tot een beperking van de budgetoverschrijding geleid. Er worden nog teveel trajecten aangeboden 
tot het moment van wijziging. Er is onvoldoende zicht op de effecten van de re-integratie. Dat heeft in 2010 
tot minder uitstroom uit de Wwb geleid dan verwacht, mede door de ongunstige arbeidsmarkt. In 2011 wordt 
nieuw beleid ontwikkeld.  

 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
Totaal lasten 45.320 45.287 44.083 1.204 
Totaal baten -37.955 -36.989 -35.270 -1.719 
          
Resultaat voor bestemming 7.365 8.298 8.813 -515 

          
Totaal mutaties reserves 0 -82 -1.093 1.011 
          
Resultaat na bestemming 7.365 8.216 7.720 496 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
De kosten van bijstandsverlening zijn in 2010 € 202.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Ook de kosten van de 
sociale werkvoorziening heeft in 2010 € 114.000 meer gekost, waarvan € 87.000 in verband met het doorbetalen 
van de in 2009 van het rijk ontvangen bonusuitkering WSW aan het werkvoorzieningsschap (zie toelichting 
baten). 
 
Voor werkgelegenheidsprojecten is in 2010 € 586.000 minder uitgegeven als gevolg van een wijziging in de 
financieringssystematiek per 1 juli 2010. 
 
Capaciteitsinzet 
De capaciteitsinzet komt ten opzichte van de begroting € 922.000 lager uit dan geraamd (zie leeswijzer). Door de 
urenregistratiesystematiek zijn de programma's in meerdere of mindere mate belast met deze bedrijfskosten. Per 
saldo zijn er daarom op product- of programmaniveau verschillen ontstaan. 
 
Baten: 
De rijksbijdrage in het kader van bijstandsverlening is in 2010 € 1.881.000 lager uitgevallen dan geraamd door de 
rijkskorting van circa 10%. 
 
Vanaf 2010 wordt geen aparte doeluitkering meer ontvangen voor de uitvoering van de IOAZ en IOAW. Deze 
doeluitkeringen maken deel uit van de rijksbijdrage in het kader van de Wet Buig (als onderdeel van het product 
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bijstandsverlening). In verband daarmee komen de opbrengsten € 244.000 lager uit dan geraamd. 
 
In 2010 is de in het kader van de sociale werkvoorziening van het Rijk ontvangen bonusuitkering over 2009 
verantwoord en doorgesluisd naar het werkvoorzieningsschap. 
 
Een deel van de projectinkomsten in het kader van de Wet inburgering is als werkgelegenheidsproject 
aangemerkt met als gevolg dat de opbrengsten van werkgelegenheidsprojecten in 2010 € 311.000 hoger zijn 
uitgekomen dan geraamd. 
 
Mutaties reserves: 
Wegens vrijval is een bedrag van € 1.011.000 aan de bestemmingsreserve Participatie/werkdeel Wwb 
onttrokken. 
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Weerstandsvermogen 
 
Behalve het inzicht in de realisatiecijfers is het ook van belang inzicht te hebben in enerzijds de potentiële mee- 
en tegenvallers die zich kunnen voordoen (risico‟s) en anderzijds de mogelijkheden om de tegenvallers op te 
vangen (de weerstandscapaciteit). Dit geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een 
toereikend weerstandsvermogen is gewenst om te voorkomen dat iedere financiële tegenvaller ons dwingt tot 
bezuinigingen of ten laste gaat van het uitvoeren van bestaande taken. Om een goed oordeel te kunnen geven 
over ons weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang: 
1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover wij (kunnen) beschikken om niet 

begrote, onvoorziene kosten (risico‟s) af te dekken. 
2. De risico‟s die wij als organisatie lopen: risico‟s van materiële betekenis waarvoor de gemeente geen 

maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van verzekering of voorziening) heeft getroffen. 
De nota „Weerstandsvermogen en risicomanagement‟ bevat naast de definities van het weerstandsvermogen 
en risicomanagement de beleidslijnen voor Den Helder. Op 31 januari 2011 heeft de Raad een geactualiseerde 
nota vastgesteld.  
 
Wij gaan in deze paragraaf zowel op de weerstandscapaciteit als de risico‟s in. 
 
Weerstandscapaciteit 
 
Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin wij zelf in staat zijn om structureel financiële middelen vrij 
te maken. Deze mogelijkheden liggen in de exploitatiesfeer en betreffen met name: 
a. structureel positief meerjarenbeeld; 
b. onbenutte belastingscapaciteit: de ruimte om, met inachtneming van de wetgeving, de belastinginkomsten 

te maximaliseren; 
c. leges en heffingen die niet kostendekkend zijn; 
d. mogelijke stelposten (zoals onvoorzien) waarvoor nog geen verplichting is aangegaan. 
 
Ad a. Structureel positief meerjarenbeeld 
Het huidige meerjarenbeeld (na de begrotingsraad betreffende de programmabegroting 2011) kent voor 2011 
en 2012 een positief saldo van respectievelijk € 2.7 miljoen en € 1,0 miljoen. Daarna wordt in 2013 een negatief 
saldo verwacht van € 2,1 miljoen. Dit negatieve saldo is in 2014 opgelopen naar € 4,4 miljoen.  
 
Ad b. Onbenutte belastingcapaciteit 
In 2011 geldt een macronorm voor de OZB van 3,5%. Dat betekent dat in 2011 voor alle gemeenten samen de 
opbrengst van de OZB 3,5% meer mag zijn dan in 2010. Het percentage is gebaseerd op een verwachte inflatie 
van 1,75% en een stijging op basis van de economische groei. 
 
Ad c. Leges en heffingen die niet kostendekkend zijn 
Voor leges en heffingen geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. De tarieven 
afvalstoffenheffing zijn kostendekkend; de voor 2011 vastgestelde tarieven voor de rioolrechten zijn op termijn 
kostendekkend. De graf- en begraafrechten en de bouwleges leiden niet tot volledige kostendekking. De 
onbenutte belastingcapaciteit bedraagt hierbij respectievelijk € 284.000 en € 310.000. 
 
Ad d. Mogelijke stelposten waarvoor nog geen verplichting is aangegaan 
In 2011 is de post onvoorzien in het kader van de bezuinigingen afgeraamd. 
 
Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit ligt in de vermogenssfeer en is de mate waarin wij in staat zijn om 
eenmalige middelen vrij te maken en in te zetten en bestaat uit de algemene reserve en stille reserves. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve heeft als doel om financiële risico‟s op te vangen. Voor deze reserve is geen plafond 
vastgesteld. In de geactualiseerde nota „weerstandsvermogen en risicomanagement 2011‟ die op 31 januari 
2011 door de Raad is vastgesteld, is voor de ratio weerstandsvermogen een gewenst minimumniveau 
vastgesteld van 1,25 volgens de volgende berekening: 
 
  

beschikbare weerstandscapaciteit 
Ratio weerstandsvermogen = 

benodigde weerstandscapaciteit 
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De beoordeling van de ratio en de aan de hand daarvan te nemen maatregelen is in de volgende tabel 
weergegeven: 
 
Ratio weerstandsvermogen Betekenis Beheersmaatregel 

> 2,0 Uitstekend Extra risico nemen/investeren 
1,4 < ratio > 2,0 Ruim voldoende Weestandscapaciteit niet verhogen 
1,0 < ratio > 1,4 Voldoende Consolideren weerstandscapaciteit 
0,8 < ratio > 1,0 Matig Weerstandscapaciteit verhogen 
0,6 < ratio > 0,8 Onvoldoende Weerstandscapaciteit verhogen 
< 0,6 Ruim onvoldoende Bezuinigen of rilsico‟s mijden 

 
De algemene reserve kende eind 2010 een omvang van € 25,2 miljoen. Rekening houdend met het negatieve 
resultaat over 2010 van € 4,0 miljoen en het voorstel om € 0,8 miljoen aan budget over te hevelen naar 2011 
daalt de algemene reserve naar € 20,4 miljoen. Op basis van de risico‟s is een minimumomvang nodig van 
€ 16,9 miljoen. 
 
De ratio weerstandsvermogen bedraagt per ultimo 2010 € 25,2 miljoen/€ 16,9 miljoen is 1,49.  
Rekening houdend met het negatieve resultaat over 2010 en de voorgestelde budgetoverhevelingen komt de 
ratio uit op € 20,4 miljoen/€ 16,9 miljoen is 1,21. 
 
Dit betekent dat de ratio weerstandsvermogen na verwerking van het rekeningsaldo en resultaatbestemming 
daalt van 1,49 naar 1,21. Hoewel het weerstandsvermogen als voldoende moet worden beoordeeld betekent 
het wel dat de ratio onder het gewenste minimum van 1,25 zakt en dat in 2011 aanvulling van het 
weerstandsvermogen nodig is.  
 
Stille reserves 
Stille reserves zijn activa (bijvoorbeeld gebouwen, gronden, aandelen etc.) waarvan de reële verkoopwaarde 
hoger ligt dan de boekwaarde. In relatie tot de werkelijke waarde zijn deze bezittingen dus te laag gewaardeerd.  
Onder de restrictie dat deze activa direct verkoopbaar zijn, kunnen met de daaruit vrijkomende middelen risico‟s 
worden afgedekt.  
 
Uit een inventarisatie van het vastgoed komt naar voren dat in de jaren 2011 tot en met 2013 in totaal € 1,0 
miljoen aan stille reserves kan worden verzilverd; dit is € 1,2 miljoen lager dan eerder was aangenomen. 
 
Risico’s 
Voor een goede beoordeling en inzicht in het weerstandsvermogen is het van belang dit vermogen af te zetten 
tegen de risico‟s. De omvang van een risico is afhankelijk van: 
a. de kans dat het risico zich voordoet;  
b. de financiële gevolgen van de risico‟s.  
De omvang van de risico‟s wordt met toepassing van onderstaande tabel berekend. Voor risico‟s met een 
risicokans groter dan 75% wordt altijd een voorziening gevormd zodat deze in de beoordeling buiten 
beschouwing worden gelaten. 
 
Risicokans  % per risico € 100.000 < bedrag risico > € 250.000 bedrag risico > € 250.000 

Hoog 50-75% 60% Per risico Per risico 
Gemiddeld 25-50% 40% Totaal Per risico 
Laag 0-25% 20% Totaal Totaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

Het bij de programmabegroting 2011 geactualiseerde overzicht van de risico‟s hebben wij als volgt 
gecategoriseerd: 
 
Omschrijvijng risico Maximale 

risico 
Risicokans Risicobedrag 

Deelneming Willemsoord BV 5.600.000 > 75 % Voorziening 
Asbestsanering waterbodem rond Willemsoord/Molenplein 2.800.000 > 75 % Voorziening 
Exploitatie Willemsoord BV 600.000 hoog 360.000 
Schadeclaims en planschades 6.476.000 gemiddeld 2.590.000 
Grondexploitatie   n.v.t. 4.452.000 
Subsidieverstrekking/leningen aan instellingen 46.300.000 laag 5% 2.315.000 
Afrekening subsidies; 0 laag 0 
Wet Werk en Bijstand (WWB) 1.800.000 hoog 1.100.000 
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 6.500.000 gemiddeld 2.600.000 
Kleine posten 216.000 laag/gem. 108.000 
Subtotaal     13.525.000 
Algemene opslag 25% (afgerond)     3.381.000 
Totaal     16.906.000 

 

 
Deelneming Willemsoord BV 
Voor de deelneming in Willemsoord is een voorziening getroffen van € 5,6 miljoen. Voor de asbestsanering 
waterbodem rond Willemsoord en kade Molenplein is eveneens een voorziening getroffen van € 2,8 miljoen. 
 
Uit het bedrijfsplan 2011-2013 van Willemsoord BV blijkt dat het moeite kost om de exploitatie sluitend te 
krijgen. Willemsoord rekent in een aantal gevallen niet de commerciële verhuurprijs aan maatschappelijke 
partijen. Dit veroorzaakt mogelijk verliezen tot een bedrag van € 600.000 per jaar. Het risicobedrag is € 360.000 
(60% van € 600.000). 
 
Schadeclaims  Renovatie van de watertoren: door de aannemer is een claim ingediend van € 600.000 vanwege ontstane 

schade als gevolg van vertraging en niet tijdig ontvangen van betalingen door de gemeente;  Verplaatsing bedrijf Multimetaal: het Ministerie van Defensie meent als gevolg van een verplaatsing van het 
bedrijf Multimetaal een bedrag van € 2.200.000 van de gemeente te vorderen te hebben. Hiervoor is een 
voorziening getroffen van € 1.650.000.  Project Helderse haven: het bedrijf Ballast Nedam claimt in verband met een project in de Helderse haven 
van de gemeente een bedrag ca. € 1.500.000;  Werkdeel Wwb: het Ministerie van SZW heeft over het jaar 2008 van het voor het werkdeel WWB 
beschikbaar gestelde budget een bedrag teruggevorderd van € 3.001.000 (ID-banen en reïntegratie-
trajecten). 

 
Planschades  Centrumplan Marsdiepstraat: hiervoor bestaat een risico die globaal is ingeschat op maximaal € 250.000;  Plan Stadshart: hiervoor bestaat een risico waarvoor een inschatting is gemaakt van € 225.000;  Artikel 17 en 19 WRO-procedures: globaal is ingeschat dat hiervoor een risico wordt gelopen van maximaal 

€ 250.000;  Bestemmingsplannen: voor wijzigingen van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met een te 
relateren planschade voor een bedrag van € 100.000. 

 
In totaal lopen er schadeclaims en planschades tot een bedrag van € 6.476.000. Het risicobedrag schatten wij 
in op gemiddeld (40%) en dat komt overeen met een bedrag van € 2.590.000. 
 
Grondexploitatie 
Op basis van de risicoanalyse per complex is de conclusie getrokken dat geen van de aanwezige risico‟s 
zodanig concreet en onvermijdbaar zijn dat het noodzakelijk is hiervoor nu een (aanvullende) voorziening te 
treffen. De gemeente loopt voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het 
risico is gerelateerd aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico‟s schuilen in de 
opbrengstenkant van de projecten. De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Een 
groot deel van de investeringen wordt vooraf gedaan (verwervingen, bouwrijp maken en dergelijke) om het 
mogelijk te maken grond te verkopen en opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het 
later realiseren van de opbrengsten heeft dan ook een negatief effect op het resultaat van het project. Per 31 
december 2010 wordt het ontwikkelrisico ingeschat op een bedrag van € 4.452.000.  
 
Subsidieverstrekking aan instellingen 
De gemeente loopt een zeker risico met betrekking tot gesubsidieerde instellingen waaraan de gemeente een 
lening heeft verstrekt of waarvoor een garantie is afgegeven. Hoewel wij jaarlijks de begrotingen en 
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jaarrekeningen van deze instellingen beoordelen, riskeren wij een financiële tegenvaller indien zij niet aan hun 
aflossing- en/of renteverplichtingen kunnen voldoen en wij daarvoor door de geldverstrekker worden 
aangesproken. Eind 2010 was een totaalbedrag van € 182,5 miljoen aan geldleningen gewaarborgd waarvan 
€ 136,2 miljoen betrekking heeft op geldleningen met achtervang WSW.  
 
Voor de niet via de achtervang gegarandeerde geldleningen schatten wij het risico in op „laag‟ hetgeen 
overenkomt met een percentage van 20%. In de praktijk blijkt echter het risico als „zeer laag‟ kan worden 
bestempeld waardoor wij voor het risico uitgaan van een percentage van 5% zodat het risicobedrag is ingeschat 
op € 2.315.000.  
 
Afrekening subsidies 
De afrekening in het kader van de subsidieregeling „Water als economische drager‟ van de provincie Noord 
Holland is met een goedkeurende controleverklaring ingediend. Het grootste subsidierisico is daardoor 
vervallen. 
 
Wet werk en bijstand (W wb) 
De gemeente moet overschrijdingen op de Wwb voor 10% van de totale uitkering opvangen uit de eigen 
middelen. In 2010 is het aantal cliënten in de bijstand sterk gestegen. De kans dat er uit eigen middelen moet 
worden aangevuld is daarom als „hoog‟ aangemerkt. Het totaal bedrag aan uitkeringen bedraagt in 2010 ca. 
€ 18,0 miljoen, zodat rekening moet worden gehouden met inzet van eigen middelen van € 1,8 miljoen. Het 
risicobedrag bedraagt 60% van € 1,8 miljoen, dat is afgerond € 1,1 miljoen. 
 
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 
Het totale achterstallig onderhoud aan wegen, groen, speeltoestellen en openbare verlichting bedroeg volgens 
de laatste opgave in 2009 € 8,0 miljoen. In 2010 werd € 0,5 miljoen extra besteed aan het inhalen van 
achterstalling onderhoud; in 2011 is dit bedrag verhoogd naar € 1,0 miljoen. 
 
In het collegeprogramma is het wegwerken van achterstallig onderhoud een speerpunt. De actuele omvang van 
het achterstalling onderhoud wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de geactualiseerde beheerplannen. 
Wij schatten het risico dat een (extra) beroep moet worden gedaan op de algemene reserve als „gemiddeld‟ in. 
Op basis van de laatste opgave en de in 2010 en 2011 beschikbaar gestelde extra middelen voor achterstallig 
onderhoud is het risicobedrag ingeschat op 40% van € 6,5 miljoen, is € 2,6 miljoen. 
 
Bezwaar OZB 
Het Ministerie van Defensie heeft bezwaar gemaakt tegen de waarde van de panden. De financiele 
consequenties zijn nog niet in beeld. 
 
Kleine posten (risico < € 100.000) 
  Gladheidbestrijding : in de begroting is rekening gehouden met een uitruk wegens gladheidbestrijding van 

vijftien maal per jaar. In 2010 is in 47 maal uitgerukt. De ervaring leert dat, hoewel daar geen zekerheid 
over is te geven, de inzet van de gladheidbestrijding de komende jaren een stijging zal laten zien. De 
kosten per strooibeurt bedragen circa € 5.000 zodat op basis van het aantal strooibeurten in 2010 een 
stijging van de kosten is te verwachten van € 160.000 (32 x € 5.000). Het risico schatten wij in op „hoog‟, 
zodat het risicobedrag is ingeschat op 60% van € 160.000 is € 96.000. 

  Leges identiteitskaart : In oktober 2010 heeft het gerechtshof ‟s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een 
tegen de gemeente Leudal aangespannen zaak waarbij is besloten dat de gemeente geen kosten in 
rekening mag brengen voor het verstrekken van een Nederlands identiteitskaart omdat de pas een publiek 
en geen individueel belang dient. De gemeente is daarop in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.  

 
Als de Hoge Raad de uitspraak van het hof bevestigt, mogen gemeenten de kosten voor het verstrekken 
van een identiteitskaart niet langer in rekening brengen bij de aanvrager. Dat vormt een financieel risico 
voor gemeenten, waarbij de vraag aan de orde komt wie dan wél de kosten draagt voor het verstrekken 
van de ID-pas: rijk of gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt zich op het 
standpunt dat mocht de Hoge Raad de uitspraak van het hof bevestigen het rijk de gemeenten zal 
compenseren.  
 
Wij hebben besloten bij bevestiging van de uitspraak van het hof tot restitutie van de leges over te gaan 
voor alle aanvragers vanaf 14 jaar die in de periode vanaf 26 augustus 2010 een Nederlandse 
identiteitskaart hebben aangevraagd. Het gaat in 2010 om 1.355 aanvragen voor een totaalbedrag van 
€ 58.000.  
 
Het risico schatten wij in op „laag‟. Dit betekent dat het risicobedrag is ingeschat op 20% van € 58.000 is 
€ 11.600.  
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Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Een substantieel deel van de begroting heeft betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen zoals 
gebouwen, wegen, openbaar groen en riolering. De onderhoudslasten zijn verspreid over diverse 
programma‟s en gebaseerd op de door uw raad gemaakte keuze van het onderhouds- en kwaliteitsniveau. 
De werkzaamheden worden vervolgens uitgevoerd op basis van (periodiek te actualiseren) meerjarige 
onderhoudsplannen zoals:  Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013;  Beheerplan Openbare verlichting 2006-2010;  Beheerplan Verkeerstekens en straatmeubilair 2009-2013;  Beheerplan Civiele kunstwerken 2008-2012;  Beheerplan Stedelijk Groen 2010-2013;  Beheerplan Spelen 2008-2012;  Beheerplan Bomen 2009-2012;  Beheerplan Wegen 2008-2012. 
 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2009- 2013 
In het vierde Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 (GRP 4) is weergegeven op welke wijze de gemeente 
invulling geeft aan de zorgtaken voor het inzamelen van stedelijk afvalwater, hemelwater en het overtollige 
grondwater voor de periode 2009-2012. 
 
Voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater moet de gemeente maatregelen treffen. 
Omdat in dit kader ook het Hoogheemraadschap maatregelen moet uitvoeren is in 2005 besloten 
gezamenlijk een optimalisatiestudie uit te voeren. De optimalisatiestudie heeft geleid tot de volgende 
maatregelen:  de aanleg van een bergbezinkbassin naast de RWZI op het industrieterrein Oostoever;  de aanleg van aparte hemelwaterriolering waarop verhardoppervlakken worden aangesloten en 

daarmee dus wordt afgekoppeld van het vuilwaterstelsel, en het hemelwater rechtstreeks wordt 
afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

In 2010 is een strategisch plan voor het afkoppelen van regenwater opgesteld. Het afkoppelen heeft een 
positief effect op het verbeteren van het milieu, het verlagen van de zuiveringskosten en effect op de 
grondwaterstanden. In totaal zal er de komende vier jaar tien hectare verhard oppervlak worden afgekoppeld.  
Om goede invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht voor het grondwater is het van belang om goed 
inzicht te krijgen van de grondwaterstanden. Hiervoor moet het bestaande grondwatermeetnet worden 
uitgebreid over het totale gebied van Den Helder ten noorden van de Doggersvaart. In 2010 is een eerste 
aanzet gegeven voor het opstellen van de een dergelijk meetnet. Volgens planning zal medio 2011 
daadwerkelijk worden beginnen met het monitoren van de grondwaterstanden in het totale gebied van Den 
Helder binnen de Linie. 
Het drainerende hemelwaterstelsel is verder uitgebreid in de Visbuurt en in Nieuw Den Helder (Eemstraat 
e.o.). Ook is een eerste aanzet gegeven in de wijk De Schooten (G.P.Blankmanstraat). De in 2010 geplande 
rioolrenovatiewerkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd, behalve drie projecten. Met de uitvoering 
hiervan is in januari 2011 gestart. 
 
Beheerplan Openbare verlichting 2006-2010 
In 2010 is het beheerplan Openbare verlichting 2011-2015 opgesteld. Dit beheerplan is een actualisatie van 
het beheerplan Openbare verlichting 2006-2010. Het plan geeft inzicht in de uitgevoerde 
onderhoudsmaatregelen en de effecten hiervan. In het plan wordt uitgebreid stilgestaan bij de maatregelen 
die de openbare verlichting duurzamer kunnen maken om daarmee een bijdrage te leveren aan de 
milieudoelstelling (reductie CO2). 
Verder worden er scenario‟s beschreven om te komen tot een aanvaardbaar kwaliteitsniveau, inclusief het 
inlopen van achterstallig onderhoud. Het beheerplan wordt in april 2011 vastgesteld en vervolgens ter 
kennisname aan de raad aangeboden.  
 
Beheerplan Verkeerstekens en straatmeubilair 2009-2013 
Eén van de doelstellingen uit het vastgestelde beheerplan voor verkeerstekens en straatmeubilair 2009-2013 
is het terugdringen van de hoeveelheid anti-parkeerpaaltjes in de straat. In de zomer van 2010 heeft in Nieuw 
Den Helder ten westen van de J. Verfailleweg een sanering van paaltjes plaatsgevonden. De kwalitatief 
goede paaltjes zijn recht gezet, geschilderd en hergeschikt. Een andere doelstelling is de geleidelijke 
vervanging van het huidige straatnaambord voor een nieuw type die voldoet aan de NEN-norm. Afgelopen 
najaar is in De Schooten ten noorden van de Walvisvaardersweg een reeks straatnaamborden vervangen. 
Bij de oplevering van nieuwbouwgebieden zoals het Duinpark zijn direct nieuwe straatnaamborden geplaatst. 
 
Beheerplan Civiele kunstwerken 2008-2012 
De uitvoering van het onderhoud van de civiele kunstwerken is vastgelegd in het beheerplan Civiele 
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kunstwerken 2009-1212). In 2010 zijn in verband met de slechte staat van onderhoud de brugdekken van 
een aantal houten fiets- voetbruggen vervangen. Het voetgangersbruggetje in het verlengde van de 
Hagedoornstraat is totaal vernieuwd, inclusief de landhoofden. Verder is er een aantal houten bruggen 
voorzien van een nieuwe coating. Ook is de Mosterdbrug aan de Loodsgracht voorzien van een nieuw 
brugdek, de gemetselde landhoofden zijn gedeeltelijk opnieuw gevoegd en de stalen bovenbouw is opnieuw 
geverfd. Al jaren levert de lekkage ter plaatse van de dilatatievoegen in de tunnelbak van de Brakkeveldweg 
in de winter een gevaar op voor het verkeer, vooral voor de (brom)fietsers. In het najaar 2010 zijn hiervoor 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Gebleken is echter dat de uitgevoerde maatregelen niet voldoende waren 
om het probleem helemaal op te lossen. In 2011 zullen hiervoor aanvullende maatregelen worden 
uitgevoerd. De brug achter het Gemini Ziekenhuis, ter hoogte van het voormalige sluisje, is verwijderd. Nu 
alle vergunningen rond zijn kan in het voorjaar 2011 worden begonnen met de aanleg van de nieuwe brug. 
 
Beheerplan Stedelijk Groen 2010-2013 
a. De in de nota Onderhoud openbare ruimte 2010 omschreven projecten zijn volgens de planning 

uitgevoerd. In 2010 zijn alle beplantingsvakken met heesters in de wijk Den Helder binnen de Linie 
geïnspecteerd. In het kader van het integraal werken is in de straten waar groot onderhoud aan de 
wegverhardingen is gepleegd ook onderhoud uitgevoerd aan de aanliggende beplantingsvakken.  

b. De in 2010 geplande werkzaamheden in het Timorpark fase 4 en 5 hebben vertraging ondervonden in 
verband met bezwarenprocedures. Inmiddels is de voorbereiding afgerond. De daadwerkelijke uitvoering 
van de werkzaamheden staat nu gepland in 2011. Naar aanleiding van bezwaren is besloten de fasering 
aan te passen. Dit houdt dat de renovatie van grote beplantingsvakken in een aantal kleinere fasen 
wordt uitgevoerd. De uitvoering zal daarom een langere periode bedragen dan de geplande twee jaar. In 
2010 is de beschoeiing van het  “eendeneiland” vervangen. 

 
Beheerplan Spelen 2008-2012 
In 2010 is in overleg met bewoners een verouderd en in slechte staat verkerend speeltoestel op de 
speeloase Elto in Tuindorp vervangen door een nieuw combinatiespeeltoestel inclusief de hierbij behorende 
wettelijk vereiste veiligheidsvloer. In Kruiszwin is onder het bestaande speeltoestel ook een nieuwe 
veiligheidsvloer aangebracht. Verder is aan een aantal speeltoestellen kleine herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften zijn in 2010 alle speeltoestellen, die in de 
openbare ruimte staan, geïnspecteerd door een extern bureau.  
 
Beheerplan Bomen 2009-2012 
In dit beheerplan wordt beschreven op welke wijze en met welke middelen het beheer en onderhoud aan de 
bomen in Den Helder kan worden uitgevoerd, zodat er een kwalitatief goed bomenbestand is dat duurzaam 
in stand kan worden gehouden. In vier jaar tijd zal getracht worden om voor alle knelpunten met 
probleembomen een oplossing te vinden. 
Een inventarisatie geeft aan dat de problemen zich veelal voordoen bij wilgen en populieren. Optredende 
schades zijn de veelvuldige takbreuk en wortelopdruk, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan in de 
openbare verharding. In 2010 zijn in drie wijken een groot aantal probleembomen verwijderd. Voorbeelden 
hiervan zijn de projecten in Kruiszwin 34 rondom het speelveld, en de bomen bij de parkeerplaats van de 
volkstuinen aan de Texelstroomlaan.  
In De Schooten zijn de werkzaamheden vertraagd omdat tegen de aangevraagde kapvergunning bezwaar is 
aangetekend. Deze werkzaamheden zullen na het verkrijgen van de kapvergunning in 2011 worden 
uitgevoerd. 
 
Beheerplan Wegen 2008-2012 
Op 9 februari 2010 is de nota Onderhoud openbare ruimte 2010 door het College vastgesteld en ter 
kennisname aan de raad aangeboden. Het in de nota vermelde uitvoeringsplan 2010 is op hoofdlijnen 
uitgevoerd. In verband met de geconstateerde vorstschade was herprioritering van een aantal projecten 
noodzakelijk. Daarom zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden aan onder meer de Reigerstraat niet in 
2010 uitgevoerd maar doorgeschoven naar het uitvoeringsjaar 2011 en is het hiervoor beschikbare budget 
aangewend voor het herstellen van de vorstschade. In het wegenbeheerplan 2010 was rekening gehouden 
met een bijdrage aan de reconstructie van de Middenweg van € 300.000. Gelet op de voortgang van de 
voorbereiding van het project (uitvoering najaar 2011-voorjaar 2012), is dit budget ingezet voor het uitvoeren 
van werkzaamheden als gevolg van de vorstschade en voor onderhoudswerkzaamheden aan de overige 
wegverhardingen. In het uitvoeringsplan wegen zal binnen product 215 „onderhoud wegen‟ rekening worden 
gehouden met een bijdrage aan de reconstructie van de Middenweg van € 170.000 in 2011 en € 130.000 in 
2012. 
 
Vorstschade 
Na de winter 2009-2010 zijn grote vorstschades geconstateerd aan onder meer de Langevliet (gedeelte 
Zuiderhaaks-Schoolweg), Texelstroomlaan (gedeelte Waddenzeestraat-IJsselmeestraat), Marsdiepstraat 
(gedeette Rotonde-Linie), Graaf Willem 2 straat (gedeelte) en de Callantsogervaart. Vorstschade wordt 
veroorzaakt door achterstallig onderhoud en komt alleen voor bij asfaltverhardingen. Voor een aantal van 
deze wegen stonden al onderhoudswerkzaamheden gepland in 2011 in het kader van groot onderhoud of 
voor het inlopen van achterstallig onderhoud. De kosten voor het herstel van deze schade worden gedekt 
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door herprioritering van werken. Zo is het geplande onderhoud in 2010 aan de Reigerstraat verplaatst naar 
2011 en is de bijdrage aan de reconstructie van de Middenweg doorgeschoven naar 2011 en 2012. 
 
Gemeentelijke gebouwen en objecten 
In 2010 is de gemeentelijke vastgoedportefeuille inzichtelijk gemaakt en in 2011 wordt deze verder 
geoptimaliseerd. Dat wil zeggen dat het deel van de vastgoedportefeuille dat niet binnen de gemeentelijke 
plannen valt in aanmerking komt om te worden afgestoten. Dit is een uitwerking van de Nota grond- en 
vastgoedbeleid uit 2008 waarin de keuze is gemaakt om vastgoed alleen aan te houden als het onderdeel is 
van een ruimtelijke ontwikkeling en als er een maatschappelijk belang mee is gediend. Voor wat betreft het 
onderhoud van de gemeentelijke objecten kan worden gesteld dat de kosten hiervan in de exploitatie zijn 
opgenomen. Voor de belangrijkste objecten wordt er daarnaast ook geld gereserveerd voor planmatig 
onderhoud  aan de hand van de opgestelde beheersplannen. Naast de reguliere exploitatie is er bovendien 
sprake van tijdelijk beheer met het oog op de herontwikkeling van de specifieke locatie. 
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Financiering 
 
In de paragraaf „Financiering‟ van de programmabegroting 2010 is de raad geïnformeerd over de voorgenomen 
uitvoering van de treasurytaken in het jaar 2010. In deze paragraaf doen wij verslag van de wijze waarop deze 
taken zijn uitgevoerd. Daarbij wordt ingegaan op enkele ontwikkelingen, risicobeheer en financiering. 
 
In februari 2010 heeft de raad het geactualiseerde treasurybeleid opnieuw vastgesteld. De regels voor de 
uitvoering van de treasuryfunctie en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd in het treasurystatuut. Ons treasurystatuut heeft als doelstellingen:  het verzekeren van duurzame toegang tot Europese financiële markten tegen acceptabele condities;  het beschermen van het gemeentelijk vermogen- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico‟s 

zoals renterisico‟s, koersrisico‟s, kredietrisico‟s, liquiditeitsrisico‟s en valutarisico‟s;  het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen 
en financiële posities;  het realiseren van een flexibel en controleerbaar cashmanagement in de gemeentelijke organisatie;  het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden 
(Wet fido), de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden en de Regeling uitzettingen en 
derivaten centrale overheden (Ruddo) respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.  

 
Renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 
De kortetermijnrente is in 2010 onveranderd op een zeer laag niveau gebleven (tussen de 0,5 en 1,5%). De 
officiële rente van de Europese Centrale Bank staat al ruim anderhalf jaar op 1 procent (het laagste niveau sinds 
de ECB in 1998 werd opgericht). De lage rente moet ervoor zorgen dat burgers en bedrijven goedkoper geld 
kunnen lenen, zodat zij met hun bestedingen de economie stimuleren. Steeds meer landen in de eurozone 
kondigen echter drastische bezuinigingen aan om hun overheidstekorten terug te dringen. Als gevolg van de 
onrust  in de Europese probleemlanden (Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal) is de ECB terughoudend in 
haar beleid om rente te verhogen, maar de stijgende inflatie heeft een opwaarts effect op de korte rente wat er 
toe heeft geleid dat de ECB onlangs de kortetermijnrente licht heeft verhoogd.  
 
Ook de kapitaalmarktrente is in 2010 onveranderd laag gebleven met een gemiddelde van 3%. De rente op een 
lening voor 10 jaar lag eind 2010 rond de 3,3%, maar de verwachting is dat de rentetarieven voor rentevaste 
periodes van 1 jaar of langer door de Europese schuldencrisis eveneens licht zullen stijgen.  
 
Renterisico kort- en langlopende financiering 
 
Kasgeldlimiet 
De door het rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van een stijging van de rentelasten voor de 
kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de kortlopende schuld (< 1 jaar) tot 8,5% 
van de totale lasten van de (primaire) begroting. Indien in twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet 
overschreden wordt, merkt de toezichthouder dit aan als structureel. In dat geval verplicht de toezichthouder de 
gemeente maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen. De kasgeldlimiet bedroeg in 2010 € 13,8 
miljoen. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is het gehele jaar sprake geweest van een overschot aan kortlopende 
financieringsmiddelen. 
 
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 

1 Begrotingstotaal 162.196 162.196 162.196 162.196 
2 Vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 
3 Kasgeldlimiet (1x2) 13.787 13.787 13.787 13.787 
4 Financieringsmiddelen (gemiddeld per kwartaal) 32.606 35.739 36.188 30.813 
5 Ruimte kasgeldlimiet (3+4) 46.393 49.526 49.975 44.600 

 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van 
looptijden van leningen op de kapitaalmarkt (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de 
leningen waarvan de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast. Het Rijk heeft deze omvang vastgesteld 
op 20% van de totale lasten van de (primaire) begroting. Voor ons kwam dit neer op € 32,4 miljoen (maximale 
omvang van leningen die in enig jaar mogen aflopen). Uit de hierna volgende tabel blijkt dat de gemeente 
ruimschoots voldoet aan de risiconorm. 
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Renterisiconorm (bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 2013 

1 Begrotingstotaal 162.196 162.606 162.035 164.968 
2 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 
3 Renterisiconorm (1x2) 32.439 32.521 32.407 32.994 
4 Renteherziening 0 0 0 0 
5 Aflossingen 8.535 7.772 7.971 7.625 
6 Renterisico (3+4) 8.535 7.772 7.971 7.625 
            
7 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3- 6) 23.904 24.749 24.436 25.369 

 

 
Financieringsbehoefte 
 
Opgenomen langlopende geldlening en 
In 2010 zijn geen rentepercentages herzien. In 2010 is € 8,5 miljoen afgelost, waardoor de restantschuld eind 
2010 € 170,3 miljoen bedroeg. De totale rentelast bedroeg in 2010 € 7,6 miljoen. Het gemiddelde 
rentepercentage van de leningen is in 2010 uitgekomen op 4,34%. 
 
Verstrekte langlopende geldleningen 
De gemeente had per 31 december 2010 voor € 109,6 miljoen aan verstrekte langlopende geldleningen uitstaan, 
waarvan de twee grootste geldnemers zijn de Woningstichting Den Helder voor een bedrag van ruim € 95,3 
miljoen en het Gemini Ziekenhuis voor een bedrag van € 6,9 miljoen. 
 
In 2010 zijn geen nieuwe leningen verstrekt en ook geen bestaande leningen afgelost. Daarnaast is in 2010 het 
rentepercentage van één lopende verstrekte geldlening herzien.  
 
Kredietrisico’s derden en gegarandeerde geldleningen derden 
De gemeente heeft aan een aantal partijen een garantie voor het betalen van de rente en de aflossing op 
geldleningen verleend. Daarnaast heeft de gemeente een achtervangpositie voor leningen bij het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. Er zijn in 2010 door de Woningstichting Den Helder in totaal twee nieuwe leningen 
aangegaan. 
 
Stichting Woontij, Stichting Gereformeerde Bouwcoöperatie voor Bejaarden, Stichting Woonzorg Nederland en 
de Woningstichting Den Helder zijn aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waardoor 
bij eventuele problemen de gemeente pas wordt aangesproken als het garantievermogen van het WSW niet 
meer toereikend is. Dit verklaart de benaming achtervangpositie. 
 
Er is geen aanleiding om te verwachten dat de betrokken instellingen niet aan hun verplichtingen zouden kunnen 
voldoen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de restantschuld. 
 
Instelling (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk 

bedrag 
Gewaarborgd 

% 
Schuld 

1-1-2010  
Schuld 

 31-12-2010 

          

Woningstichting Den Helder 7.170 100,00% 5.847 5.604 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland  615.372 4,22% 22.357 25.950 

ROC Kop van Noord-Holland 5.445 100,00% 3.993 3.812 

Gemini ziekenhuis 4.000 100,00% 2.286 1.714 

Zweminrichting De Schots 1.815 35,00% 234 144 

Stichting Dierentehuis Den Helder 113 100,00% 54 48 

Voetbalvereniging WGW 50 100,00% 21 0 

Willemsoord BV 9.000 100,00% 9.000 9.000 

Subtotaal garanties zonder achtervang 642.965   43.792 46.272 

          

Stichting Woontij 47.774 50,00% 36.319 35.686 

Woningstichting Den Helder 92.500 50,00% 60.000 92.500 

Stichting Woonzorg Nederland 5.714 50,00% 4.008 3.752 

Stichting Geref. Bouwcoöperatie voor bejaarden 4.674 50,00% 4.327 4.258 

Subtotaal garanties met achtervang WSW 150.662   104.654 136.196 

          
Totaal 793.627   148.446 182.468 
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* Bij de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland is het gewaarborgde deel toegenomen per 31 december 2010 ten opzichte van 1 
januari 2010. Deze toename is ontstaan door een stijging van de leningportefeuille van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland  
waarvoor onder andere de gemeente Den Helder borg staat.  
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Bedrijfsvoering 
 
Organisatieontwikkeling 
 
Ontwikkelprogramma Voor elkaar! 
Het ontwikkelprogramma Voor elkaar! richt zich op ontwikkeling van leiderschap, medewerkerschap en 
klantoriëntatie. De pilot, die eind 2009 met honderd medewerkers is gestart, is in september 2010 afgerond. Vier 
ontwikkelteams, samengesteld uit eigen medewerkers, hebben eindvoorstellen opgeleverd. Deze bevatten 
aanbevelingen die bijdragen aan efficiëntere en effectievere communicatie, betere samenwerking en leiderschap en 
medewerkerschap passende bij maatschappelijke ontwikkelingen en de klantoriëntatie die dat vraagt. Concreet 
opgeleverde resultaten zijn onder meer de zogenaamde Collegavinder op het intranet, de workshops efficiënter en 
effectiever vergaderen met bijbehorende formats voor verslagen en agenda‟s, de visie op medewerkerschap en 
leiderschap en bijbehorende profielen en de beknopte versie van het e-mailprotocol die de opstap biedt naar 
bewustwording met betrekking tot het gebruik van e-mail. De lijnorganisatie voert de voorstellen nu in. Zo worden 
alle medewerkers betrokken bij het ontwikkelprogramma.  
 
Een ander onderdeel van het ontwikkelprogramma is de leiderschapsontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben 
verschillende sessies met het management inclusief de teamleiders plaatsgevonden waarbij eenheid in beleid en 
leiding centraal stonden. 
 
Implementeren projectmatig werken 
Het project implementeren projectmatig werken is in 2010 afgerond. Hiervoor is onder meer een digitaal handboek 
ontwikkeld waarin de taken en bevoegdheden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn opgenomen. Bij het 
handboek zijn enkele formats ontwikkeld voor projectmatig werken zoals een projectplan, een 
voortgangsrapportage en een opleverdocument zodat de organisatie eenduidig het projectmatig werken uitvoert. 
Nadat het instrumentarium voor projectmatig werken is ontwikkeld hebben alle projectleiders, opdrachtgevers en 
projectmedewerkers een training gevolgd in projectmatig werken.  
 
Personeel 
 
Ontwikkeling naar een regiegemeente  
Met de afdelingen is geïnventariseerd welke taken of organisatieonderdelen mogelijk voor een vorm van op afstand 
zetten in aanmerking komen.  
 
Het onderzoek naar de samenwerking tussen de Brandweren Den Helder en Texel is nog niet afgerond en loopt 
door in 2011. 
 
In het kader van het H2A-overleg voeren de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder gesprekken over de 
mogelijke samenwerking op het gebied van het heffen en invorderen van belastingen. Het Hoogheemraadschap 
heeft zich ook aangesloten. In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de maximale voordelen die behaald kunnen 
worden bij samenwerking. In 2011 wordt dit onderzoek afgerond. 
 
Op het gebied van inkoop is er regelmatig afstemming. Er worden met de H3A (H2A en Heerhugowaard) 
gemeenten met enige regelmaat inkoop trajecten gezamenlijk opgepakt. 
 
HRM beleid   
Begin 2010 is de Beleidsparaplu 2010 – 2012 HRM en organisatiebeleid gemeente Den Helder opgesteld. Deze 
verbindt de visie, strategie en doelen van de gemeente Den Helder met het Helderse personeelsbeleid en is 
leidraad bij de ontwikkeling van het noodzakelijke HRM-beleid en –instrumenten. 
 
In 2010 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en uitvoering van een concernbreed opleidingsplan. Naar 
aanleiding hiervan zijn twee omvangrijke ontwikkeltrajecten van start gegaan: het stimuleren van efficiënt en 
effectief werkoverleg binnen onze organisatie en een training “schrijven van adviezen voor college en raad”.  
 
In 2010 is de sinds 2008 bestaande gesprekscyclus geëvalueerd wat heeft geleid tot een aantal belangrijke 
verbeterpunten die in 2011 verder worden vormgegeven. Ook is in 2010 gestart met de voor onze organisatie zo 
belangrijke strategische personeelsplanning. In 2011 wordt dit traject ontwikkeld. 
 
Verder is in 2010 het houden van exitgesprekken weer nadrukkelijk opgepakt, is het functieboek volledig bijgewerkt 
en is de procedureregeling werving en selectie inclusief een sollicitantencode verschenen. 
 
De samenwerking met de gemeentes Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard is uitgebreid met onder meer een 
regionale werkgroep verzuimaanpak en een werkgroep over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. 
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Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden  
In een gezamenlijke aanbesteding met de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard is een nieuw Arbo-
dienstverleningscontract afgesloten met de ArboUnie. Gebaseerd op de voor onze organisatie gehanteerde visie op 
verzuim zijn met de arbodienst afspraken gemaakt over de wijze waarop we de verzuimbegeleiding en -advisering 
vorm en inhoud geven. De regierol van leidinggevenden en de adviesrol van onder andere de bedrijfsarts hebben in 
de dienstverleningsovereenkomst een prominente plaats.  
 
De eerste resultaten van de hernieuwde inspanningen om het verzuim terug te dringen naar de gestelde 
streefcijfers van 5 % verzuim en een meldingsfrequentie van 1,4 zijn zichtbaar. 
Over 2010 bedroeg het verzuimpercentage voor de hele organisatie 5,89 % (2009: 6,40%) en de 
meldingsfrequentie 1,26 (2009: 1,58). 
 
Informatisering en automatisering  
 
Informatievoorziening en ICT  
De digitale producten zijn in 2010 uitgebreid met onder meer het digitaal verstrekken van uittreksels, bewijs van in 
leven zijn en eigen verklaring (voor een rijbewijs). De verdere uitbreiding van digitale producten die was 
voorgenomen is vertraagd. Daarnaast is er een nieuwe softwareleverancier. 
  
De ICT-infrastructuur is verder geoptimaliseerd met zogenaamde server-virtualisatie en consolidatie. Hierdoor is het 
aantal servers teruggebracht en het biedt deze configuratie betere prestaties, hogere efficiëntie, flexibiliteit en 
groeimogelijkheden als de prestatie-eisen aan de systemen toenemen. Ook de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van het netwerk en de systemen komen hiermee op een hoger niveau. In 2010 is de uitwijklocatie 
opnieuw ingericht om als back-up voor meer gemeentelijke functies te kunnen fungeren.  

 
Proces Management  
We hebben aan de wettelijke verplichting voldaan om voor eind 2010 aan te sluiten bij de Landelijke Voorziening 
Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen. Ook zijn we in 2010 aangesloten bij de Landelijke Voorziening 
Omgevingsloket waarmee burgers en bedrijven een omgevingsvergunning aanvragen.  
 
De gemeente heeft het proces van de besluitvorming door college en raad gedigitaliseerd en is in staat van 
opsteller tot publicatie aan de burgers het proces volledig digitaal te laten verlopen. Dit gedigitaliseerde proces is 
bovendien de basis voor de digitalisering van het proces Omgevingsvergunning. In 2011 vindt verdere 
optimalisering van deze processen plaats.  
 
In 2010 is een start gemaakt om de benodigde verantwoording- en sturingsinformatie af te stemmen op de 
beschikbare informatie in het pakket COGNOS. In dit pakket worden de basisgegevens uit verschillende 
basissystemen (financieel-, personeel-, postsysteem) gebundeld tot sturing- en verantwoordingsinformatie. De 
optimalisatie van managementinformatie loopt door in 2011. 
 
Administratieve organisatie en P&C 
 
Versterken van de planning en control  
In 2010 zijn kwartaalgesprekken tussen afdelingsmanagers en directie gehouden op basis van de stand van zaken 
na het 1e, het 2e en het 3e kwartaal. In de kwartaalgesprekken zijn voortgang en afwijkingen op beschikbaar 
gestelde budgetten, beleidsmatige aspecten vanuit de programmabegroting, lopende projecten en 
bedrijfsvoeringaspecten van afdelingen behandeld. 
 
De totstandkoming van de Planning- en Control (P&C)-instrumenten, zoals jaarrekening, kadernota, begroting en 
tussentijdse rapportages zijn in 2010 weinig veranderd. Er zijn kleine stapjes gezet. De leesbaarheid van de 
begroting is verbeterd. In 2010 zijn de afdelingsplannen voor  het jaar 2011 als basis gebruikt voor de 
programmabegroting 2011.  
 
In 2010 is een start gemaakt om risicobeheersing aan te scherpen. De resultaten van deze aanscherping vindt u 
terug in deze jaarrekening. Er is een aantal voorzieningen getroffen en er is een aantal dubieuze posten afgeboekt. 
Voor de scherpere inventarisatie van risico‟s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. 
 
Kwaliteitsmanagement 
Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd en maatregelen genomen die een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de uitslag van de volgende meting van de monitor „Waarstaatjegemeente.nl‟ in 2011, zoals:  de verschillende trainingen en heidag bij aanvang van de nieuwe raad  de uitgave van zeven edities van Raad & Daad;   de verruiming van de openingstijden en vergroting van de telefonische bereikbaarheid;  de uitbreiding van de digitaal beschikbare producten;  deregulering waaronder invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanpassing APV;  inspraak bewoners bij inrichting Middenweg; 
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 alleen trendmatige stijging belastingen van 1% om te voorzien in de dekking van loon- en prijsstijging. 
 
Interne controle//rechtmatigheid  
In de door de gemeenteraad vastgestelde Financiële verordening gemeente Den Helder 2009 (op basis van artikel 
212 van de Gemeentewet) is vastgelegd dat het college zorg draagt voor een jaarlijkse interne toetsing van de 
bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening (getrouwheid) en 
de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen.  
 
In september 2010 en februari 2011 heeft een interimcontrole plaatsgevonden door de huisaccountant die (onder 
meer) gericht was op de werking van de interne controle (IC) binnen onze organisatie. De accountant is van mening 
dat de bedrijfsprocessen van de gemeente over het algemeen op orde zijn en dat de gemeente in 2010 verdere 
stappen heeft gezet naar een „in control‟ zijnde organisatie. De IC wordt jaarlijks steeds beter vormgegeven. 
 
Inkoop in control? 
In 2010 is een aantal inkoop- en aanbestedingstrajecten gestart. Het betrof in sommige gevallen het vervangen van 
aflopende overeenkomsten en in andere gevallen bestonden er nog geen overeenkomsten. Deze inkooptrajecten 
hebben tot inkoopvoordelen geleid. Grote Europese inkooptrajecten betroffen de warme dranken-automaten 
(tezamen met de gemeente Alkmaar), inkoop energie voor de gemeente Den Helder (collectief met diverse andere 
Nederlandse gemeenten), de inkoop van cateringproducten en de aanbesteding inhuur derden. Daarnaast zijn 
er diverse meervoudig onderhandse aanbestedingen geweest. Voor 2011 staan diverse inkooptrajecten in de 
planning waaronder kantoorartikelen/-benodigdheden (met onder meer de regiogemeenten), bedrijfsafvalinzameling 
en schoonmaak dienstgebouwen. 
 
In 2010 is een spendanalyse uitgevoerd om het huidige aantal leveranciers en facturen te bepalen. In 2011 gaan we 
hier verder mee. Dit zal leiden tot het verminderen van het aantal leveranciers en facturen. Voorts is het 
inkoopbeleid geactualiseerd. De procedures voor inkoop en aanbesteding zijn onder de aandacht gebracht en 
krijgen betere navolging. Het contractenregister is in gebruik genomen en er is een training inkoop gegeven. 
 
Terugverdienen reorganisatiekosten  
De reorganisatiekosten uit 2004 (totaal € 8,5 miljoen) zijn in 2012 volledig terugverdiend. In 2010 is € 1,9 miljoen 
terugverdiend. Bij de kadernota 2010-2013 is besloten het inverdieneffect te benutten om tot een sluitende 
(meerjaren) begroting 2010 en volgend te komen. 
 
Terugverdienen uitstroombevorderende maatregelen 
In 2005 en 2006 heeft de raad kredieten (€ 1,5 en € 1,8 miljoen) beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van 
de Regeling Uitstroom oudere werknemers. De middelen zijn bedoeld om medewerkers de mogelijkheid te geven 
vervroegd uit te treden. Het uitgangspunt daarbij is het organisatiebelang. De uitvoering van de regeling is 
voorgefinancierd door onttrekkingen te doen uit de algemene reserve. In 2010 is € 0,6 miljoen toegevoegd aan de 
algemene reserve als terugverdieneffect van de uitstroombevorderende maatregelen. 
 
Benchmarking 
 
Benchmarking is een goed instrument om te werken aan verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening. In 2010 hebben we meegedaan aan de volgende benchmarks:  benchmark Publiekszaken;  benchmark Facilitaire kengetallen;  benchmark ICT;  benchmark Wwb;  benchmark Minder regels, meer Service en een vervolgonderzoek naar indieningsvereisten (hierover moet nog 

worden gerapporteerd);  waarstaatjegemeente.nl: meegedaan aan het zelfonderzoek en eerder genoemde benchmark Publiekszaken. 
De monitoring van het bestuursakkoord vond dit jaar (landelijk) niet plaats.  

 
Extra aandachtspunten 2010 
 
De omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten 
In verband met taakstellingen, ontstaan in de loop van 2010, is de omvang van de reguliere formatie van de 
gemeentelijke organisatie met ingang van 1 januari 2011 ten opzichte van 2010 neerwaarts aangepast met circa 60 
fte. Daarbij moet worden aangetekend dat een fors deel van deze teruggang is ontstaan door de overgang van de 
afvalinzameling van de afdeling Stadsbeheer richting HVC (ruim 30 fte). Bij het Facilitair bedrijf verviel ook 1,5 fte 
(catering Nijverheidsweg) naar de HVC.  
 
Verder zijn per 1 januari 2011 concernbreed ruim 11 formatieplaatsen vervallen in verband met de bezuinigingen. 
De overige teruggang in formatie gedurende het jaar 2010 heeft diverse oorzaken zoals onder meer effectuering 
van toegezegde taakstellingen, samenvoeging van functies en omzetten van functies op een lager niveau naar een 
hoger niveau.  
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Voor wat betreft de opbouw van de formatie wordt verwezen naar het in 2011 te verschijnen Sociaal Jaarverslag 
2010. 
 
De voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 
In 2010 is een systematiek opgesteld hoe met ingang van 2011 deze onderzoeken naar doelmatigheid op een meer 
gestructureerde wijze kunnen worden aangepakt. Wij hebben een onderzoeksplan collegeonderzoeken 2011 
vastgesteld dat aan u ter kennisname is aangeboden. 
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Verbonden partijen 
 
Als verbonden partijen worden aangemerkt de zogenoemde derde rechtspersonen, waarmee de gemeente 
Den Helder een bestuurlijke en financiële band is aangegaan. Daarbij gaat het om deelnemingen in 
gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Met deze partijen kan de 
gemeente zich verbinden om daarmee een bestuurlijk en publiek belang optimaal te behartigen. 
 
Door de gemeenteraad is op 23 maart 2009 de Beleidsnota verbonden partijen 2009 vastgesteld. Uitvoering van 
de in deze nota uiteengezette beleidslijnen houdt in het opgeven van de aan de op dit moment aan de 
gemeentelijke vertegenwoordiging gekoppelde bevoegdheden ten gunste van: 
a. een sterk verminderd dan wel nagenoeg opgeheven risico op belangenverstrengeling; 
b. een hogere graad van transparantie waar het gemeentelijke belangen en bevoegdheden betreft; 
c. een concretisering van “good governance” op gemeentelijk niveau.    
 
Hieronder worden de belangrijkste verbonden partijen kort toegelicht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen actieve gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Per rechtsvorm 
worden daarbij vermeld: de doelstelling, de inhoud (indien van toepassing) van de gemeentelijke deelname en de 
resultaten over 2010. In dit kader kan ook worden verwezen naar het op grond van de Beleidsnota verbonden 
partijen 2009 ingestelde Register gemeentelijke deelnemingen, waarin diverse gegevens met betrekking tot de 
gemeentelijke deelnemingen op een gestandaardiseerde wijze worden bijgehouden. Dit register wordt jaarlijks aan 
de raad ter inzage aangeboden en kan op aanvraag door de raad worden geraadpleegd.    
 
Deelname in gemeenschappelijke regelingen 
 
Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland  
Tot de gemeenschappelijke regeling zijn acht gemeenten uit de Noordkop toegetreden. De gemeente Den Helder 
heeft zitting in zowel het Algemeen als Dagelijks Bestuur en vervult daarin de rol van voorzitter. Het doel van de 
gemeenschappelijke regeling is de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit 
voortvloeiende en verband houdende voorschriften en regelingen. In 2010 is de uitvoering van de WSW 
voortgezet op basis van de concessie voor de vijfjaarsperiode 2005-2010. In het verslagjaar is deze concessie 
voor eenzelfde periode verlengd. 
 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Tot de gemeenschappelijke regeling zijn dertig gemeenten uit Noord-Holland Noord toegetreden. De gemeente 
Den Helder heeft zitting in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het doel van de regeling is het gezamenlijk 
behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan voor de veiligheid van de 
bevolking. Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar het door de 
Veiligheidsregio uit te brengen jaarverslag.  
 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
Tot de gemeenschappelijke regeling zijn vijftien gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord toegetreden. De 
gemeente Den Helder heeft zitting in het Algemeen Bestuur. Het doel van de regeling is het in het 
samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de 
lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) 
historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar te maken voor een breed publiek. 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar het door het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar uit te brengen jaarverslag.  
 
GGD Hollands Noorden 
Tot de gemeenschappelijke regeling zijn 26 gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord toegetreden. De 
gemeente Den Helder heeft zitting in zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur. Het doel is het gezamenlijk 
behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan voor de gezondheid van de 
bevolking in het samenwerkingsgebied. Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen 
wij naar het door de GGD Hollands Noorden uit te brengen jaarverslag.  
 
Vennootschappen met gemeentelijke deelname 
 
Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 
Het doel is het herontwikkelen van de Oude Rijkswerf Willemsoord en in dat kader onder meer deelnemen in 
besturen van en toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen. De gemeente is 100% aandeelhouder. 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de 
Willemsoord uit te brengen jaarverslag. 
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Zeestad CV 
Het doel is: 
a. Het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van 

registergoederen; 
b. het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
c. het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van registergoederen en/of doen 

aannemen en uitvoeren van bouwwerken; 
d. het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het kader 

van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
e. het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen; 
f. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband; 
g. het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere verplichtingen 

van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep zijn 
verbonden of van derden; 

h. het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen van welke aard ook; 
i. en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, alles in de 

Plangebieden verband houdend met de Plangebieden. 
De gemeente neemt als commanditair vennoot voor 49% deel in de vennootschap.  Voor een beeld van de in het 
verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door Zeestad CV uit te brengen 
jaarverslag. 
 
Zeestad BV 
Het doel is: 
a. het optreden als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap; 
b. het oprichten van -, het deelnemen in -, het financieren van -, het samenwerken met -, het voeren van directie 

over – en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen; 
c. het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van 

registergoederen; 
d. het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
e. het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van registergoederen en/of doen 

aannemen en uitvoeren van bouwwerken; 
f. het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het kader 

van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; 
g. het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen; 
h. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband; 
i. het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere verplichtingen 

van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep zijn 
verbonden of van derden; 

j. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten; 
k. alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord. 
De gemeente is voor 50% aandeelhouder. Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten 
verwijzen wij kortheidshalve naar het door de Zeestad BV uit te brengen jaarverslag. 
 
Baggerbeheer BV 
Het doel is de vennootschap is:  
a. de exploitatie van een depot ten behoeve van de opslag en verwerking van baggerspecie; 
b. het met het oog op deze doelstelling als holding op verantwoorde wijze opereren op de kapitaalmarkt; 
c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over 

andere ondernemingen. 
De gemeente is 100% aandeelhouder en is op managementniveau vertegenwoordigd. Voor een beeld van de in 
het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen  wij kortheidshalve naar het door Baggerbeheer BV uit te 
brengen jaarverslag. 
 
VOF ’t Oost 
Het doel van de vennootschap is het opslaan en beheren van verontreinigde baggerspecie op het terrein 
Oostoever. 
De gemeente is 100% aandeelhouder en is op directie- en managementniveau vertegenwoordigd. Voor een beeld 
van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar de door de VOF „t Oost uit te 
brengen jaarstukken. 
 
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland 
Het doel is het op milieuverantwoorde wijze verwerken van afval uit Noord-Holland en Flevoland. 
De gemeente is voor 4,4% aandeelhouder en bestuurlijk vertegenwoordigd. 
Als gevolg van een door de Algemene vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd voorstel tot wijziging van de 
statuten is de samenstelling van de Raad van Commissarissen veranderd. De gemeente Den Helder heeft nu in 
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gezamenlijkheid met de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar het recht om namens een nieuw gevormde geleding 
een lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde 
activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland uit te brengen 
jaarverslag. 
 
Luchthaven Den Helder BV  
Het doel van de vennotschap is: 
a. het exploiteren van de luchthaven Den Helder door diensten te verlenen aan de offshore helikopter 

vervoersmarkt en de algemene luchtvervoersmarkt; 
b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over 

andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel alsmede het (doen) financieren – ook door 
middel van het stellen van zekerheden – van andere ondernemingen, met name die waarmee de 
vennootschap in een groep is verbonden. 

De gemeente is 100% aandeelhouder en is bestuurlijk vertegenwoordigd (bevoegdheid benoeming leden RvC). 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de 
Luchthaven Den Helder BV uit te brengen jaarverslag. 
 
Den Helder Airport CV 
Het doel van de vennootschap is: 
a. het exploiteren van de Luchthaven Den Helder; 
b. het  vanuit de luchthaven Den Helder verlenen van diensten ten behoeve van helikoptervervoer en andere 

vormen van luchtvervoer. 
De gemeente is 50% aandeelhouder en indirect bestuurlijk vertegenwoordigd (bevoegdheid benoeming twee 
leden RvC). Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het 
door de Den Helder Airport CV uit te brengen jaarverslag. 
 
NV Bank Nederlandse Gemeenten  
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappeljk belang en zij draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke 
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  
Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de NV beoogt te voorzien in het (gemeenschappelijk) behartigen 
van de belangen in de kapitaalbehoefte van gemeenten. Onze deelname omvat een totaalbedrag van € 529.328 
en bestaat uit 211.731 aandelen (0,38% van het totale aandelenkapitaal) van nominaal € 2,50 per aandeel. 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV 
Bank Nederlandse Gemeenten uit te brengen jaarverslag. 
 
NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland 
Het doel van de vennootschap is het deelnemen in, het voeren van beheer over, het besturen en financieren van 
andere ondernemingen en vennootschappen, het verlenen van diensten aan ondernemingen en 
vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en het stellen van zekerheid voor 
schulden van anderen.  
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 12% en is voorts bestuurlijk vertegenwoordigd. Voor een beeld van de in het 
verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de NV Houdstermaatschappij 
Gasbedrijf Kop van Noord-Holland uit te brengen jaarverslag. 
 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV 
Het doel van de vennootschap is: 
a. het behouden en stimuleren van de groei van het bestaande bedrijfsleven in de noordelijke regio van Noord-

Holland, alsmede het begeleiden van bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe 
bedrijven in deze regio; 

b. het afstemmen en desgevraagd begeleiden van de ontwikkeling, uitgifte en/of herstructurering van 
bedrijventerreinen in de noordelijke regio van Noord Holland; 

c. het stimuleren van ontwikkeling en innovatie bij bedrijven in de noordelijke regio van Noord-Holland; 
d. het versterken van de economische structuur op het gebied van met name (gemeentegrens overstijgend) 

toerisme, plattelandsvernieuwingen/agribusiness, maritieme bedrijvigheid, innovatieve bouw en de cluster 
energie in de noordelijke regio van Noord-Holland, en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of 
daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zulks te allen tijde met inachtneming van 
de beleidskaders zoals uiteengezet door het Regionaal economisch overleg Noord-Holland Noord. 

De gemeente neemt als oprichter voor 2% deel in het aandelenkapitaal en is bestuurlijk vertegenwoordigd. 
Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV uit te brengen jaarverslag. 
 
Deelname in stichtingen 
 
Stichting Stivas De Noordkop 
De stichting heeft als doel het bevorderen van de verbetering van het landelijk gebied in het bijzonder die van de 
agrarische structuur in het gebied van de gemeenten Den Helder, Zijpe, Anna Paulowna, Niedorp, Schagen, 
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Wieringen en Wieringermeer zoals dat is vastgelegd bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 
september 1979 nr. 34 en is afgekondigd in het Provinciaal Blad van Noord-Holland nummer 33 van 14 juli 1980 
alsmede in het gebied van het voormalige Hoogheemraadschap Wieringermeer.  
De gemeente is indirect bestuurlijk vertegenwoordigd. Voor een beeld van de in het verslagjaar uitgevoerde 
activiteiten verwijzen wij kortheidshalve naar het door de stichting uit te brengen jaarverslag. 
 
Deelname in verenigingen 
 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Het doel van de vereniging is: 
a. haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken; 
b. voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het 

arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake arbeidsvoorwaarden van 
personeel in de sector gemeenten aangaan met werknemersorganisaties. 

De gemeentelijke deelname bestaat uit een lidmaatschap. In 2010 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. 
 
Vereniging van Waddenzeegemeenten 
Doelstelling van de vereniging is voornamelijk het tot stand brengen en in stand houden van een overlegstructuur 
voor het Waddenzeegebied om te komen tot een samenhangend beleid voor dit gebied. 
De gemeentelijke deelname bestaat in de vorm van een lidmaatschap en daarnaast is de gemeente bestuurlijk 
vertegenwoordigd. In 2010 is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. 
 
Vereniging Noordwest 8 (NW8) 
Doelstelling van de vereniging is uitvoering geven aan de centrale doelstelling als weergegeven in de “Integrale 
Strategische Gebiedsvisie NW8 2030” die gedeeltelijk luidt als volgt: “Noordwest Holland (ruim 625.000 inwoners, 
250.000 arbeidsplaatsen) streeft naar de ontwikkeling van een „complete leefomgeving‟, waarin een goede balans 
bestaat tussen wonen, werken, verplaatsen en ontspannen”. Afgeleide doelstellingen van de vereniging zijn het 
streven om te komen tot een economische en landschappelijke structuurversterking in Noordwest Holland op 
basis van de “8” van NW8.  
De gemeentelijke deelname bestaat in de vorm van een lidmaatschap en bestuurlijke vertegenwoordiging. In 2010 
is het lidmaatschap ongewijzigd voortgezet. In het verslagjaar is de liquidatie van de vereniging voortgezet, maar 
nog niet doorgevoerd. 
 
Ontvangen vergoedingen deelname verbonden partijen 
 
In 2010 is vanwege het lidmaatschap van ons college in één of meer Raden van Commissarissen van verbonden 
partijen een vergoeding ontvangen:  Commissariaat houdstermaatschappij GKNH € 2.042  Commissariaat huisvuilcentrale Noord-Holland € 0 
Totaal   € 2.042  
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Grondbeleid 
 
Het grondbeleid is een van de voornaamste gemeentelijke instrumenten om het ruimtelijk beleid ten uitvoer te 
brengen. De gemeente voert actief grondbeleid door gronden aan te kopen, te ontwikkelen en te verkopen. Denk 
hierbij aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kooypunt of de woonwijk Julianadorp Oost. De gemeente kan 
ook een meer regisserende rol vervullen door middel van faciliterend grondbeleid. In dat geval voert de gemeente 
uitsluitend regie op basis van bijvoorbeeld het bestemmingsplan.  
 
Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat gemeenten verplicht een paragraaf grondbeleid bij de 
jaarrekening (en begroting) moeten opstellen. Middels deze paragraaf grondbeleid wordt de kaderstellende en 
controlerende taak van de gemeenteraad op het gebied van het grondbeleid vormgegeven.  
 
In deze paragraaf grondbeleid geven wij een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de 
grondexploitaties en de ontwikkeling van de boekwaarden voor de niet in exploitatie genomen gronden. Verder 
wordt er inzicht gegeveven in de risico‟s die de gemeente loopt en wordt er informatie verstrekt over de producten 
erfpacht, huur- en verkoopopbrengsten. 
 
Resultaatanalyse 
 
Gronden per 1 januari 2011 in exploitatie genomen  
Hieronder wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de per 1 januari 2011 „in exploitatie genomen 
gronden‟. Het betreft de gebieden Kooypunt, Julianadorp Oost (beiden al meerdere jaren in exploitatie) en de 
gebieden Pasteurstraat en Doggerswijk West (beiden in 2010 in exploitatie genomen). De exploitatie van Meester 
Tigchelaar is in 2010 afgesloten. 
 
In de onderstaande tabel is voor de locaties „in exploitatie genomen gronden‟ weergeven hoe de boekwaarde zich in 
2010 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is. 
 
Complex (bedragen x € 1.000)   Boekwaarde complex Netto contante waarde 

(negatief bedrag is voordelig)   1-1 Mutaties 31-12 excl. voorzieningen Incl. voorzieningen 

             

Kooypunt fase 2 en 3 Grondexpl. 9.265 85 9.350 -729 -729 
  Voorziening 0 0 0     

    9.265 85 9.350     

             

Doggerswijk West Grondexpl. 2.131 -3.858 -1.727 -403 -403 
  Voorziening 0 0 0     

    2.131 -3.858 -1.727     

             

Pasteurstraat Grondexpl. 49 189 238 202 3 
  Voorziening 0 -199 -199     

    49 -10 39     

             

Julianadorp Oost Grondexpl. 24.029 168 24.197 -203 -924 
  Voorziening -1.717 996 -721     

    22.312 1.164 23.476     

              
Totaal gronden in exploitatie   33.757 -2.619 31.138 -1.133 -2.053 

             

Meester Tigchelaar * Grondexpl. 219 -60 159     
  Voorziening -215 0 -215     
    4 -60 -56     

             
Totaal uit exploitatie genomen 
gronden 

  4 -60 -56     

             
Totaal   33.761 -2.679 31.082 -1.133 -2.053 

 
*Batig saldo complex Meester Tigchelaar van € 56.000 valt per 31 december 2010 vrij.  

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de „in exploitatie genomen gronden‟ per 1januari 2011 een voordelig resultaat 
van € 2.053.000 hebben (netto contante waarde). Dit resultaat is inclusief de getroffen voorzieningen. 
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De grondexploitaties van plangebieden worden doorgerekend met parameters voor rente, kostenstijging en 
opbrengstenstijging om het resultaat van kosten en opbrengsten op einddatum te kunnen berekenen. Vervolgens 
wordt het resultaat contant gemaakt (netto contante waarde NCW) naar een gewenste peildatum (meestal het begin 
van het lopend jaar). Begin januari 2011 heeft het college besloten om de parameters aan te passen 
(besluitnummer a10.02827). De parameter rente van 5% naar 4,5%, de parameter kostenstijging van 2% naar 2,5% 
en de opbrengstenstijging blijft gehandhaafd op 1%. Uitzondering hierop is Julianadorp Oost waarbij de 
grondexploitatie samen met de Woningstichting Den Helder wordt gevoerd.  Voor Julianadorp Oost worden 
parameters apart vastgesteld in de Stuurgroep Julianadorp Oost conform de samenwerkingsovereenkomst met de 
Woningstichting. De bestaande parameters zijn vooralsnog gehandhaafd (3,5% rente, 2,0% kostenstijging en 1,5% 
opbrengstenstijging). 
 
In de lopende grondexploitaties per 1 januari 2011 is de percentageregeling beeldende kunstopdrachten 
doorgevoerd (kadernota Cultuur Den Helder, d.d. september 2007). In totaal is het budget dat in de 
grondexploitaties is opgenomen ca. € 100.000. Dit betreft een bijdrage die de gemeente in de kostprijs van een 
project kan opnemen bij exploitaties waar de gemeente zelf de grond uitgeeft. Dit is conform de uitgangspunten van 
de Grondexploitatiewet, Vanwege de samenwerking met de Woningstichting geldt dit dus niet voor Julianadorp 
Oost. 
 
Kooypunt fase 2 en 3 
Voor de bedrijfslocatie Kooypunt wordt een voordelig planresultaat verwacht van € 729.000 (NCW per 1 januari 
2011). Het geraamde resultaat geeft geen aanleiding tot het treffen van een voorziening. Eind 2009 werd een 
voordelig planresultaat van € 795.000 geraamd (prijspeil 1 januari 2010). De grondexploitatie is, rekening houdend 
met de gewijzigde parameters, geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2011. In 2010  is 9.303 m² grond uitgegeven. 
De verwachting was dat ca. 15.000 m² grond in 2010 zou worden uitgegeven.   
 
In 2010 is het projectplan voor fase 3 vastgesteld en is een start gemaakt met de ontwerpfase van fase 3 Kooypunt. 
In de eerste helft van 2011 zal het stedenbouwkundig plan worden opgesteld op basis waarvan de totale 
grondexploitatie Kooypunt zal worden herzien. Over het stedebouwkundige plan en over de grondexploitatie zal 
bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. In de ontwerpfase wordt ook onderzocht of het financieel gunstig en 
wellicht ruimtelijk noodzakelijk is om tot aankoop van fase 4 over te gaan. In de tweede helft van 2011 kunnen de 
planologische procedures van start gaan en kan de voorbereiding van het bouwrijp maken plaatsvinden.    
  
Doggerswijk West 
Voor het gebied Doggerswijk West is in 2009 gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor verplaatsing van het 
Gemini-ziekenhuis naar dit gebied, in combinatie met de ontwikkeling tot bedrijventerrein van de overige 
beschikbare gronden. Dit heeft geleid tot een grondexploitatie voor dit gebied die 26 april 2010 met een voordelig 
resultaat van € 300.000 (NCW per 1 januari 2010) door de raad is vastgesteld (besluitnummer RB10.0040). Per 1 
januari 2011 wordt een voordelig planresultaat verwacht van € 403.000. Het naar boven bijstellen van de raming 
wordt verklaard doordat eind 2010 de koopovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Gemini Ziekenhuis is 
gesloten en de kavel aan het Gemini-ziekenhuis is geleverd. In de grondexploitatie is in 2010 de volledige 
opbrengst verwerkt voor de verkoop aan het Gemini.  
 
Ten tijde van de programmabegroting 2010 was het uitgangspunt dat in ieder geval 50% van de koopsom in 2010 
zou worden betaald bij levering van de kavel aan het Gemini Ziekenhuis. Naast de verkoop van deze kavel  heeft 
nog een uitgifte in erfpacht plaatsgevonden. In 2010 is in totaal 75.427 m² grond uitgegeven. De gewijzigde 
parameters, de volledige verwerking van de grondverkoop Gemini Ziekenhuis en indexatie van de budgetten naar 
prijspeil 1 januari 2011 zorgen tezamen voor een positieve bijstelling van het grondexploitatieresultaat met ca. 
€ 200.000. Ook de gemaakte kosten m.b.t. de noodzakelijke verplaatsing van de sportvelden en afkoop van de 
sportclubs HCSC en WGW zijn in de grondexploitatie verwerkt (ca. € 1.800.000). 
 
De verplaatsing van de sportvelden heeft in 2010 plaatsgevonden om zo ruimte te maken voor de ontwikkeling van 
het Gemini Ziekenhuis. In de 2e helft van 2010 is de voorbereiding voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein ten 
zuiden van het Gemini Ziekenhuis opgepakt en dit wordt verder uitgewerkt in 2011.  
 
Pasteurstraat 
De grondexploitatie voor de Pasteurstraat is 26 april 2010 door de raad vastgesteld (besluitnummer RB10.0031) 
met een nadelig resultaat van € 199.000 (NCW per 1 januari 2010). Voor het nadelig planresultaat is een 
voorziening getroffen van € 199.000. Per 1 januari 2011 wordt een nadelig planresultaat verwacht van € 202.000. 
Het resultaat geeft nog geen aanleiding om een aanvullende voorziening te treffen. De grondexploitatie is 
geactualiseerd naar de huidige inzichten. De te verwachten opbrengst is vergroot door een toename van het 
uitgeefbaar terrein en dit heeft een positief effect op de grondexploitatie. Maar daar tegenover staat dat de 
budgetten geïndexeerd zijn. Dit heeft een negatief effect op het resultaat. Het project bestaat uit de bouw van een 
Brede School met daarin twee scholen, een gymzaal en een kinderdagverblijf. In de grondexploitatie zijn de kosten 
voor het bouw- en woonrijp maken  opgenomen, evenals een bijdrage aan de Helderse Vallei  vanwege 
verplaatsing van “De Groene Poolster”. Aan de opbrengstenkant zijn opgenomen de opbrengsten die voortkomen 
uit de aankoop van de grond door OWS (Raadsbesluiten van 4 oktober 2006, 115/OWS en 18 februari 2008, 
016/OWS) en de grondprijs die Stichting Kinderopvang Den Helder  zal betalen ten behoeve van kinderopvang.  
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Het project heeft enige vertraging opgelopen maar de bouw zal in 2011 van start gaan. De realisatie- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en partijen is begin 2011 gesloten. De grond bestemd voor de 
Brede School zal worden verhuurd aan de Woningstichting.  
 
Julianadorp Oost 
De boekwaarde van de grondexploitatie van Julianadorp Oost bedraagt per 1 januari 2011 € 24.197.000. Dit is de 
boekwaarde van het hele complex, dus inclusief de boekwaarde van de Woningstichting Den Helder. De 
gemeentelijke boekwaarde bedraagt € 15.644.000 en de boekwaarde van de Woningstichting Den Helder bedraagt 
€ 8.563.000. Vanwege een onjuiste boeking van kosten in de grondexploitatie voor aankopen fietspad Schoolstraat 
is de gemeentelijke boekwaarde met € 996.000 verlaagd conform  raadsbesluit RB10.0086 van 21 juni 2010. Dit 
heeft er tevens toe geleid dat de voorziening van € 1.717.000 verlaagd is met € 996.000 conform het raadsbesluit. 
De risicovoorziening bedraagt nu € 721.000. De gemeentelijke boekwaarde is in 2010 toegenomen door 
bijschrijving van rente (circa € 530.000), plankosten en beheer (circa € 195.000) en uitgevoerd werk (circa 
€ 100.000). De boekwaarde van de Woningstichting is met name toegenomen door plankosten, sloopkosten en 
rentebijschrijving. 
 
De grondexploitatie van Julianadorp Oost liet in de jaarrekening 2009 een negatief resultaat zien van € 1.054.000 
(NCW per 1 januari 2010). De herziene grondexploitatie is 15 november 2010 door de raad vastgesteld 
(besluitnummer RB10.0145) met een positief resultaat van € 331.000. Per 1 januari 2011 heeft de grondexploitatie 
een voordelig resultaat van € 203.000 (NCW). In de huidige grondexploitatie wordt uitgegaan van eerste uitgifte in 
2012. In 2010 hebben reeds voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met ontwikkelende partijen. In 2011 wordt 
de contractvorming, in ieder geval voor een eerste bouwfase, verwacht.  
 
Meester Tigchelaar 
De werkzaamheden voor het project Meester Tigchelaar zijn in 2010 afgerond. Op één kavel na zijn alle kavels 
verkocht. Met raadsbesluit RB10.0179 heeft de raad op 17 januari 2011 besloten om de grondexploitatie af te 
sluiten. Voor de grondexploitatie Meester Tigchelaar is in voorgaande jaren reeds een voorziening getroffen van 
€ 215.000 om het te verwachte tekort af te dekken. De voorziening dekt de uiteindelijke boekwaarde van € 159.000 
volledig af. Het verschil van € 56.000 komt ten goede aan product 851 bouwgrondexploitaties. De afdracht aan de 
bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen voor de restkavel is ook verrekend. De nog uit te geven kavel ter 
grootte van 670 m² wordt als restgrond overgeheveld naar „overige gronden en terreinen‟. De nog te maken 
opbrengst is verrekend tussen „overige gronden en terreinen‟ en de grondexploitatie. 
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Gronden per 1 januari 2011 niet in exploitatie genomen 
In de onderstaande tabel is voor de locaties „niet in exploitatie genomen gronden‟ weergegeven hoe de boekwaarde 
zich in 2010 heeft ontwikkeld.  
 
Complex (bedragen x € 1.000)   Boekwaarde complex 

(negatief bedrag is voordelig)   1-1 Mutaties 31-12 

       

Ankerpark Grondexpl. 589 34 623 
  Voorziening 0 0 0 

    589 34 623 
       

OS&O (Huisduinerkwartier) Grondexpl. 2.537 104 2.641 
  Voorziening -854 -750 -1.604 

    1.683 -646 1.037 
       

Verwervingen Stadshart (Zeestad) * Grondexpl. 9.676 -12 9.664 
  Reserve -14.000 0 -14.000 

    -4.324 -12 -4.336 
       

Verwervingen Stadshart Grondexpl. 2.640 119 2.759 
  Voorziening 0 0 0 

    2.640 119 2.759 
       

Vinkenterrein Grondexpl. 0 25 25 
  Voorziening 0 0 0 

    0 25 25 
       

De Riepel Grondexpl. 315 18 333 
  Voorziening 0 0 0 

    315 18 333 
       
Totaal   903 -462 441 

 
De „niet in exploitatie genomen gronden‟ zijn gebieden die ontwikkeld kunnen worden tot woon-/bedrijvengebied. 
Voor een aantal gebieden hebben financiële verkenningen plaatsgevonden, maar deze resultaten zijn op dit 
moment nog niet concreet genoeg om in dit overzicht op te nemen. De onderhandelingen over het OS&O terrein 
zijn wel zo concreet dat de financiële gevolgen hier meegenomen worden.    
 
Uit het overzicht blijkt dat, rekening houdend met de getroffen voorzieningen, de boekwaarde per 31 december 
2010 van deze projecten € 441.000 bedraagt. 
 
Hierna wordt een analyse weergegeven van het planresultaat van de per 1 januari 2010 nog niet in exploitatie zijnde 
gronden.  
 
Ankerpark 
De aankoop van de voormalige Visserijschool is financieel ondergebracht bij de afdeling RWO en maakt onderdeel 
uit van het gebied Ankerpark. De boekwaarde bestaat uit het aankoopbedrag, plankosten en rente. De 
Visserijschool is in 2007 overgedragen van de Havendienst aan Grondzaken voor een bedrag van € 531.000. De 
kavel is circa 4.420 m² groot. Het gebied is geschikt als kantorenlocatie en verwacht wordt dat met dit programma 
de boekwaarde kan worden goed gemaakt.  
 
OS&O (Huisduinerkwartier) 
Voor de locatie OS&O (Huisduinerkwartier) wordt een nadelig planresultaat verwacht. Voor een negatief 
planresultaat is in het kader van de jaarrekening 2007 een voorziening getroffen van € 854.000. Het laatste halfjaar 
van 2010 hebben er onderhandelingen met Synchroon plaatsgevonden over het grondbod voor het OS&O terrein 
en de voormalige locatie “de Branding”. Deze onderhandelingen zijn nog niet helemaal afgerond. Wanneer de 
onderhandelingen positief uitpakken, wordt in 2011 gestart met bouwrijp maken en kunnen de woningen in 
aanbouw worden genomen. Het grondbod van Synchroon dekt de huidige boekwaarde niet volledig af. Ook de 
getroffen voorziening is niet voldoende. Rekening houdend met het grondbod van Synchroon bedraagt het huidige 
verlies op de boekwaarde € 487.000. Daarnaast komt de bijdrage van € 129.000 voor verplaatsing De Wint aan 
stichting De Nollen (raadsbesluit van 3 oktober 2001 (no. 93/WZ)) voor rekening van de gemeente. Tevens zullen er 
in 2011 nog aanvullende kosten worden gemaakt zoals plankosten en rentekosten. Er is in 2010 een aanvullende 
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voorziening van € 750.000 getroffen om gemaakte kosten en nog te maken kosten af te dekken. De verwachting is 
dat in de eerste helft van 2011 de koopovereenkomst met Synchroon wordt gesloten. Wanneer de 
onderhandelingen met Synchroon niet leiden tot een koopovereenkomst tussen gemeente en Synchroon zal het 
OS&O terrein op een later moment worden ontwikkeld. 
 
Dit jaar zijn de verzekeringsgelden ter hoogte van € 392.000 ontvangen die ingezet kunnen worden voor herstel van 
het Casinocomplex. De verzekeringsgelden zijn niet voldoende om herbouw van het Casino te financieren. In 2011 
wordt prioriteit gegeven aan herontwikkeling van het Casino. Hiervoor zal eerst een voorstel worden gemaakt en ter 
besluitvorming aan het college worden aangeboden. 
 
Verwervingen Stadshart (Zeestad) 
Voor de verwervingen in het Stadshart (Zeestad) geldt dat deze plaats hebben gevonden in de veronderstelling dat 
deze eigendommen deel zullen uitmaken van een toekomstige exploitatie. De aankopen vallen onder de 
bestemmingsreserve strategische aankopen Stadshart waarvoor een bedrag van € 14.000.000 gereserveerd is. De 
boekwaarde bedraagt € 9.664.000. Dit zijn aankopen die onder de exploitatie van Zeestad vallen. Per 1 januari 
2011 wordt gedurende een periode van vijf jaar voor sloop en tijdelijk en incidenteel beheer een beroep gedaan op 
de reserve (jaarlijks budget € 84.000). Tevens vallen de beheerskosten/opbrengsten onder deze reserve. De 
grondexploitatie Stadshart heeft een neutraal resultaat. Op het moment dat Zeestad aangeeft tot verwerving over te 
gaan van de benodigde panden zal door de gemeente tot betaling worden overgegaan van € 1,92 miljoen aan 
Zeestad. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de gemeentelijke inbreng in de exploitatie van Zeestad. 
 
Verwervingen Stadshart 
Voor de verwervingen in het Stadshart geldt dat deze plaats hebben gevonden in de veronderstelling dat deze 
eigendommen deel zullen uitmaken van een toekomstige exploitatie. De grondexploitatie Stadshart heeft een 
neutraal resultaat. 
 
Vinkenterrein 
Nadat in 2010 de intentieovereenkomst met Dura Vermeer is ontbonden, is het Vinkenterrein niet meer in beeld als 
woningbouwlocatie. In juli 2010 is door het college ingestemd met de projectopdracht voor het Vinkenterrein. Er 
wordt gezocht naar een andere invulling van het terrein. In ieder geval moet ruimte worden gevonden voor 
permanente parkeerplaatsen en een gymzaal. In 2010 hebben een bodem- en grondwateronderzoek en een flora- 
en faunaonderzoek plaatsgevonden, waarna de stedenbouwkundige schets is opgesteld. Begin 2011 wordt op 
basis van de stedenbouwkundige schets een verkennende grondexploitatie opgesteld op basis waarvan het college 
wordt geadviseerd over het al dan niet voortzetten van het project of een andere ontwikkelstrategie.  
 
De Riepel 
Voor het verplaatsen van winkelcentrum De Riepel naar de locatie van het Loopuijtpark (Schoolweg)  was een 
gemeentelijke bijdrage nodig vanwege extra kosten in de verplaatsing van het winkelcentrum. De raad heeft een 
krediet ter beschikking gesteld van € 360.000 (nr. 12/RWO van 24 januari 2006). Dit bedrag is voor aankoop van 
restgronden langs de Langevliet. In 2009 zijn de gronden aangekocht. De kavel is ca. 3.600 m² groot. Een 
toekomstige ontwikkeling levert naar verwachting minimaal de bestaande boekwaarde op.  
 
Risicoanalyse 
 
Gronden per 1 januari 2011 in exploitatie genomen 
Aan gebieden die in ontwikkeling worden genomen zijn risico‟s verbonden. Voorbeelden van risico‟s zijn 
tegenvallende grondverkopen waardoor de exploitatieperiode langer wordt, kostenstijgingen die optreden en 
noodzakelijke, onverwachte investeringen en de planologische procedures die langer duren en daardoor vertragend 
en kostenverhogend werken. Om de gevolgen van risico‟s financieel op te kunnen vangen, het 
weerstandsvermogen van de gemeente, wordt hiervoor een reservering gemaakt in de algemene reserve. 
 
De gehanteerde risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te maken kosten en een opslag van de nog te 
realiseren opbrengsten. Hieronder wordt het risico weergegeven van de per 1 januari 2011 in exploitatie zijnde 
gronden. Het betreft de gebieden Kooypunt, Julianadorp Oost, Pasteurstraat en Doggerswijk West. 
 
In de onderstaande geactualiseerde tabel is voor de locaties „in exploitatie genomen gronden‟ de risico-opslag en 
de daaruit voortvloeiende ontwikkelrisico‟s weergeven voor de periode na 1 januari 2011. 
 
Complex (bedragen x € 1.000) Te realiseren kosten Te realiseren opbrengsten Risico-

opslag 
Ontwikkelrisico 

Kooypunt fase 2 en 3 14.620 -30.420 5,0% 2.252 
Doggerswijk West 7.153 -6.423 5,0% 679 
Pasteurstraat 539 -565 5,0% 55 
Julianadorp Oost 15.485 -43.162 2,5% 1.466 
Totaal gronden in exploitatie 37.797 -80.570   4.452 

 
Op basis van de risicoanalyse per complex is de conclusie dat geen van de aanwezige risico‟s zodanig concreet en 
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onvermijdbaar zijn dat het noodzakelijk is hiervoor nu een (aanvullende) voorziening te treffen. De gemeente loopt 
voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd aan de nog te 
realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico‟s schuilen aan de opbrengstenkant van de projecten. De 
opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Een groot deel van de investeringen wordt vooraf 
gedaan (verwervingen, bouwrijp maken e.d..) om het mogelijk te maken grond te verkopen en opbrengsten te 
realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de opbrengsten heeft dan ook een negatief 
effect op het resultaat van het project. Per 31 december 2010 wordt het ontwikkelrisico ingeschat voor een bedrag 
van € 4.452.000. Het totale risico legt een beslag op de algemene reserve en daarmee op de weerstandscapaciteit 
van de gemeente. 
 
Gronden per 1-1-2011 niet in exploitatie genomen  
De conclusie ten aanzien van „nog niet in exploitatie genomen gronden‟ is dat de gemeente per 1 januari 2011 een 
aanvullende voorziening moet treffen voor het OS&O terrein van € 750.000. In 2011 zal voor het Vinkenterrein een 
advies worden uitgebracht over de verdere ontwikkeling en de financiële consequenties. Voor de overige niet in 
exploitatie genomen gebieden wordt verwacht dat de toekomstige ontwikkeling de boekwaarde afdekt.  
 
Overige gronden  
Er is nog een aantal overige nog niet in exploitatie zijnde gronden die onder beheer van de gemeente (grondzaken) 
vallen. Toekomstige ontwikkelingen zijn mogelijk voor Sportlaan 62 en Krügerstraat. De focus van grondzaken ligt 
met name bij de „in exploitatie genomen gronden‟ en bij de niet in exploitatie genomen gronden waarbij de 
mogelijkheid bestaat om deze binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling te brengen. Voor overige gronden geldt een 
ontwikkeling op langere termijn of wanneer zich een gegadigde aandient. Risico‟s worden gelopen bij de 
toekomstige ontwikkelgebieden. Zolang de haalbaarheid van deze ontwikkelingen niet is aangetoond, moet er 
rekening mee gehouden worden dat de ontwikkelingen geen positief resultaat genereren.  
 
Erfpachten 
 
RWO/ Grondzaken administreert de erfpachten van de recreatiewoningen (circa 200 contracten) en de overige 
erfpachten (circa 700 contracten). De erfpachten op het haventerrein zijn niet opgenomen in onderstaande 
uiteenzetting. 
 
In het volgende overzicht is te zien welke wijzigingen in 2010 hebben plaatsgevonden inzake de erfpachten. 
 
Wijzigingen M² Boekwaarde Opbrengste

n 
Canon Te betalen 

            
Boekwaarde erfpachtgronden 1-1- 2010 505.340 4.057.000       
            
16 erfpachten beëindigd -2.419 -13.000 -139.000     
7 erfpachten uitgegeven 27.290 730.000   -110.000   
1 erfpacht beëindigd en in volledig eigendom gemeente -3.764       1.000 
Totaal mutaties 21.107 717.000       
            
Boekwaarde erfpachtgronden 31- 12-2010 526.447 4.774.000       
            

 
De boekwaarde per 1 januari 2011 wordt verlaagd met € 13.000 zijnde het saldo van erfpachtbeëindigingen (2.419 
m2) en verhoogd met de nieuw gevestigde erfpachtgronden zijnde het saldo van € 730.000 (27.290 m2).  
 
Het financieel resumé over 2010 van de erfpachtgronden is hieronder weergegeven. 
 
Resultaat erfpachtgronden Bedrag 

    
Rentekosten 178.000 
Afschrijvingskosten (deactivering boekwaarde beëindigde erfpachten) 13.000 
Plankosten 70.000 
Overige kosten 0 

Totaal kosten 261.000 
    
Opbrengst erfpachtcanon (incl. afboeking dubieuze debiteuren) -699.000 
Opbrengst beëindigde erfpachten -139.000 
Totaal opbrengsten -838.000 
    
Saldo naar product -577.000 
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Volkstuinen 
 
Resultaat volkstuinen Bedrag 

    
Rentekosten 7.000 
Afschrijvingskosten (geen afschrijving meer sinds 2005) 0 
Plankosten 0 
Overige kosten 8.000 

Totaal kosten 15.000 
    
Huuropbrengsten -53.000 

Totaal opbrengsten -53.000 
    
Saldo naar product -38.000 

 

 
De plankosten van de Volkstuinen zijn in 2010 t.o.v. 2009 nihil omdat deze kosten ten laste van de afdeling 
Stadsbeheer zijn geboekt. In 2009 werden deze plankosten, de personele kosten, gedeeltelijk op de afdeling RWO 
geboekt.  
 
Inkomsten uit verkoop en verhuur 
 
In 2010 zijn de onderstaande inkomsten uit verkoop en verhuur binnengekomen. 
 
Omschrijving Bedrag Boeknummer 

      
Inkomsten uit verkoop gronden, niet ingebracht in een exploitatie     
Overige gronden en panden -28.000 0.231500 
Bouwgrondexploitatie -182.000 851.2302.200 
Totaal -210.000   
      
Huurinkomsten overige gronden en panden     
Overige gronden en panden -694.000 0231900.2201.802 
Panden in beheer Grontmij -136.000 0231900.2201.079 

Totaal -830.000   
      
Totaal -1.145.000   

 
De gemeente Den Helder heeft ca. 200 gebouwen in eigendom (woningen, scholen, verenigingsgebouwen ed.) die 
zij in verhuur/gebruik heeft gegeven door middel van huurovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten en anti-kraak. 
Het verhuren/in gebruik geven van gemeentepanden is grotendeels uitbesteed aan het bedrijf Grontmij.  
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Lokale heffingen 
 
Algemeen  
In 2010 zijn in de gemeente Den Helder de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen opgelegd: 
1. Onroerende zaakbelasting 
2. Hondenbelasting 
3. Toeristenbelasting 
4. Forensenbelasting 
5. Precariobelasting 
6. Afvalstoffenheffing 
7. Rioolrechten 
8. Haven- en kadegelden 
9. Marktgelden 
10. Leges 
11. Parkeerbelasting 
12. Graf- en begraafrechten (lijkbezorgingsrechten) 
 
De eerste vijf zijn ongebonden heffingen. Dat houdt in dat de besteding van de inkomsten vrij is: ze zijn 
opgenomen in de algemene middelen. De overige belastingen en heffingen zijn gebonden. De opbrengsten ervan 
moeten worden besteed aan de kosten die aan de betreffende heffing zijn gerelateerd. 
 
Beleid lokale heffingen  
In de kadernota is over de gemeentelijke heffingen opgenomen dat de belastingtarieven trendmatig moeten stijgen 
om de loon- en prijsstijgingen te dekken.  Voor de rioolheffing geldt op grond van het beheersplan dat de tarieven 
naast de compensatie voor de loon- en prijsstijgingen jaarlijks dienen toe te nemen met 2,5% tot het moment dat 
een kostendekkende exploitatie is bereikt (verwachting in 2021). Net als bij de afvalstoffenheffing blijft volledige 
kostendekking het uitgangspunt. 
 
Geraamde en werkelijke inkomsten van de diverse heffingen  
Onderstaand overzicht toont de opbrengsten van de belastingaanslagen die over het jaar 2010 zijn opgelegd. Een 
eventueel verschil met de begroting is dus nog niet definitief, omdat de gemeente nog aanslagen over 2010 kan 
opleggen. 
 
Belastingen/heffingen (bedragen x € 1.000) Actuele begroting Realisatie 

2010 
Verschil 

         
1 OZB 11.050 11.056 -6 
2 Hondenbelasting 328 332 -4 
3 Toeristenbelasting 533 533 0 
4 Forensenbelasting 476 473 3 
5 Precariobelasting 36 42 -6 

  Subtotaal 12.423 12.436 -13 
         

6 Afvalstoffenheffing 7.203 7.223 -20 
7 Rioolrechten 4.860 4.865 -5 
8 Haven- en kadegelden 4.191 4.044 147 
9 Marktgelden 95 56 39 

10 Leges 1.897 1.812 85 
11 Parkeerbelasting 1.101 1.035 66 
12 Graf- en begraafrechten 345 422 -77 

  Subtotaal 19.692 19.457 235 

         
  Totaal 32.115 31.893 222 

 
Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste verschillen (groter of kleiner dan € 50.000 of een significante 
procentuele afwijking): 
 
Haven- en kadegelden 
De opbrengsten haven- en kadegelden zijn lager uitgevallen dan geraamd met name als gevolg van een correctie 
op de ISPS-vergoeding over 2009.  
 
Markgelden 
Ook de opbrengst marktgelden is met name door de economische crisis achtergebleven bij de raming. 
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Leges 
De legesopbrengsten zijn in 2010 lager uitgevallen dan geraamd met name als gevolg van lagere opbrengsten 
leges paspoorten en identiteitsbewijzen.  
 
Parkeerbelasting 
Er zijn in 2010 minder naheffingsaanslagen uitgeschreven en daarnaast zijn er minder betalende bezoekers 
geweest als gevolg van de opheffing parkeerterrein Californiëstraat.  
 
Graf- en begraafrechten (lijkbezorgingsrechten) 
Doordat er in 2010 meer begrafenissen zijn geweest is de opbrengst van graf- en begraafrechten ook hoger dan 
geraamd.  
 
Tarieven  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor 2010 ten opzichte met de voorgaande jaren: 
 

Belastingen/heffingen 2006 2007 2008 2009 2010 

            
Onroerende zaakbelastingen           
OZB eigenaar woningen * 2,90 * 2,84 * 2,72 0,1112 0,1134 
OZB eigenaar niet woningen * 6,33 * 6,29 * 6,44 0,2634 0,2685 
OZB gebruiker niet woningen * 5,09 * 5,06 * 5,19 0,2123 0,2165 
            
Hondenbelasting           
1e hond 68,90 70,45 81,00 83,65 84,50 
2e hond en meer 93,50 95,60 109,50 113,45 114,60 
            
Toeristenbelasting           
Per overnachting per persoon 0,77 0,90 1,05 1,08 1,10 
            
Forensenbelasting           
Belasting afhankelijk van WOZ-waarde gemeubileerde woning:           
Minder dan € 30.000 184,00 235,00 241,00 248,95 251,45 
€ 30.000 doch minder dan € 50.000 349,00 446,00 457,00 472,05 476,75 
€ 50.000 doch minder dan € 75.000 394,00 503,00 516,00 533,00 538,30 
€ 75.000 doch minder dan € 100.000 413,00 527,00 540,00 557,8
  563,55 
€ 100.000 doch minder dan € 125.000 
 33,00 553,00 567,00 585,70 591,55 
€ 125.000 doch minder dan € 160.000 454,00 580,00 595,00 614,65 620,80 
€ 160.000 en meer 472,00 603,00 618,00 638,40 644,80 
            
Afvalstoffenheffing           
Eenpersoonshuishouden 224,28 224,28 224,28 224,28 205,20 
Meerpersoonshuishouden 324,60 324,60 324,60 324,60 297,60 
            
Rioolrechten           
Per aansluiting eigenaar 129,85 138,20 147,60 158,65 164,20 

 
De haven- en kadegelden, marktgelden, leges (secretarie- en bouwleges), parkeerbelasting en graf- en begraafrechten 
(lijkbezorgingsrechten) kennen een diversiteit aan tarieven; deze zijn opgenomen in de tarieventabellen die bij de betreffende 
verordening horen.    
 
* Tot en met 2008 werden de tarieven berekend op basis van een rekeneenheid van € 2.500 van de WOZ-waarde; vanaf 2009 
worden de tarieven bepaald als percentage van de WOZ-waarde.  
 
Lastendruk  
 
Kwijtschelding 
Binnen de gemeente wordt kwijtschelding verleend voor een beperkt aantal heffingen, namelijk afvalstoffenheffing 
en hondenbelasting. In 2010 zijn er 2.055 verzoeken om kwijtschelding afvalstoffenheffing binnengekomen 
(waarvan er 784 vooraf) en volledig afgehandeld. In totaal zijn 1.678 verzoeken geheel of gedeeltelijk ingewilligd 
en de resterende 377 afgewezen. Het aantal verzoeken om kwijtschelding hondenbelasting bedroeg in 2010 263, 
waarvan 201 verzoeken geheel of gedeeltelijk zijn ingewilligd. De resterende 62 verzoeken zijn afgewezen. Met de 
kwijtschelding was in totaal € 410.513 gemoeid, dat is € 31.006 minder dan in 2009.  
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  2008 2009 2010 

Omschrijving Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

              
Afvalstoffenheffing             
Geheel of gedeeltelijk ingewilligd  449.622 1.741 425.856 1.678 394.625 
Afgewezen  0 421 0 377 0 

Subtotaal  449.622 2.162 425.856 2.055 394.625 
              
Hondenbelasting             
Geheel of gedeeltelijk ingewilligd  17.643 215 15.663 201 15.888 
Afgewezen  0 65 0 62 0 

Subtotaal  17.643 280 15.663 263 15.888 
              
Totaal generaal  467.265 2.442 441.519 2.318 410.513 

 
Bezwaar- en beroepschriften 
Burgers kunnen bezwaar maken tegen de opgelegde gemeentelijke belastingen en tegen de opgelegde WOZ-
beschikkingen.  
 
In 2010 zijn in totaal 1.121 bezwaren tegen de WOZ-beschikking binnengekomen, waarvan 483 betrekking 
hadden op objecten van de Woningstichting Den Helder (in 2009 1.353 waardebezwaren waarvan 516 
Woningstichting Den Helder). 
 
Het aantal heffingsbezwaren bedroeg in totaal 669 waarvan 544 betrekking hadden op parkeeraanslagen (in 2009 
700 heffingsbezwaren waarvan 565 betrekking op parkeeraanslagen). 
 
In 2010 zijn 21 procedures met meerdere objecten bij de Rechtbank ingediend, terwijl het in 2009 om 28 
procedures met meerdere objecten ging. In de bezwaar- en beroepsfase is over 2010 voor een bedrag van 
€ 26.236 aan verminderingen binnen de OZB toegekend; in 2009 was dit € 24.979. 
 
Woonlasten 
Een indicator voor de hoogte van de woonlasten is de OZB-eigenarenbelasting voor een woning  met een 
gemiddelde waarde, vermeerderd met afvalstoffenheffing en rioolrecht. 
 
In de COELO-atlas van de lokale lasten van gemeenten, provincies en waterschappen worden de lokale lasten 
van de belastingen in kaart gebracht.  De nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Voor de gemeentelijke 
lasten worden onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing berekend. 
 

  Gemiddeld Den Helder Alkmaar Hoorn 

Woningwaarde 238.000 163.000 207.000 209.000 
Tarief OZB 0,0934% 0,1134% 0,0840% 0,0873% 
          
OZB 222,29 184,84 173,88 182,46 
Rioolheffing 165,00 164,20 101,00 129,00 
Afvalstoffenheffing 271,00 297,60 240,00 289,00 
Woonlasten 658,29 646,64 514,88 600,46 
          
Hondenbelasting 57,35 84,50 61,80 60,70 

     
Bron: COELO versie 16-2-2011    
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Verstrekte subsidies 
 
Conform artikel 9h van de financiële verordening van de gemeente Den Helder dient er in de begroting en 
jaarrekening een overzicht te worden verstrekt van de verstrekte subsidies.  
 
In de verordening is opgenomen dat wij ten minste eens in de vier jaar en voor het eerst in 2010 aan de raad een 
nota verstrekking gemeentelijke subsidies aanbieden, waarin aandacht wordt besteed aan de beleidskaders voor het 
verstrekken van gemeentelijke subsidies en een overzicht van gesubsidieerde instellingen.  
 
Hoewel de voorbereidingen in 2010 zijn gestart is het opstellen van de nota als gevolg van een andere 
prioriteitstelling doorgeschoven naar 2011. Het onderstaande overzicht is op basis van het subsidievolgsysteem 
opgesteld en geeft de belangrijkste subsidieverstrekkingen weer in 2010.  
 
Instelling Bedrag 
    
De Wering (mentorproject) 57.356 
Humanitas Noordwest 50.550 
Stichting Peuterplezier 106.834 
Stichting Zweminrichting 188.700 
Stichting de Kinderopvang 82.876 
Stichting Modheo 97.413 
Stichting Blijf van mijn lijf 632.580 
Kopgroep Bibliotheken 1.646.961 
Stichting Nationaal Reddingsmuseum Doru 185.252 
De Wering (maatschappelijke stage) 67.826 
Bureau Jeugdzorg NH 168.596 
Stichting Parlan (BSO) 247.168 
Het Buurtcollectief 62.906 
Sportservice Noord Holland 168.400 
Stichting Kopwerk  221.500 
Stichting Parlan (bemoeizorg) 60.060 
GGD NH (opvoedvragen) 50.382 
Stichting Vrijwaard 75.000 
Stichting Dak- en thuislozenopvang 428.680 
Stichting Triade 857.356 
GGD NH (raak) 57.323 
Stichting Schouwburg de Kampanje 1.497.753 
Stichting Kinderopvang Den Helder 87.820 
Peuterplezier Den Helder 62.980 
Brijder Verslavingszorg 654.093 
Stichting Parlan (Lanta Ariba) 80.343 
De Wering (AMW) 75.000 
Sportservice Noord Holland 178.371 
Stichting Zweminrichting 785.574 
OBD Noordwest-Holland 84.857 
GGD NH (aanpak huiselijk geweld) 120.846 
Internationaal Vrouwen Centrum 73.619 
Reclassering Nederland 75.825 
De Wering (diversen) 1.634.563 
Bureau Jeugdzorg 54.399 
Stichting Regionaal Opleidingscentrum Kop N-H 533.888 
Stichting Kopwerk 79.585 
Bureau Jeugdzorg (JAT/VAT) 149.048 
Bureau Jeugdzorg (tienercentra) 316.965 
Stichting de Kinderopvang (OAB) 74.836 
De Wering (ASHG) 66.338 
GGZ Kop van Noord-Holland 83.387 
Het Buurtcollectief 61.652 

Verstrekte subsidies onder auspicien van afdeling O.W.S. 12.345.461 
    
Exploitatie Museumhaven Willemsoord 10.533 
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Instelling Bedrag 
Restauratie Zr. Ms. Bonaire 53.065 
Onderhoud en exploitatie Lichtschip Texel 12.194 
Nieuw beleid nautische monumenten 51.895 
SSN (stichting strandexploitatie) 248.302 
VVV Kop van Noord Holland 135.308 
Stichting Helderse Vallei 358.618 
Verstrekte subsidies onder auspicien van afdeling R.W.O. 869.915 

    
Stichting werkgroep Centrum 2.500 
Belangenvereniging Visbuurt 3.000 
Stichting Tuindorp en Geleerdenbuurt 5.000 
Belangenvereniging Indische Buurt 1.180 
Bewonerscommissie Dollardlaan/Noordzeestraat 644 
Wijkvereniging Boatex 1.312 
De Schooten Samen Sterker 5.800 
Belangenvereniging Julianadorp 12.000 
Bewonersvereniging Zwanenbalg 1.300 
Buurtvereniging Jeruzalem 2.500 
Subsidies voor evenemente/activiteiten  128.878 
Verstrekte subsidies onder auspicien van  afdeling V.V.H. 164.114 
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Jaarrekening 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften volgens het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
 
Grondslagen voor waardering 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als een baat genomen op het moment waarop het dividend 
betaalbaar gesteld wordt. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het 
formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter 
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening 
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de 
meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een 
verplichting gevormd te worden. 
 
Vaste activa 
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt een onderscheid gemaakt tussen 
investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) 
economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten 
zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant 
voor de classificatie. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de 
afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en 
ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. Alleen kosten van onderzoek en ontwikkeling die leiden tot een materieel 
vast actief mogen met ingang van 2004 als immaterieel vast actief worden geactiveerd. De afschrijving van de 
geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële 
vaste actief.  
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
 
In erfpacht uitgegeven gronden  
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde die bij eerste 
uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).  
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.  
 
Overige investeringen met economisch nut  
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen 
wordt op het saldo afgeschreven. Bijdragen uit reserves worden vanaf 2004 niet meer rechtstreeks op de activa in 
mindering gebracht, maar via de afzonderlijke programmarekeningen aangewend ter dekking van de afschrijving. 

 
Afschrijvingsmethode  
Met ingang van 2005 is de Nota afschrijvings- en rentebeleid van toepassing (door de Raad vastgesteld op 30 maart 
2005). Investeringen worden met ingang van 2005 lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur en als 
ingangsdatum het jaar na aanschaf. De afschrijving op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) is 
met ingang van 1 januari 2005 beëindigd. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met 
een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen 
worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. 
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Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder 
economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op 
dergelijke investeringen afgeboekt. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:  

 
 Investeringen Investeringen 

 tot en met 2004 vanaf 2005 
   

Gronden en terreinen div. 0 jaar 
Woonruimten (inclusief uitbreiding) 20 à 40 jaar  
Bedrijfsgebouwen (inclusief uitbreiding) 20 à 40 jaar  
Stichtingskosten onderwijsgebouwen, woningen en gebouwen (excl. grond)  40 jaar 
Uitbreiding, verbouwing van woningen en gebouwen  20 jaar 
Noodlokalen 15 jaar 15 jaar 
Riolering (aanleg en vervanging) 15 à 40 jaar 40 jaar 
Parkeergarages 25 à 32 jaar 40 jaar 
Woonwagenlocaties  40 jaar 
Aanschaf woonwagens  20 jaar 
Technische installaties 10 à 20 jaar 10 à 20 jaar 
Inventarissen, meubilair, diverse kleine voorzieningen 5 à 10 jaar 10 à 20 jaar 
Stemmachines  10 jaar 
Parkeermeters en –automaten  10 jaar 
Transportmiddelen, auto‟s, aanhangwagens en motorvoertuigen 5 à 10 jaar 5 à 15 jaar 
Automatiseringsapparatuur en kantoormachines 5 jaar 3 à 5 jaar 
Software  5 jaar 
Gereedschappen, verbindingsmiddelen  6 jaar 

 
 

Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut  
Tot en met 2004 werden de investeringen in de infrastructurele werken afgeschreven over een periode van 10 tot 50 
jaar. Overeenkomstig de op 30 maart 2005 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele 
werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken met ingang van 1 januari 2005 
geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van 
het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire 
dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden 
moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. 
 
Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte leningen minus ontvangen aflossingen zijn 
opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV‟s en BV‟s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het 
BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt 
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke 
afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 
 
De opgenomen vorderingen op bijstandscliënten onder overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer 
zijn verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Het gehele debiteurenbestand is doorgelicht en 
individueel beoordeeld op inbaarheid. Deze oninbaarheid is bepaald op 100% voor huidige en oud-cliënten zonder 
incassoactiviteiten en een normbedrag voor inbaarheid van € 1.200 per openstaande debiteur met een 
betalingsregeling. Voor openstaande vorderingen in behandeling bij een deurwaarder, schuldsanering et cetera is op 
basis van inschatting/ervaring een percentage voor mogelijke oninbaarheid opgenomen.  
 
Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met 
afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op 
basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.  
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Vlottende activa 
 
Voorraden 
 
Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden  
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen de lagere 
marktwaarde.  
 
In exploitatie genomen gronden  
De als „onderhanden werken‟ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, 
dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten 
aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts 
genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen 
worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de 
vervaardigingskosten in mindering gebracht. 
 
Overige voorraden  
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn 
gebaseerd op de gemiddelde (betaalde) inkoopprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.  

 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in 
mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 
Liquide  middelen en overlopende activa 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Vaste passiva 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting dan wel het voorzienbare 
verlies.  
 
Langlopende schulden 
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste 
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Borg- en Garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde 
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de paragraaf met betrekking tot de financiering is nadere 
informatie opgenomen. 
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Balans 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (bedragen x € 1.000)   
   

ACTIVA 2010 2009 
      
VASTE ACTIVA     
      
Immateri ële vaste activa 175 36 
Kosten onderzoek en ontwikkeling 175 36 
      
Materiële vaste activa 93.094 94.290 
Gronden en terreinen 7.485 6.337 
Woonrumten 806 730 
Bedrijfsgebouwen 29.671 29.731 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 42.537 44.322 
Vervoersmiddelen 1.662 2.401 
Machines, apparaten en installaties 3.048 2.818 
Overige materiële vaste activa 7.885 7.951 
      
Financi ële vaste activa 122.044 129.193 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 6.968 6.968 
Leningen aan woningcorporaties 95.334 99.904 
Overige langlopende leningen 14.528 16.292 
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar 1.714 1.678 
Bijdrage aan activa van derden 3.500 4.351 
      
Totaal vaste activa 215.314 223.519 
      
VLOTTENDE ACTIVA     
      
Voorraden 27.560 30.973 
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 4.777 7.407 
In exploitatie genomen bouwgronden 22.584 23.367 
Overige voorraden 199 199 
      
Vorderingen 22.562 50.205 
Vorderingen op openbare lichamen 11.167 7.417 
Verstrekte kasgeldleningen 0 32.000 
Rekening-courant niet financiële instellingen 194 37 
Overige vorderingen 11.201 10.751 
      
Liquide middelen 32.139 3.384 
Kas en bank 32.139 3.384 
      
Overlopende activa 79 326 
Nog te ontvangen bedragen 0 0 
Vooruitbetaalde bedragen 0 0 
Overige overlopende activa 79 326 
      
Totaal vlottende activa 82.340 84.888 
      
TOTAAL 297.653 308.407 
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PASSIVA 2010 2009 
      
VASTE PASSIVA     
      
Eigen Vermogen 70.070 81.355 
Algemene reserve 25.223 22.705 
Bestemmingsreserves 48.820 52.567 
Overige bestemmingsreserves 34 34 
Saldo van rekening -4.007 6.049 
      
Voorzieningen 28.275 21.309 
Voorzieningen 28.275 21.309 
      
Langlopende schulden 172.072 180.843 
Onderhandse leningen 170.257 178.792 
Door derden belegd geld 1.785 2.021 
Waarborgsommen 30 30 
      
      
      
      
      
      
Totaal vaste passiva 270.417 283.507 
      
VLOTTENDE PASSIVA     
      
Kortlopende schulden 15.553 13.633 
Overige vlottende schulden 15.553 13.633 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Overlopende passiva 11.683 11.277 
Nog te betalen bedragen 5.056 4.192 
Vooruitontvangen bedragen 6.624 7.082 
Overige overlopende passiva 3 3 
      
Totaal vlottende passiva 27.236 24.900 
      
TOTAAL 297.653 308.407 
   
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 182.468 148.446 
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Toelichting op de balans 
 
(bedragen x € 1.000) 
 
VASTE ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2010. 
 
Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Afwaarde- Boekwaarde 
  01-01-2010 ringen teringen vingen van 

derden 
ringen 31-12-2010 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 36 142   2     176 
 
 Krediet Realisatie 

Vermeerderingen:   
Voorbereiding nieuw stadhuis 1.500 142 
 
Materiële vaste activa 
Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. 
Investeringen met een economisch nut leveren inkomsten op (bijvoorbeeld door middel van tarieven) of zijn 
verhandelbaar. Deze moeten worden geactiveerd en reserves mogen hierop niet in mindering worden gebracht. 
Investeringen met een maatschappelijk nut leveren geen directe inkomsten op (bijv. bruggen, wegen, parken etc.). 
 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2010. 
 
Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Afwaarde- Boekwaarde 
  01-01-2010 ringen teringen vingen van 

derden 
ringen 31-12-2010 

Gronden en terreinen 1.972 465 34       2.403 
Woonruimten 730 80   4     806 
Bedrijfsgebouwen 29.731 2.609 275 1.245 696 453 29.671 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 37.229 2.255 57 2.059 1.097   36.271 
Vervoermiddelen 2.401 179 571 347     1.662 
Machines, apparaten en installaties 2.799 736 22 503     3.010 
Overige materiële vaste activa 5.309 1.607 50 1.169 215   5.482 
Investeringen met een economisch nut 80.171 7.931 1.009 5.327 2.008 453 79.305 

Gronden en terreinen 22           22 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 7.093 288   1.115     6.266 
Machines, apparaten en installaties 18 22   2     38 
Overige materiële vaste activa 2.643     240     2.403 
Investeringen met een maatschappelijk nut 9.776 310 0 1.357 0 0 8.729 

In erfpacht uitgegeven gronden 4.343 730 13       5.060 
Overige vaste activa 4.343 730 13 0 0 0 5.060 

                
Totaal materiële vaste activa 94.290 8.971 1.022 6.684 2.008 453 93.094 

 
Voor de investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut zijn geen reserves beschikbaar. 
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht. 
 
Investeringen met een economisch nut 
 
Gronden en terrreinen 
De gronden en terreinen betreffen onder meer de grond Luchthavenweg en de gronden van sport- en 
recreatieparken. 
 
 Krediet Realisatie 

Vermeerderingen:   
Overboeking grond brandweerkazerne van categorie bedrijfsgebouwen  394 
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Bedrijfsgebouwen 
De bedrijfsgebouwen betreffen ondermeer de schoolgebouwen, buurthuizen, jongerencentra, parkeerdekken en de 
gebouwen van de gemeentelijke diensten, die worden gebruikt voor de huisvesting van de diverse afdelingen van de 
gemeente. 
 
 Krediet Realisatie 

Vermeerderingen:   
Bouwkundige voorzieningen De Vlieberg 164 131 
Nieuwbouw Zwembad 16.786 766 
Onderwijscluster Pasteurstraat 4.922 660 
Verminderingen:   
Overboeking grond brandweerkazerne naar gronden en terreinen  -394 
Verkoop gebouw Nijverheidsweg (HVC)  -276 
Afwaardering Metaalconstructiebedrijf  -453 
Helderse Vallei bezoekerscentrum -593 -185 
 
Grond, weg- en waterbouwkundige werken 
Hieronder zijn opgenomen de investeringen in rioleringen, verlenging en verdieping Kade Nieuwediep (voormalige 
Onderzeekade) 
 
 Krediet Realisatie 

Vermeerderingen:   
Investeringen riolering 2010 2.343 1.181 
Herinrichting haven 1.052 471 
   
Verminderingen:   
Subsidiebijdrage Paleiskade  -495 
 
Vervoermiddelen 
 
   

Verminderingen:   
Verkoop vervoermiddelen aan de HVC  -572 
 
Overige materiële vaste activa 
De overige materiële vaste activa betreft voornamelijk kantoormeubilair, automatisering en veiligheidsvoorzieningen 
haven. 
 
 Krediet Realisatie 

Vermeerderingen:   
Helderse Vallei kinderboerderij 100 173 
Haven managementsysteem 123 115 
Servers 409 163 
Telefoons 305 243 
 
Investeringen met een maatschappelijk nut 
 
Grond, weg- en waterbouwkundige werken 
Hieronder zijn opgenomen de investeringen in wegen en kunstwerken. 
 
 Krediet Realisatie 

Vermeerderingen:   
Reconstructie Middenweg (voorbereiding) 96 116 
 
 
Overige vaste activa 
 
In erfpacht uitgegeven gronden 
De boekwaarde per 1 januari 2010 is verlaagd met € 13.000 zijnde het saldo van de erfpachtbeëindigingen (2.419 
m2) en verhoogd met de nieuw gevestigde erfpachtgronden voor een bedrag van € 730.000 (27.290 m2).  
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Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 
 
Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrijvingen/ Afwaarde- Boekwaarde 
  01-01-2010 ringen teringen aflossingen ringen 31-12-2010 

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 6.968         6.968 
Leningen aan woningcorporaties 99.904     4.569   95.335 
Overige langlopende leningen 16.292 291   2.056   14.527 
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 1.678 37       1.715 
Bijdragen aan activa van derden 4.351   121 731   3.499 
Totaal financiële vaste activa 129.193 328 121 7.356 0 122.044 

 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
 
 2010 2009 

Aandelen N.V. Houdstermij. Gaskop Noord-Holland: 557 stuks à € 454 253 253 
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 529 529 
Belang van 100% in de Luchthaven Den Helder BV 45 45 
Deelname in de N.V. Huisvuilcentrale: 112 stuks à € 45,37 5 5 
Belang van 100% in Ontwikkelings- en exploitatiemij. Willemsoord BV Den Helder 6.108 6.108 
Deelname van 50,00% in Zeestad Beheer B.V. 9 9 
Deelname van 49,50% in Zeestad C.V. 0 0 
Deelname Baggerbeheer Den Helder B.V. 18 18 
Noord-Holland Noord B.V. 1 1 
 6.968 6.968 

 

Aandelen N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland (GKNH) 
De houdstermaatschappij heeft een indirect belang in Alliander N.V. Dit betreft een netwerkbedrijf welke een derde  
beheert van de elektriciteit- en gasnetwerken in Nederland. De feitelijke waarde van de deelneming in Alliander is 
moeilijk vast te stellen omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn maar in overheidshanden moeten blijven. 
 
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 
Middels deze aandelen heeft de gemeente een indirect belang in de BNG van 0,38%. De intrinsieke waarde van dit 
belang bedraagt volgens de jaarrekening van 2009 naar schatting € 8,6 miljoen.  
 
Belang van 100% in de Luchthaven Den Helder BV 
De gemeente heeft een belang van 100% in de Luchthaven Den Helder BV. Deze BV heeft een belang van 50% in 
Den Helder Airport CV. De intrinsieke waarde bedraagt volgens de jaarrekening van 2009 circa € 4,1 miljoen. 
 
Deelname in de NV Huisvuilcentrale 
De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst garant voor de leningen 
verstrekt aan de NV Huisvuilcentrale. Zie hiervoor de financieringsparagraaf. De intrinsieke waarde van het aandeel 
van de Gemeente Den Helder in de NV Huisvuilcentrale bedraagt volgens de jaarrekening van 2009 circa € 4,4 
miljoen. 
 
Aandelen Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 
In 2007 heeft Willemsoord BV Cape Holland overgenomen. Voor de financiering van deze overname heeft een 
agiostorting plaatsgevonden door de gemeente op de bestaande aandelen van € 6,1 miljoen. 
De jaarrekening sluit 2009 met een eigen vermogen van € 13,5 miljoen. (2008 € 1,0 miljoen.). In 2009 is een 
stelselwijziging ten aanzien van de waardering van het vastgoed doorgevoerd. Deze stelselwijziging heeft geleid tot 
een herwaardering van het vastgoed met  € 16,5 miljoen.  
 
Deelneming in Zeestad Beheer BV  
De gemeente heeft een belang van 50% in Zeestad Beheer BV De vennootschap heeft ten doel het optreden als 
beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Zeestad CV en is opgericht in 2007.  
Het resterende belang van 50% is in handen van de Provincie. Voor het gestorte werkkapitaal in 2007 ad € 60.000 is 
een voorziening getroffen in verband met een voorlopig geprognosticeerd tekort.  
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Zeestad CV 
Voor de ontwikkeling van de plangebieden Stadshart en Nieuw Den Helder Centrum is in 2007 Zeestad CV opgericht 
bij raadsbesluit van 8 maart 2007 (nr 27). Met het Rijk en de Provincie is een samenwerkingsovereenkomst Stedelijke 
Vernieuwing gesloten. 
Als commanditaire vennoot neemt de gemeente en de Provincie beide voor 49,5% deel in deze CV. De beherende 
vennoot van de CV is Zeestad Beheer BV, waar de gemeente en Provincie beide een 50% belang hebben genomen. 
Zeestad Beheer BV heeft het resterende belang van 1% in de CV. 
 
Ten behoeve van de waardering is in 2007 op grond van de verwachte tekorten in de zes prioritaire gebieden van 
Stadshart en Nieuw Den Helder Centrum een voorziening getroffen van € 6,9 miljoen voor het werkkapitaal van de 
BV ad € 60.000 en de kapitaalstorting in de CV van € 6.831.000.  
 
Overige langlopende leningen 
Hieronder zijn onder meer opgenomen leningen aan het Gemini Ziekenhuis (€ 6,9 miljoen), Schouwburg De 
Kampanje (€ 2,2 miljoen), Samenwerkingsschool SO/VSO (€ 1,5 miljoen), de Schots (€ 1,0 miljoen), Triade (€ 0,4 
miljoen),  de stichting Blijf van mijn Lijf (€ 0,5 miljoen) en Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V. 
(1,8 miljoen). 
 
De vermeerdering bestaat uit het saldo van de uitgezette leningen (€ 0,3 miljoen) inzake de Startersleningen.  
 

Overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar 
De vorderingen op bijstandscliënten welke vallen onder de WWB bedraagt € 3,8 miljoen waarop in mindering is 
gebracht een bedrag van € 2,0 miljoen wegens mogelijke oninbaarheid. De vorderingen op bijstandscliënten met 
doorbetalingsverplichting aan het rijk (van 75%) bedraagt € 0,2 miljoen minus een bedrag van € 0,1 miljoen wegens 
mogelijke oninbaarheid.  
 
Debiteuren WIZ Aantal    Aantal   Betalings-   Percentage 

  personen   vorderingen   regelingen     

2006 1.309  1.995  850  43% 
2007 1.223  1.892  682  36% 
2008 764  1.286  509  40% 
2009 721  1.080  531  49% 
2010 757   1.105   667   66% 

 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Voorraden 
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën. 
 
 2010 2009 

Niet in exploitatie genomen gronden 4.777 7.407 
In exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) 22.584 23.367 
Overige grond- en hulpstoffen 199 199 
 27.560 30.973 

 
Niet in exploitatie genomen gronden 
 
Omschrijving Boekwaarde Overboe- Vermeer- Opbreng- Afwaar- Boekwaarde Boekwaarde  

  01-01-2010 king deringen sten dering 31-12-2010 per m2 

Ankerpark 589   34     623 140 
OS&O 1.683   104   750 1.037 90 
Verwervingen Stadshart 2.640   119     2.759 840 
Vinkenterrein     25     25 1 
De Riepel 315   18     333 86 
Doggerwijk West 2.131 -2.131       0   
Pasteurstraat 49 -49       0   
Totaal 7.407 -2.180 300 0 750 4.777   

 
Ankerpark 
De aankoop van de voormalige Visserijschool is financieel ondergebracht bij afdeling RWO.  De boekwaarde bestaat 
uit het aankoopbedrag, plankosten en rente. De Visserijschool is in 2007 overgedragen van de Havendienst naar 
Grondzaken voor een bedrag van € 531.000. Het gebied is geschikt als kantorenlocatie en verwacht wordt dat met 
deze bestemming de boekwaarde kan worden gerealiseerd. 
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OS&O 
Voor deze locatie wordt een nadelig planresultaat verwacht. Voor een negatief planresultaat is in het kader van de 
jaarrekening 2007 een voorziening getroffen van € 854.000. Het laatste halfjaar van 2010 hebben er 
onderhandelingen met Synchroon plaatsgevonden over het grondbod voor het OS&O terrein en de voormalige locatie 
“de Branding. De verwachting is dat in de eerste helft van 2011 de koopovereenkomst met Synchroon wordt gesloten. 
Het grondbod van Synchroon dekt de huidige boekwaarde niet volledig af. Ook de getroffen voorziening is niet 
voldoende. Tevens zullen er in 2011 nog aanvullende kosten worden gemaakt zoals plankosten en rentekosten. Om 
de gemaakte kosten en nog te maken kosten af te dekken is een aanvullende voorziening getroffen van € 750.000. 
 
Verwervingen grond en opstallen Stadshart 
De boekwaarde ultimo 2009 betreft de aankoopprijs inclusief financieringskosten van de strategische aankopen van 
diverse panden in het Stadshart. De overige WVG-aankopen in het Stadshart zijn afgewaardeerd ten laste van de 
bestemmingsreserve “aankopen Stadshart”. De vermeerdering in 2010 betreft de rente. Voor de bioscoop Rialto 
wordt in 2011 een meerjarig huurcontract afgesloten. Dit pand gaat naar „overige gronden en terreinen‟ en valt dan 
niet meer onder de strategische aankopen. Het postkantoor valt in de ontwikkeling van Zeestad en zal tegen 
boekwaarde worden overgenomen. Naar verwachting levert de verkoop van de overige panden de boekwaarde op.  
 
Vinkenterrein 
Nadat in 2010 de intentieovereenkomst met Dura Vermeer is ontbonden, is het Vinkenterrein niet meer in beeld als 
woningbouwlocatie. In juli 2010 is door het college ingestemd met de projectopdracht voor het Vinkenterrein. Er wordt 
gezocht naar een andere invulling van het terrein. Begin 2011 wordt op basis van de stedenbouwkundige schets een 
verkennende grondexploitatie opgesteld op basis waarvan het college wordt geadviseerd over het al dan niet 
voortzetten van het project of een andere ontwikkelstrategie. 
 
De Riepel 
In 2009 zijn de restgronden langs de Langevliet aangekocht in verband met het verplaatsen van winkelcentrum de 
Riepel. Hiervoor is een krediet ter beschikking gesteld van € 360.000 (nr 12 RWO van 24 januari 2006). Een 
toekomstige ontwikkeling levert naar verwachting de bestaande boekwaarde op.  
 
Doggerswijk West en Pasteurstraat 
Op 26 april 2010 zijn de grondexploitaties voor deze plangebieden door de raad vastgesteld (RB10.0040 en 
RB10.0031). De plangebieden zijn opgenomen onder „bouwgronden in exploitatie‟. 
 
In exploitatie genomen gronden (onderhanden werken) 
 
Omschrijving Boekwaarde Overboe- Vermeer- Opbreng- Reserve- Boekwaarde Voorziening Boekwaarde  

  01-01-2010 king deringen sten vorming 31-12-2010 verlieslatend 31-12-2010 

              complex   

Kooypunt 9.265   927 884 42 9.350   9.350 

Doggerwijk West 0 2.131 2.101 6.298 339 -1.727   -1.727 

Pasteurstraat   49 189     238 199 39 

Julianadorp Oost 14.098   824     14.922   14.922 

Meester Tigchelaar * 4   7 70 59 0   0 
Totaal 23.367 2.180 4.048 7.252 440 22.783 199 22.584 

         

Nog te maken kosten (eindwaarde)       53.425 
Boekwaarde Woningstichting Den Helder    8.563 
Voorziening Julianadorp Oost    721 
Voorziening Pasteurstraat    199 
Nog te verwachten opbrengsten (eindwaarde)    87.756 
Eindwaarde van het verwachte voordelig exploitatieresultaat       -2.272 

           
Contante waarde van het verwachte voordelig exploitatieresultaat ultimo 2010     -1.133 

 
* Betreft toevoeging van € 3.000 aan reserve bovenwijkse voorzieningen en € 56.000 vrijval i.v.m. afsluiting grondexploitatie 
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Bij de berekeningen van de prospectie van plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  Rente *) 4,0 %  Kostenstijging 2,5 %  Opbrengstenstijging 1,0 %  Opbrengstenstijging (Julianadorp Oost) 1,5 %  Prijspeildatum 1-1-2011  Opslag bovenwijkse voorzieningen per m2 € 4,50 
 
*) Voor Julianadorp Oost is een rentepercentage aangehouden van 3,5 %, een en ander in overleg met de 
Woningstichting Den Helder, participant in dit gebied. 
 
Overige gegevens:  Nog te realiseren opslag op grondverkopen (€ 4,50 per m²) € 683.000  Nog te verkopen grond voor bedrijven, kantoren e.d.    152.000 m² 

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 3e fase Kooypunt 
 
*) Per 1 januari 2006 is Julianadorp Oost in exploitatie genomen. De boekwaarde per 1 januari 2011 van het 
gemeentelijk aandeel in deze exploitatie bedraagt ca. € 14,9 miljoen. Per 1 januari 2010 was er sprake van een 
reserve van ruim € 1,7 miljoen. De gemeentelijke boekwaarde is in 2010 met € 996.000 verlaagd conform 
raadsbesluit RB10.0086 d.d. 21 juni 2010, betreffende de correctie van de onterecht opgenomen grond 
verwervingskosten van de Schoolweg. Dit heeft er tevens toe geleid dat de voorziening van ruim € 1,7 miljoen 
verlaagd is met € 996.000 conform raadsbesluit. De voorziening bedraagt nu € 721.000. Hiermee is rekening 
gehouden in de boekwaarde. 

 

Overige grond- en hulpstoffen 
De overige grond- en hulpstoffen betreffen voornamelijk de magazijnvoorraden van Stadsbeheer. 
 
Vorderingen 
De in de balans opgenomen vorderingen (uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
worden gespecificeerd. 
 
 2010 2009 

Vorderingen op openbare lichamen 11.167 7.417 
Verstrekte kasgeldleningen 0 32.000 
Rekening-courant met niet financiële instellingen 194 37 
Overige vorderingen 11.201 10.751 
 22.562 50.205 

 
Vorderingen op openbare lichamen 
 
 2010 2009 
Omzetbelasting 0 442 
BTW-compensatiefonds 5.916 5.749 
Provincie Noord-Holland subsidie 1.613 424 
Overige subsidies 0 350 
Ministerie van SZW 2.836 0 
Overige vorderingen op openbare lichamen 802 452 
 11.167 7.417 

 
De toename van de post „Provincie Noord-Holland subsidie‟ komt voornamelijk door de laatste termijn van de 
subsidieverstrekking inzake herinrichting haven alsmede de Helderse Vallei voor een totaalbedrag van € 997.000. 
 
In de vordering op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een bedrag opgenomen van € 2,8 
miljoen voor het Werkdeel Wwb. Het ministerie van SZW wil dit niet uitbetalen aangezien het betreffende bedrag als 
financiële onzekerheid in de besteding van de middelen op het terrein van ID-banen en re-integratietrajecten in de 
verantwoording over 2008 is vermeld. Het college stelt zich op het standpunt, dat de verantwoording van het bedrag, 
geheel in lijn met de door het ministerie te hanteren wet- en regelgeving, ook kon worden meegenomen in de 
verantwoording over het jaar 2009, en wel omdat het bedrag betrekking had op jaaroverschrijdende activiteiten op het 
terrein van ID-banen en reïntegratie-trajecten. Tegen de terugvordering door het ministerie is door het college bij het 
ministerie een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. Tegen de beschikking op bezwaar is 
beroep ingesteld bij de Rechtbank Alkmaar. Dit beroep zal naar verwachting medio 2011 worden behandeld. 
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Rekening-courant niet financiële instellingen 
 
 2010 2009 

R.C. Nationaal Restauratiefonds 24 37 
R.C. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 209 0 
Exploitatie- en ontwikkelingsmaatschappij Willemsoord -39 0 
 194 37 

 
De rekening-courantverhouding met Willemsoord B.V. wordt in 2011 vereffend. De R.C. Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting is in 2010 geopend in het kader van de uitoefening van de Startersleningen. 
 
Overige vorderingen 
 
 2010 2009 

Algemene debiteuren 6.282 4.738 
Rente leningen u/g en rente banksaldi 3.225 3.348 
Overige vorderingen 1.694 2.665 
 11.201 10.751 

 
Bij de algemene debiteuren is een bedrag van € 825.000 in mindering gebracht voor mogelijke oninbaarheid.  
De rente langlopende geldleningen u/g betreffen rentebaten welke betrekking hebben op 2010, maar pas in 2011 
ontvangen worden. Deze rentebaten hebben betrekking op de periode tussen de laatste renteontvangst en de 
balansdatum. 
 
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten. 
 
 2010 2009 

Kas 6 7 
Bank 6.633 3.377 
Deposito 25.500 0 
 32.139 3.384 

 
De onder de liquide middelen opgenomen bankrekeningen betreffen de saldi bij de ABN AMRO, Rabobank, ING en 
de BNG bank. De Rabobank betreft een depositorekening. Daarnaast is apart onder het onderdeel “Deposito” de 
rekeningen opgenomen welke bij de ABN AMRO zijn uitgezet. 
 
Overlopende activa 
De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden. 
 
 2010 2009 

Nog te ontvangen bedragen 0 32 
Overige overlopende activa 79 294 
 79 326 

 
VASTE PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
In de raad van juni 2005 is de nota Reserves en voorzieningen gemeente Den Helder 2005 vastgesteld. Hierbij is 
aangegeven dat de hoogte van de algemene reserve die past bij het hoge risicoprofiel moet worden gesteld op 
minimaal € 21 miljoen (circa € 350 per inwoner). 
 
In de raad van september 2007 is de nota “Weerstandsvermogen en risicomanagement” vastgesteld. Hierbij is 
berekend dat de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit € 18,8 miljoen bedraagt. Dit bedrag is gebaseerd op 
een eerste inventarisatie van de risico‟s. In 2011 heeft de raad een nieuwe nota Reserves en voorzieningen 2011 en 
een nota “Weerstandsvermogen en risicomanagement 2011” vastgesteld. 
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Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten. 
 
 2010 2009 

Algemene reserve 25.223 22.705 
Bestemmingsreserves 48.820 52.567 
Overige bestemmingsreserves (voor egalisatie van tarieven) 34 34 
Rekeningsaldo  -4.007 6.049 
 70.070 81.355 

 
Het verloop in 2010 wordt hieronder per reserve weergegeven. 
 
Omschrijving Stand Vermeer- Vermin- Vermindering Stand 

  01-01-2010 deringen deringen door afschrijving 31-12-2010 

        

Algemene reserve 22.705 7.966 5.448   25.223 
Totaal algemene reserve 22.705 7.966 5.448 0 25.223 

        

Resultaatbestemming 2006 61   61   0 

Aanleg regionale Binnenhaven 2.850       2.850 

Herinrichting Haven 4.903 221 478   4.646 

Cofinanciering strategische projecten 12       12 

Woonomgeving De Schooten 928   456   472 

Bovenwijkse voorzieningen 2.455 464 721   2.198 

Decentralisatie Onderwijshuisvesting 3.528 692     4.220 

Aankopen Stadshart 4.324 12     4.336 

Monumenten 415   19   396 

Nieuwbouw stadhuis 3.896       3.896 

De Nollen 312       312 

Nieuwbouw Pijler/Herderschee 2.025 91     2.116 

Herontwikkeling Lidwina 788       788 

Onderwijscluster Pasteurstraat 1.593       1.593 

Helders Restauratiefonds 679   13   666 

Strategische Visie 15.581 1.252 6.101   10.732 

Bodemsanering 1.102 120 61   1.161 

WMO 889   153   736 

Participatie/werkdeel WWB 0 1.328 1.193   135 

Zorg en maatschappelijke dienstverlening 0 1.500     1.500 

Bodemsanering Nijverheidsweg 0 300     300 

Nieuwbouw Ambachtsweg 0 719     719 

Participatie Arme Kinderen 0 261     261 

Multicultureel Centrum 336 83 36   383 

Ontwikkeling De Nollen 301       301 

Beleidsplan BNLS 265   12   253 

Dekking kapitaallasten stadhuis 286     57 229 

Nieuw Den Helder Centrum 517   517   0 

BWS Voormalig Gewest 386   8   378 

Ontsluiting De Riepel 250       250 

Verplaatsing kinderboerderij 365       365 

Reconstructie N9 Stolpen/Schoorldam 450   450   0 

Drooghe Weert 280       280 

Verplaatsing WGW 167       167 

Verplaatsing HSCS 372       372 

Het Nieuwe Diep 20 440   192   248 

Woonwagens Blankmanstraat 190   14   176 

Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum 245       245 
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Omschrijving Stand Vermeer- Vermin- Vermindering Stand 

  01-01-2010 deringen deringen door afschrijving 31-12-2010 

Divmag terrein 238       238 

Ontwikkeling M3 Cluster 200       200 

Overig (circa 13) 938 194 405 37 690 
Totaal bestemmingsreserves 52.567 7.237 10.890 94 48.820 

        

Tariefsegalisatiereserve begraafplaats 34       34 
Totaal overige bestemmingsreserves 34 0 0 0 34 

        

Saldo van rekening 6.049 -4.007 6.049   -4.007 
Totaal saldo rekening 6.049 -4.007 6.049 0 -4.007 

            
Totaal eigen vermogen 81.355 11.196 22.387 94 70.070 

 
Algemene reserve 
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, voor vertragingen in realisatie en 
ombuigingsmaatregelen en voor het opvangen van risico's waarvoor geen bestemmingsreserve/voorziening is ingesteld. 
De algemene reserve heeft het karakter van een bufferfunctie. 
 
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht. 
 
 Realisatie 

Vermeerderingen:  
Bespaarde rente 2009 1.353 
Resultaat 2009 6.049 
Inverdieneffecten UMB 1 en 2 564 
  
Verminderingen:  
Resultaatbestemming 2009 4.713 
Bijdrage groot onderhoud Loodsgracht, Molengracht, Westgracht en van Foreestweg 472 
Bijdrage onderwijscluster Pasteurstraat 199 
Bijdrage aanvullende investeringen bezoekerscentrum Helderse Vallei 60 
 
Bestemmingsreserves 
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht. 
 
Woonomgeving De Schooten 
De vermindering ad € 456.000 heeft betrekking op afwikkeling investering Winkelcentrum De Schooten. 
 
Bovenwijkse voorzieningen 
De vermeerdering ad € 464.000 heeft betrekking op afdracht vanuit de grondexploitatie Kooypunt, Meester Tigchelaar 
en Doggerswijk. De vermindering ad € 721.000 heeft betrekking op voorbereiding en uitvoering Zuiderhaaks/ 
Schoolweg. 
 
Strategische visie 
De opbrengst van de verkoop van de Nuon aandelen is gestort in de reserve strategische visie. De vermeerdering  
heeft betrekking op: GKNH Escrow dividend 2010 ad € 694.000, renteopbrengst over de Nuon aandelen ad   
€ 57.000 en correctie bijdrage gemeente aan exploitatietekort uitwerkingsplan Stadshart. De vermindering ad  
€ 6,1 miljoen. heeft betrekking op bijdrage gemeente exploitatietekort uitwerkingsplan Stadshart. 
 
Bodemsanering 
Voor de nog uit te voeren projecten uit het meerjaren ontwikkelingsprogramma 2005-2009 is in 2009 een reserve 
ingesteld. De vermeerdering  ad € 120.000 heeft betrekking op de jaarlijkse dotatie aan de reserve. 
 
Overige bestemmingsreserves 
In 2010 zijn er geen wijzigingen geweest met betrekking tot de tariefsegalisatiereserve begraafplaats. 
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Voorzieningen 
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan 
(een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake 
geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter 
zake nader uiteengezet. 
 
 2010 2009 

Kostenegalisatievoorzieningen 16.581 16.733 
Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 11.694 4.576 
 28.275 21.309 

 
Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in het volgende overzicht weergegeven. In de kolom vrijval zijn de 
bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn gebracht. Alle aanwendingen zijn 
rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 
 
Omschrijving Stand Toevoeging Vrijval Aanwending Stand 

  01-01-2010       31-12-2010 

Onderhoudsvoorziening boot Havendienst 52 10     62 

Onderhoudsvoorziening haven 3.869 918   476 4.311 

Brandweerkazerne 286 73     359 

Onderhoud AED's 0 5     5 

Gymnastieklokalen 667 88 610 73 72 

Egalisatievoorziening riolering 4.962 376     5.338 

Egalisatievoorziening onderhoud gebouwen 3.044 339   335 3.048 

Haven ISPS 100     26 74 

Egalisatie huishoudelijk afval 3.242     283 2.959 

Programma Onderwijshuisvesting 43       43 

Onderhoud sportaccommodaties 468 47 190 15 310 
Totaal kostenegalisatievoorzieningen 16.733 1.856 800 1.208 16.581 

Voorziening 5-jaarlijkse afrekening onderwijs 2.084     596 1.488 

Wachtgeld voormalige wethouders 80     14 66 

Waterbreed (gemeentelijk deel) 491 286   687 90 

Vastgoed Liniepark 271   271   0 

Bodemsanering Willemsoord 0 2.800     2.800 

Claim Willemsoord 0 5.600     5.600 

Schadeclaim Staat 1.650       1.650 
Totaal voorzieningen risico's en verplichtingen 4.576 8.686 271 1.297 11.694 

            
Totaal voorzieningen 21.309 10.542 1.071 2.505 28.275 

 
Kostenegalisatievoorzieningen 
Deze voorzieningen zijn gevormd ter gelijkmatige verdeling van lasten over meerdere jaren. De kosten zijn ontstaan 
in het huidige begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar. 
 
Onderhoudsvoorziening haven 
De dotatie aan de voorziening heeft gelijke tred gehouden met de onttrekkingen. Ten laste van de voorziening zijn 
ondermeer gebracht de vervanging van de damwanden saturnus en pluto, werkzaamheden aan de Zeedoksluis en 
het vervangen van de terreinverlichting. 
 
Egalisatievoorziening riolering 
Basis voor de voorziening is het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2009-2012. 
 
Egalisatie huishoudelijk afval 
De vermindering ad  € 283.000 betreft het resultaat 2010 op de inzameling van het huishoudelijke afval. 
 
Voorzieningen risico’s en verplichtingen 
Deze voorzieningen zijn gevormd wegens verplichtingen en/of verliezen of risico‟s waarvan de omvang onzeker is 
doch redelijkerwijs is in te schatten. 
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Claim Willemsoord 
De vermeerdering van € 5,6 miljoen bestaat uit een bedrag van € 4,2 miljoen aan verliezen die vanaf 2002 door 
Willemsoord zijn geleden (hoger dan het gestorte kapitaal) en een verwacht verlies op de afwikkeling van te 
ontvangen subsidies van € 1,4 miljoen.  
 
Schadeclaim Staat 
Betreft schadeloosstelling over de verhuur en ontruiming van Gebouw 92 met als betrokken partijen de Staat en 
Multimetaal. 
 
Langlopende schulden 
Betreft vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.  
 
 2010 2009 

Onderhandse leningen 170.257 178.792 
Door derden belegd geld 1.785 2.021 
Waarborgsommen 30 30 
 172.072 180.843 

 
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven over het jaar 2010. 
 
Omschrijving Stand Vermeerdering Aflossing Stand 

  01-01-2010     31-12-2010 

Onderhandse leningen 178.792   8.535 170.257 

Door derden belegd geld 2.021 250 486 1.785 

Waarborgsommen 30     30 
Totaal voorzieningen 180.843 250 9.021 172.072 

 
Onderhandse leningen 
Het gehele saldo van onderhandse leningen betreft leningen van binnenlandse banken en financiële  
instellingen. De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt  
€ 7.573.000. 
 
Door derden belegde gelden 
Hieronder zijn onder andere opgenomen de overige langlopende verplichtingen met betrekking tot het Besluit 
Woninggebonden Subsidies ad € 1,5 miljoen. Daarnaast valt hier de bijdrage van Woningstichting Den Helder onder 
ten behoeve van de Startersleningen. 
 
VLOTTENDE PASSIVA 
 
Kortlopende schulden 
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden. 
 
 2010 2009 
Algemene crediteuren 5.918 4.268 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0 91 
Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten 2.258 2.169 
Algemene uitkering 157 0 
Subsidies 1.207 1.094 
Investeringsbijdragen Exploitatie- en ontwikkelingsmij. Willemsoord 742 742 
Netto uitkeringen (betalingen onderweg) 176 99 
Overige schulden 5.095 5.170 
 15.553 13.633 

 
De te betalen loonheffing en premies betreffen de verschuldigde bedragen over de maand december 2010 van het 
gemeentelijk personeel. 
 
De nog te betalen subsidies hebben betrekking op een groot aantal instellingen in de welzijnssfeer. 
 
Overige schulden betreffen posten die in het lopende boekjaar zijn verantwoord en die worden afgewikkeld in 2011. 
 
 
 



 117 

 
Overlopende passiva 
De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden. 
 
 2010 2009 

Vooruitontvangen bedragen 6.624 7.083 

Nog te betalen bedragen 5.056 4.192 

Overige overlopende passiva 3 3 

 11.683 11.278 
  
Vooruitontvangen bedragen 
Het saldo van vooruitontvangen bedragen is als volgt gespecificeerd. 
 
 2010 2009 

Vooruitontvangen huren en (erfpachten) 451 60 
Bijdragen van derden met terugbetalingsverplichting 6.173 7.023 
 6.624 7.083 

 
Het  verloop van de ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen van Europese en Nederlandse 
overheidslichamen (bijdragen van derden met een terugbetalingsverplichting) met een specifiek bestedingsdoel in 
2011 zijn in het volgende overzicht weergegeven. 
 
Omschrijving Stand Toevoeging Vrijval Aanwending Stand 

  01-01-2010       31-12-2010 

Wet inburgering 884 100   244 740 

Bestuurlijke arrangementen 232     232 0 

Regionale meld- en coördinatiepunt 446 505   552 399 

Waterbreed (Hoogheemraadschap) 375       375 

Werkdeel WWb 40 8.656 40 8.656 0 

ISV 2005-2009 Bodem 740     643 97 

Inburgering allochtone vrouwen 201       201 

Digitaal muziekproject 15       15 

Impulsgelden Nieuw Den Helder 494       494 

Wijkarrangementen 122     122 0 

Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 1.300 934   1.243 991 

Doeluitkering OGGZ 41     41 0 

SARKON 223     223 0 

Ontvangstplicht bagger 2008 136 78     214 

Uitkering Centra voor Jeugd en Gezin 51 1.151   1.089 113 

Voorschot nalatenschap oude vreemdelingenwet 183     62 121 

BOS-project 155 200 100 170 85 

Tijdelijke Stimulering woningbouw 1e tranche 674     674 0 

Tijdelijke Stimulering woningbouw 2e tranche 308     302 6 

Tijdelijke Stimulering woningbouw 3e tranche 0 256   256 0 

Vrouwenopvang 186 828   778 236 

Regeling Binnenklimaat 0 386     386 

MFA Julianadorp 0 240     240 

Verzameluitkering WWI 0 1.073     1.073 

Inkomensdeel WWB 0 18.167   18.167 0 

WSW 0 8.305   8.305 0 

Overig (circa 9) 216 559   388 387 
Bijdrage van derden met terugbetalingsverplichting 7.022 41.438 140 42.147 6.173 
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Nog te betalen bedragen 
 
 2010 2009 
Rentelasten  4.015 4.192 
Omzetbelasting 1.041 0 
 5.056 4.192 

 
De rentelasten hebben betrekking op rente van opgenomen langlopende geldleningen welke betrekking hebben op 
2010, maar pas in 2011 betaald hoeven te worden. Deze rentelasten hebben betrekking op de periode tussen de 
laatste rentebetaling en de balansdatum.  
 



 119 

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 
 
Instelling (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk 

bedrag 
Gewaarborgd 

% 
Schuld 1-1 Schuld 31-

12 

          

Woningstichting Den Helder 7.170 100,00% 5.847 5.604 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland  615.372 4,22% 22.357 25.950 

ROC Kop van Noord-Holland 5.445 100,00% 3.993 3.812 

Gemini ziekenhuis 4.000 100,00% 2.286 1.714 

Zweminrichting De Schots 1.815 35,00% 234 144 

Stichting Dierentehuis Den Helder 113 100,00% 54 48 

Voetbalvereniging WGW 50 100,00% 21 0 

Willemsoord BV 9.000 100,00% 9.000 9.000 

Subtotaal garanties zonder achtervang 642.965   43.792 46.272 

          

Stichting Woontij 47.774 50,00% 36.319 35.686 

Woningstichting Den Helder 92.500 50,00% 60.000 92.500 

Stichting Woonzorg Nederland 5.714 50,00% 4.008 3.752 

Stichting Geref. Bouwcoöperatie voor bejaarden 4.674 50,00% 4.327 4.258 

Subtotaal garanties met achtervang WSW 150.662   104.654 136.196 

          
Totaal 793.627   148.446 182.468 

 
NV Huisvuilcentrale Noord Holland 
De toename wordt ondermeer veroorzaakt door de stijging van de leningportefeuille van de NV Huisvuilcentrale Noord 
Holland waarvoor de gemeente Den Helder voor 4,22% borg staat. 
 
Woningstichting Den Helder 
De toename wordt veroorzaakt doordat de Woningstichting Den Helder een tweetal nieuwe geldleningen is aangegaan 
welke door het WSW zijn geborgd, waarbij de gemeente de achtervangpositie inneemt.  
Verdere informatie vindt u in de paragraaf Financiering onder punt 3.3.5 Gegarandeerde langlopende geldleningen. 
 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarin zijn geen verplichtingen 
begrepen die voortvloeien uit vakantiegelduitkeringen van € 1,2 miljoen.  
 
De gemeente is voor een aantal jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële 
verplichtingen. Deze financiële verplichtingen vonden veelal hun oorsprong in afgesloten huurovereenkomsten en 
onderhoudscontracten.  
  Het huurcontract voor Dr. F. Bijlweg 1 is afgesloten voor 10 jaar, ingaande 2004, en bedraagt € 170.000 per jaar.  Het huurcontract voor Dr. F. Bijlweg 2 is afgesloten voor 5 jaar, ingaande op 1 januari 2006, en bedraagt 

€ 270.000 per jaar.  Het meerjarig onderhoudscontract voor de Kade Nieuwediep is afgesloten voor 25 jaar vanaf 2008 en bedraagt 
gemiddeld € 66.000 per jaar. 
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Exploitatieoverzicht 
(bedragen x € 1.000) 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Programma Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
1. Algemeen Bestuur en Middelen 8.154 8.478 9.012 -534 
2. Integrale veiligheid 7.244 7.332 7.182 150 
3. Beheer openbare ruimte 14.606 15.910 15.460 450 
4. Stedelijke vernieuwing 4.963 9.432 8.768 664 
5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 13.992 19.077 18.340 737 
6. Verkeer en vervoer 2.021 2.594 2.400 194 
7. Milieu 12.869 14.503 14.843 -340 
8. Onderwijs en jeugd 10.458 11.662 10.070 1.592 
9. Cultuur 6.126 6.167 6.081 86 
10. Sport en vrije tijd 4.223 4.666 4.461 205 
11. Zorg en maatschappelijke dienstverlening 20.558 20.650 20.402 248 
12. Economische ontwikkeling 7.411 7.723 7.704 19 
13. Werk en inkomen 45.320 45.287 44.083 1.204 

Totaal lasten 157.945 173.481 168.807 4.674 
          
1. Algemeen Bestuur en Middelen -953 -2.167 -2.030 -137 
2. Integrale veiligheid -95 -95 -183 88 
3. Beheer openbare ruimte -884 -754 -880 126 
4. Stedelijke vernieuwing 0 -240 -235 -5 
5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -12.360 -15.304 -14.751 -553 
6. Verkeer en vervoer -1.071 -1.641 -1.386 -255 
7. Milieu -13.438 -14.934 -13.330 -1.604 
8. Onderwijs en jeugd -1.021 -2.441 -2.595 154 
9. Cultuur -83 -23 2 -25 
10. Sport en vrije tijd -752 -929 -1.723 794 
11. Zorg en maatschappelijke dienstverlening -5.046 -3.972 -4.277 305 
12. Economische ontwikkeling -4.880 -4.905 -4.836 -69 
13. Werk en inkomen -37.955 -36.989 -35.270 -1.719 

Totaal baten -78.538 -84.394 -81.493 -2.901 
          
Saldo lasten en baten 79.407 89.087 87.314 1.773 

          
Algemene dekkingsmiddelen -78.153 -81.180 -76.029 -5.151 
          
Resultaat voor bestemming 1.254 7.907 11.285 -3.378 

          
1. Algemeen Bestuur en Middelen 469 1.295 1.295 0 
2. Integrale veiligheid -36 -115 -115 0 
3. Beheer openbare ruimte -583 -1.522 -1.451 -71 
4. Stedelijke vernieuwing -2.000 -6.365 -6.354 -11 
5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -638 -2.685 -1.323 -1.362 
6. Verkeer en vervoer 0 0 0 0 
7. Milieu 0 -101 59 -160 
8. Onderwijs en jeugd -231 937 692 245 
9. Cultuur 0 -40 -32 -8 
10. Sport en vrije tijd 0 -191 -191 0 
11. Zorg en maatschappelijke dienstverlening 0 -550 -541 -9 
12. Economische ontwikkeling -479 -580 -580 0 
13. Werk en inkomen 0 -82 -1.093 1.011 
Algemene dekkingsmiddelen 1.450 1.409 2.356 -947 

Totaal mutaties reserves -2.048 -8.590 -7.278 -1.312 
          
Resultaat na bestemming -794 -683 4.007 -4.690 
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In de programmaverantwoording is per programma het resultaat over 2010 weergegeven. Per programma is een 
toelichting opgenomen van de belangrijkste financiële afwijkingen (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010). 
Hierbij zijn zowel de lasten, baten en mutaties van reserves toegelicht.   
 
In de volgende overzicht is een recapitulatie opgenomen van de verschillen op programmaniveau inclusief 
dekkingsmiddelen (zie toelichtingen programma‟s). 
 
Omschrijving Lasten Baten Reserves Totaal 

          
Lagere raads- en fractievergoedingen en lagere accountantskosten 102     102 
Rekenkameronderzoeken Zeestad en Sociale Veiligheid 19     19 
Uitvoering Citymarketingplan 100     100 
Arbo-aanpassingen en brandveiligheid stadhuis 45     45 
Niet doorbelaste organisatiekosten -804     -804 
Lagere legesopbrengsten paspoorten en identiteitskaarten   -130   -130 
Overige verschillen 4 -7   -3 
Saldo programma 1 Algemeen bestuur en middelen -534 -137 0 -671 

          
Minder uitrukken en overgang handhaving brandweer naar afd. VVH 100     100 
Minder uren als gevolg van te hoge capaciteitsraming 204     204 
Meer uren dan geraamd -58     -58 
Meer uren door overgang handhaving brandweer naar afd. VVH -84     -84 
Bijdrage veiligheidshuis brandweer   37   37 
Rijksbijdrage project GAVO   55   55 
Overige verschillen -12 -4   -16 
Saldo programma 2 Integrale veiligheid 150 88 0 238 

          
Brug achter Gemini Ziekenhuis 48     48 
Hogere kosten gladheidbestrijding a.g.v. extreem winterweer in 2010 -232     -232 
Achterstallig onderhoud renovatie deklaag Korvetstraat 146     146 
Herinrichting Westgracht 50     50 
Uitstel uitvoering overige onderhoud wegen a.g.v. extreem winterweer 122     122 
Uitstel uitvoering projecten Nota Groen a.g.v. extreem winterweer 53     53 
Lagere onttrekking bestemmingsreserve BNLS t.b.v. projecten Nota Groen     -53 -53 
Uitstel uitvoering renovatie Timorplein fase 4 en 5 a.g.v. bezwarenprocedure 67   -18 49 
Beperkte uitvoering Vrij Buitenspelen Jantje Beton en Wijkactieplan Stad binnen de linie 260     260 
Hogere opbrengst begraafrechten a.g.v. verlengen van grafhuren   77   77 
Hogere capaciteitsinzet dan geraamd -50     -50 
Overige verschillen -14 49   35 
Saldo programma 3 Beheer openbare ruimte 450 126 -71 505 

          
Geen beroep op garantstelling cofinanciering Waddenfonds 300     300 
Uitvoering technische ontdekplek i.k.v. uitwerkingsplan Stadshart 100     100 
Cultuurmakelaar i.k.v. uitwerkingsplan Stadshart 42     42 
Aanpak verpaupering binnenstad  155     155 
Bijdrage gemeentelijk aandeel MFC 11     11 
Lagere onttrekking bestemmingsreserve MFC door lagere kosten     -11 -11 
Overige verschillen 56 -5   51 
Saldo programma 4 Stedelijke vernieuwing 664 -5 -11 648 

          
Hogere bijdrage tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten (Californiëstraat) -270     -270 
Lagere kosten invoering Wabo 100     100 
Lagere uitgaven bouwgrondexploitatie 1.251     1.251 
Meer uren grondexploitatie -497     -497 
Hogere storting bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen     -281 -281 
Hogere storting bestemmingsreserve Aankopen stadshart     -12 -12 
Geen storting bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen Drooghe Weert     -230 -230 
Hogere bijdrage tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten (Californiëstraat)   323   323 
Lagere opbrengst bouwgrondexploitie a.g.v. minder gronduitgifte door economisch recessie   -913   -913 
Lagere onttrekking bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen     -479 -479 
Lagere onttrekking bestemmingsreserve Nieuwe Diep 20     -243 -243 
Lagere onttrekking bestemmingsreserve Woonomgeving De Schooten     -125 -125 
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Omschrijving Lasten Baten Reserves Totaal 

          
Lagere capaciteitsinzet dan geraamd 52     52 
Overige verschillen 101 37 8 146 
Saldo programma 5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 737 -553 -1.362 -1.178 

          
Minder uitgaven verkeersmaatregelen met name openbaar vervoer 275     275 
Niet gerealiseerde bezuinigingsstelpost -65     -65 
Niet gerealiseerde bijdragen in met name openbaar vervoer   -197   -197 
Minder opbrengsten a.g.v. economisch recessie/minder naheffingsaanslagen   -66   -66 
Overige verschillen -16 8   -8 
Saldo programma 6 Verkeer en vervoer 194 -255 0 -61 

          
Minder lasten a.g.v. uitplaatsing inzameling naar HVC 564     564 
Lagere uitgaven riolering 296     296 
Minder uitgaven bodemonderzoek en sanering 359     359 
Storting in voorziening bodemsanering Willemsoord -2.800     -2.800 
Minder opbrengsten dan geraamd a.g.v. uitplaatsing inzameling naar HVC   -1.375   -1.375 
Minder opbrengsten bodemonderzoek en sanering i.v.m. lagere uitgaven   -97   -97 
Lagere onttrekking bestemmingsreserve bodemsanering     -159 -159 
Minder opbrengsten rioolaansluitingen dan geraamd   -121   -121 
Lagere capaciteitsinzet dan geraamd 1.260     1.260 
Overige verschillen -19 -11 -1 -31 
Saldo programma 7 Milieu -340 -1.604 -160 -2.104 

          
Minder vervoersbewegingen leerlingenvervoer 59     59 
Lagere kosten RMC voortijdig schoolverlaten 74     74 
Lagere kosten onderwijsachterstandenbeleid 96     96 
Minder aanvragen onderwijsbegeleiding 52     52 
Geen uitgaven regeling verbetering binnenklimaat (uitvoering in 2011) 386     386 
Minder kosten onderhoud basisscholen en gymnastieklokalen 560     560 
Minder subsidieuitgaven jeugd- en jongerenwerk 124     124 
BOS-project 2010 Join Us -70     -70 
Vergoeding brandschade   82   82 
Hogere rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid afrekening organisatiekosten   331   331 
Geen bijdrage regeling verbetering binnenklimaat (uitvoering in 2011)   -386   -386 
Definitieve vaststelling BOS-projecten 2009   100   100 
Bijdrage BOS-project 2010 Join Us    70   70 
Lagere onttrekking reserve onderwijshuisvesting     244 244 
Lagere capaciteitsinzet dan geraamd 309     309 
Overige verschillen 2 -43 1 -40 
Saldo programma 8 Onderwijs en jeugd 1.592 154 245 1.991 

          
Minder subsidieverstrekkingen 106     106 
Hogere capaciteitsinzet dan geraamd -20     -20 
Overige verschillen   -25 -8 -33 
Saldo programma 9 Cultuur 86 -25 -8 53 

          
Lagere dotaties onderhoudsvoorziening op basis van beheerplan 98     98 
Minder subsidieverstrekkingen sportstimulering 86     86 
Lagere dotaties onderhoudsvoorziening op basis van beheerplan 113     113 
Vrijval onderhoudsvoorziening gymlokalen   610   610 
Vrijval onderhoudsvoorziening sportaccommodaties   190   190 
Hogere capaciteitsinzet dan geraamd -111     -111 
Overige verschillen 19 -6   13 
Saldo programma 10 Sport en vrije tijd 205 794 0 999 

          
Hogere kosten uitvoering Wet inburgering -259     -259 
Minder beroep op WMO (huishoudelijke hulp en gehandicapten) 637     637 
Minder uitgaven uitvoering voormalige AWBZ-regelingen WMO 176     176 
Minder uitgaven kinderopvang 176     176 



 123 

Omschrijving Lasten Baten Reserves Totaal 

          
Lagere uitgaven tijdelijke regeling voor Centra voor Jeugd en Gezin 120     120 
Hogere subsidiebijdragen risicojongeren -120     -120 
Hogere rijksbijdrage Wet inburgering a.g.v. hogere kosten   145   145 
Definitieve vaststelling rijksbijdrage verlaging ouderenbijdrage 2009   72   72 
Lagere rijksbijdrage tijdelijke regeling voor Centra voor Jeugd en Gezin a.g.v. lagere lasten   -120   -120 
Bijdrage buurgemeenten in uitvoering verwijsindex   68   68 
Hogere rijksbijdrage jeugdgezondheidszorg   122   122 
Hogere capaciteitsinzet dan geraamd -511     -511 
Overige verschillen 29 18 -9 38 
Saldo programma 11 Zorg en maatschappelijke ontwikkeling 248 305 -9 544 

          
Hogere uitgaven vletterleiden, water en ISPS-kosten -289     -289 
Minder lasten economische stimulering 248     248 
Meer opbrengsten vletterlieden, water en ISPS-kosten    -360   -360 
Minder opbrengsten ISPS-gelden a.g.v. correctie 2009   308   308 
Minder opbrengsten marktgelden a.g.v. economische recessie   -39   -39 
Lagere capaciteitsinzet dan geraamd 60     60 
Overige verschillen   22   22 
Saldo programma 12 Economische ontwikkeling 19 -69 0 -50 

          
Hogere kosten bijstandverlening -202     -202 
Hogere kosten sociale werkvoorziening o.a. door bonusuitkering over 2009 van € 87.000) -114     -114 
Minder uitgaven werkgelegenheidsprojecten door afname projecten 586     586 
Lagere rijksbijdrage bijstandverlening   -1.881   -1.881 
Hogere bijdrage i.v.m. bonus over 2009   87   87 
Geen bijdrage IOAW/IOAZ (maakt m.i.v. 2010 onderdeel uit van rijksbijdrage bijstandverlening)   -244   -244 
Hogere bijdrage werkgelegenheidsprojecten dan geraamd   311   311 
Onttrekking wegens vrijval bestemmingsreserve Participatie/werkdeel WWB     1.011 1.011 
Lagere capaciteitsinzet dan geraamd 922     922 
Overige verschillen 12 8   20 
Saldo programma 13 Werk en inkomen 1.204 -1.719 1.011 496 

          
TOTAAL PROGRAMMA'S 4.675 -2.900 -365 1.410 

          
Onttrekking i.v.m. financiering brede school     -960 -960 
Storting voorziening Willemsoord op grond van gerealiseerde en verwachte verliezen -5.600     -5.600 
Betreft stelpost uren investeringen (geen werkelijke lasten) 1.293     1.293 
Dividenduitkering HVC   102   102 
Hogere uitkering gemeentefonds    205   205 
Betreft stelpost doorbelasting uren investeringen (geen werkelijke baten)   -1.290   -1.290 
Lagere capaciteitsinzet dan geraamd 123     123 
Overige verschillen 14   13 27 
Saldo algemene dekkingsmiddelen -4.169 -982 -947 -6.098 

          
TOTAAL GENERAAL 506 -3.882 -1.312 -4.690 
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Algemene dekkingsmiddelen 
 
Portefeuillehouder: wethouder S. (Suzanne) den Dulk 

A. Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?  

 
Aandachtspunten in 2010 
Met ingang van 2010 maken de dekkingsmiddelen geen onderdeel meer uit van programma 1 Algemeen bestuur 
en middelen, maar worden deze apart verantwoord. In verband daarmee zijn deze baten evenals de daarop 
betrekking hebbende lasten onder een apart programma Algemene dekkingsmiddelen opgenomen.  
 

B. Wat heeft het gekost?  

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - rekening 
          
911 Beleggingen 24 24 24 0 
915 Deelnemingen 288 289 5.889 -5.600 
921 Geldleningen aan derden 661 659 652 7 
931 Gemeentefonds 1.447 47 0 47 
941 Onvoorziene uitgaven 65 11 0 11 
943 Stelposten 1.793 1.293 0 1.293 
960 Uitvoering wet WOZ 522 566 505 61 
981 Lasten heffing en inning 379 379 367 12 

Totaal lasten 5.179 3.268 7.437 -4.169 
          
901 Financiering -4.314 -3.609 -3.598 -11 
911 Beleggingen -360 -527 -527 0 
915 Deelnemingen -1.215 -2.144 -2.246 102 
921 Geldleningen aan derden -675 -675 -674 -1 
931 Gemeentefonds -63.434 -63.780 -63.985 205 
943 Stelposten -1.290 -1.290 0 -1.290 
965 Baten OZB gebruikers -2.364 -2.494 -2.497 3 
966 Baten OZB eigenaren -8.306 -8.556 -8.559 3 
969 Baten forensenbelasting -476 -476 -473 -3 
970 Baten toeristenbelasting -533 -533 -533 0 
971 Baten hondenbelasting -328 -328 -332 4 
973 Baten precariobelasting -36 -36 -42 6 

Totaal baten -83.331 -84.448 -83.466 -982 
          
Resultaat voor bestemming -78.152 -81.180 -76.029 -5.151 

          
901 Financiering 1.450 715 1.662 -947 
915 Deelnemingen 0 694 694 0 

Totaal mutaties reserves 1.450 1.409 2.356 -947 
          
Resultaat na bestemming -76.702 -79.771 -73.673 -6.098 

 

 
Toelichting gewijzigde begroting – rekening 2010 
 
Lasten: 
 
De capaciteitsinzet binnen het programma Algemene middelen is in 2010 € 123.000 lager uitgevallen dan 
geraamd (met name Uitvoering Wet WOZ). Voorts was in 2010 een stelpost opgenomen van € 1,3 miljoen 
wegens niet verdeelde uren van investeringen, waar tegenover geen werkelijke lasten staan (zie toelichting 
baten). 
  
Deelneming Willemsoord BV 
Op grond van de gerealiseerde tekorten vanaf 2002 welke € 4,2 miljoen hoger zijn dan het gestorte kapitaal en 
een verwacht verlies op de afwikkeling van te ontvangen subsidies van € 1,4 miljoen is een voorziening getroffen 
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van € 5,6 miljoen. 
 
Baten: 
De dividenduitkering van de huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) is € 102.000 hoger dan geraamd. Daarnaast is 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds € 205.000 hoger uitgevallen dan geraamd. De hoogte van de 
algemene uitkering is berekend op basis van de maart-circulaire van 2011. 
 
Onder de baten is een stelpost opgenomen van € 1,3 miljoen wegens niet verdeelde dekking van uren van 
investeringen, waar tegenover geen werkelijke baten staan (zie toelichting lasten). 
 
Mutaties reserves: 
De toevoeging wegens bespaarde aan de algemene reserve bedraagt € 1.354.000. Daanaast is rente 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nieuwbouw pijler/Herderschee, de bestemmingsreserve Herinrichting 
Haven Den Helder en de bestemmingsreserve Strategische visie van respectievelijk € 91.000, € 221.000 en 
€ 57.000. Geraamd was een bedrag van € 382.000. 
 
Voorts is conform de begroting een bedrag van € 61.000 wegens vrijval onttrokken aan de bestemmingsreserve 
resultaatbestemming 2006.   
 
Doordat de realisering van de brede school achter loopt ten opzichte van de planning is de geraamde onttrekking 
t.b.v. de financiering van de brede school van € 960.000 is in 2010 niet gerealiseerd.  
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Toelichting onvoorzien 

 
De oorspronkelijke begroting van de post onvoorzien kende een saldo van € 65.000 (ruim € 1 per inwoner). In 2010 
heeft één wijziging plaatsgevonden: een verlaging van het budget met € 54.000 t.b.v. bezoekerscentrum Helderse 
Vallei. 

Toelichting begrotingsrechtmatigheid 

 
De toelichting is gemaakt op programmaniveau. Alleen de programma‟s waar sprake is van mogelijke 
begrotingsonrechtmatigheid zijn in de toelichting opgenomen. In de toelichting op de programma‟s is een meer 
uitgebreidere toelichting opgenomen. 
 

Afwijkingen op programma’s (lasten) 
Programma Bedr ag Toelichting Categorie 
    
Algemeen bestuur en 
middelen 

-804.000 Een wijziging in de organisatiestructuur heeft tot 
gevolg gehad met toepassing van de huidige 
kostenverdeelsystematiek een aantal producten 
meer/minder dan evenredig worden belast. In 
verband daarmee is het saldo daarvan als saldo 
kostenplaats verantwoord. 

3 

Milieu -2.800.000 Storting voorziening bodemsanering 
Willemsoord. Eerst in het tweede halfjaar van 
2010 is meer duidelijkheid verkregen over de 
hoogte van de te maken kosten, waarvoor een 
voorziening is gevormd.  

6 

Algemene 
dekkingsmiddelen 

-5.600.000 Storting voorziening deelneming Willemsoord. Op 
grond van de gerealiseerde tekorten vanaf 2002 
welke € 4,2 miljoen hoger zijn dan het gestorte 
kapitaal en een verwacht verlies op de 
afwikkeling van te ontvangen subsidies van € 1,4 
miljoen is een voorziening getroffen van € 5,6 
miljoen. 

6 

 
Afwijkingen o p reserves (lasten en baten) 
Programma Bedrag Toelichting Categorie 
    
Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 

-281.000 Op begrotingsbasis was een storting geraamd 
van € 103.000 in de bestemmingsreserve 
Bovenwijkse voorzieningen. Gerealiseerd is een 
storting van € 384.000 (€ 42.000 complex 
Kooypunt, € 3.000 complex Mr. Tigchelaar en 
€ 339.000 complex Doggerwerk). Zie voorts 
paragraaf grondbeleid. 

4 

Onderwijs en jeugd -803.000 Op begrotingsbasis was een storting geraamd in 
bestemmingsreserve onderwijshuisvesting van 
€ 1.240.000 tegen gerealiseerd € 438.000. Daar 
staat tegen over dat de geraamde onttrekkingen 
€ 559.000 lager zijn dan geraamd.  

4 

Onderwijs en jeugd 559.000 Op begrotingsbasis was een onttrekking aan de 
bestemmingsreserve onderwijshuisvesting 
geraamd van € 559.000. Omdat de uitgaven 
lager zijn uitgevallen heeft geen onttrekking 
plaatsgevonden. 

4 

Werk en inkomen 966.000 Betreft vrijval van de bestemmingsreserve 
Participatie/werkdeel WWB als gevolg van niet 
doorgevoerde begrotingswijziging. 

4 

Milieu 160.000 Begroot was een onttrekking aan de 
bestemmingsreserve bodemsanering van 
€ 221.000; doordat de werkzaamheden zijn 
uitgesteld is slechts € 61.000 aan de 
bestemmingsreserve onttrokken. 

4 
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Publicatie topinkomens 

 
Op grond van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) heeft de 
gemeente Den Helder over 2010 opgave gedaan aan het Ministerie BZK dat in 2010 één functionaris hieronder valt. 
In 2010 is er aan salaris en ontslagvergoeding een bedrag van € 220.487 uitbetaald. Het grensbedrag voor 2010 
bedraagt € 193.000. 
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Single Audit Single Information (SiSa) 
 



 130 

 
Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N  
             

V&J A1 Verzameluitkering Regeling Besteding 2010   
    Justitie verzameluitkering     
        Aard controle R   
            

         €                        112.590    

BZK C2 Verzameluitkering Regeling Besteding 2010   
    WWI verzameluitkering     
        Aard controle R   
            

         €                     1.212.203    

BZK C4 Tijdelijke stimulerings- Tijdelijke stimulerings- Hieronder per regel Aantal woningen   
    regeling woningbouw- regeling woningbouw- één beschikkings- waarvan de bouw  
    projecten 2009 projecten 2009 nummer en in de  voor 1 juli 2010   
    tweede tranche tweede tranche kolommen ernaast is gestart of voort-  
        de verantwoor- gezet  
        dingsinformatie    
             
        Aard controle n.v.t. Aard controle D1  
             

        SW 004.2901 17  

        SW 004.2903 20  

BZK C5 Tijdelijke stimulerings- Tijdelijke stimulerings- Hieronder per regel Aantal woningen   
    regeling woningbouw- regeling woningbouw- één beschikkings- waarvan de bouw  
    projecten 2009 projecten 2009 nummer en in de  voor 1 januari 2011  
    derde tranche derde tranche kolommen ernaast is gestart of voort-  
        de verantwoor- gezet  
        dingsinformatie    
             
        Aard controle n.v.t. Aard controle D1  
             

        SW 004.3901 33  

OCW D1 Regionale meld- en  Besluit regionale meld- en Besteding 2010 Opgebouwde  Bestedingen van  
    coördinatiecentra  coördinatiefunctie    reserve ultimo 2009 vóór 2010, waarvan 
    voortijdig schoolverlaten voortijdig schoolverlaten     de uitgave in of na 
            2010 plaatsvindt 
              
        Aard controle R Aard controle R   
              

         €                        551.960   €               470.289   €                          0  
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 I N D I C A T O R E N 

              

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Uitgaven van         
vóór 2010, waarvan        
besteding in 2010        
plaatsvindt        
         
         
         

 €                             0        
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N  
              

OCW D2 Onderwijsachterstanden- Beslut vaststelling  Beginstand 2010    
    beleid niet-GSB (OAB) doelstelling en bekostiging van voorziening /    
      Onderwijsachterstanden- overlopende post   
      beleid 2006-2010     
      (art. 4 t/m 10) Aard controle R   
            

      Schakelklassen, artikel  €                  1.940.085    

      166 van de Wet op het Besteding 2010 aan    
      primair Onderwijs voorbereiding    
        inrichten schakel-   
      Besluit basisvoorwaar- klassen   
      den kwaliteit voor-     
      schoolse educatie Besteding na 2007   
        voor dit doel niet   
        meer mogelijk   
            

            

        Besteding 2010 voor  Besteding 2010 voor  Uitgaven voor  
        overige of coördi- overige of coördi- overige of coördi- 
        nerende activiteiten nerende activiteiten nerende activiteiten 
        inzake onderwijs- inzake onderwijs- inzake onderwijs- 
        achterstandenbeleid achterstandenbeleid achterstandenbeleid 
          van vóór 2010, van vóór 2010, 
          waarvan de uitgave waarvan de  
          in of na 2010  besteding in 2010 
          plaatsvindt plaatsvindt 
              
          Zie Nota   
          baten-lastenstelsel   
              
        Aard controle R * Aard controle R   
              

         €                       395.770   €                             0    €                           0 

        Besteding 2010  Aantal deelnemende Bestedingen aan 
        aan voorschoolse kinderen aan  voorschoolse 
        educatie voorschoolse educatie van vóór 
          educatie in 2010 2010, waarvan de 
            uitgave in of na  
            2010 plaatsvindt 
              
            Zie Nota 
            baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R 

         €                     867.770   €                         133   €                           0  
 
 * Maximaal 15% van de totale bestedingen mag besteed zijn aan coördinatie (Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging 
onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010). De totale kosten over de gehele periode bedragen inclusief coördinatie € 2.832.126, 
waarvan coördinatie € 395.770 (13,97%). De kosten voor coördinatie zijn in voorgaande jaren nog niet gedeclareerd. Daarom 
worden de kosten voor de coördinatie 2006-2010 in zijn geheel opgenomen in de SiSa-bijlage 2010.
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I N D I C A T O R E N 

              

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Uitgaven aan         
voorschoolse         
educatie van vóór        
2010, waarvan         
besteding in 2010        
plaatsvindt        
         
Zie Nota        
baten-lastenstelsel        
         
Aard controle R        

 €                          0         
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag    I N D I C A T O R E N   
              

     Onderwijsachterstanden-   Besteding 2010  Aantal deelnemende Bestedingen aan 
     Beleid niet-GSB (OAB)   aan schakelklassen leerlingen aan schakelklassen van 
          schakelklassen vóór 2010, waarvan 
          in 2010 de uitgave in of na 
            2010 plaatsvindt 
              
        Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R 

         €               506.585   €                                56   €                            0  

        Besteding 2010 Bestedingen aan  Uitgaven aan 
        aan vroegschoolse vroegschoolse  vroegschoolse  
        educatie educatie van vóór educatie van vóór 
          2010, waarvan de 2010, waarvan  
          uitgave in of na  besteding in 2010 
          2010 plaatsvindt plaatsvindt 
              
          Zie Nota Zie Nota 
          baten-lastenstelsel baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

         €               113.305   €                                  0   €                            0  

        Besteding 2010  Gemiddelde prijs  % doelgroep- 
        aan voorschoolse ouderbijdrage in kinderen bereikt in 
        educatie voor 2010 voor voor- 2010 met voor- 
        verlaging ouderbij- schoolse educatie schoolse educatie 
        drage van doel- op de peuterspeel- op de peuterspeel- 
        groepkinderen op  zaal voor doel- zaal en kinderdag- 
        de peuterspeelzaal groepkinderen verblijven 
              
              
              
              
              
              
              
              
        Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

         €               108.435   €                               27  92,00% 
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I N D I C A T O R E N 

              

Uitgaven aan         
schakelklassen van         
vóór 2010, waarvan        
besteding in 2010        
plaatsvindt        
         
Aard controle R        

 €                                0         

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Bestedingen aan  Uitgaven aan       
voorschoolse voorschoolse       
educatie voor  educatie voor        
verlaging ouder- verlaging ouder-       
bijdrage van doel- bijdrage van doel-       
groepkinderen op groepkinderen op       
de peuterspeelzaal de peuterspeelzaal       
van vóór 2010,  van vóór 2010,        
waarvan de uitgave waarvan besteding       
in of na 2010  in 2010 plaatsvindt       
plaatsvindt         
          
Zie Nota Zie Nota       
baten-lastenstelsel baten-lastenstelsel       
          
Aard controle R Aard controle R       

 €                                0   €                               0        
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N    
              

OCW D5 Regeling verbetering Regeling verbetering Besteding tot en Eindverantwoording  
    binnenklimaat primair binnenklimaat primair met 2010 ten laste Ja/Nee  
    onderwijs 2009 onderwijs 2009 van rijksmiddelen    
             
          Zie Nota  
          baten-lastenstelsel  
             
        Aard controle R Aard controle n.v.t.  

         €                               0   Nee   

        Alleen invullen bij Alleen invullen bij Alleen invullen bij 
        eindverantwoording eindverantwoording eindverantwoording 
           
        Brinnummer Alle activiteiten Toelichting per  
         afgerond brinnummer welke 
         Ja/Nee activiteit(en) niet 
          zijn afgerond en  
          daarbij het bijbe- 
          horende bedrag 
          exclusief 40% co- 
          financiering noemen 
             
        Aard controle n.v.t. Aard controle D2   

              

I&M E27B Brede doeluitkering Provinciale beschikking Hieronder per regel Besteding 2010 ten Overige 
    verkeer en vervoer en/of verordening één beschikkings- laste van provincie bestedingen 2010 
        nummer en in de      
        kolommen ernaast     
        de verantwoor-     
        dingsinformatie     
              
        Aart controle n.v.t. Aart controle R Aart controle R 

         2010-58574   €                 17.116   €                        4.379  

         2010-62635   €                          0  €                               0  

         2009-25391   €                 51.487   €                    - 14.382 

         2010-28361   €               180.695   €                      96.445  

         2008-69404   €                   7.457   €                               0  

        Bestedingen van  Uitgaven van vóór  
        vóór 2010, waarvan 2010, waarvan   
        de uitgave in of na besteding in 2010  
        2010 plaatsvindt plaatsvindt  
             
        Zie Nota Zie Nota  
        baten-lastenstelsel baten-lastenstelsel  
             
        Aard controle R Aard controle R  

         €                               0  €                          0   
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I N D I C A T O R E N 

              

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Toelichting  Eindverantwooding       
afwijking Ja/Nee       
          
          
          
          
          
Aart controle n.v.t. Aart controle n.v.t.       

   Ja        

   Nee        

   Ja        

   Nee        

   Nee        
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N    
              

SZW G1C Wet sociale  Wet sociale  Het totaal aantal Het totaal aantal  
    werkvoorziening (Wsw) werkvoorziening (Wsw) geïndiceerde  inwoners dat is  
        inwoners per  uitgestroomd uit het  
        gemeente dat een werknemersbe-  
        dienstbetrekking  stand in 2010,   
        heeft of op de  uitgedrukt in ar-  
        wachtlijst staat en beidsjaren  
        beschikbaar is om exclusief deel  
        een dienstbetrekking openbaar lichaam  
        als bedoeld in artikel    
        2, eerste lid, of     
        artikel 7 van de wet    
        te aanvaarden op    
        31 december 2010,    
        exclusief deel    
        openbaar lichaam    
             
        Aard controle R Aard controle R  

        0  0   

  GIC-2     Het totaal aantal    
        geïndiceerde     
        arbeidsplaatsen     
        voor geïndiceerde    
        inwoners in 2010,    
        uitgedrukt in     
        arbeidsjaren    
             
        inclusief deel  inclusief deel   
        openbare lichamen openbare lichamen  
        in te vullen in in te vullen in  
        SiSa 2011 SiSa 2011  
             
        Aard controle R Aard controle R  

             

SZW G2 Gebundelde uitkering Wet werk en bijstand Bestedingen 2010 Baten 2010 Bestedingen WWB- 
    (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+   WWB-inkomensdeel WWB-inkomensdeel inkomensdeel van 
    levensonderhoud      (excl. Rijk) vóór 2010, waarvan 
    beginnende zelfstandigen       de uitgave in of na 
    Bbz 2004-WWIK)       2010 plaatsvindt 
              
            Zie Nota 
            baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

         €              17.698.724   €                  543.488   €                             0  
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I N D I C A T O R E N 

              

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Uitgaven WWB-        
inkomensdeel van        
vóór 2010, waarvan        
besteding in 2010        
plaatsvindt        
         
Zie Nota        
baten-lastenstelsel        
         
Aard controle R        

 €                             0         
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N   
              

    Gebundelde uitkering  Wet investeren in  Besteding 2010 WIJ Baten 2010 WIJ Bestedingen WIJ 
    (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+ jongeren (WIJ)   (excl. Rijk) van vóór 2010,  
    levensonderhoud        waarvan de uitgave 
    beginnende zelfstandigen       in of na 2010  
    Bbz 2004-WWIK)       plaatsvindt 
              
            Zie Nota 
            baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

         €               1.445.294   €                 10.575   €                               0  
      Wet inkomensvoorziening Besteding 2010  Baten 2010 Bestedingen IOAW 
      oudere en gedeeltelijk IOAW IOAW van vóór 2010,  
      arbeidsongeschikte   (excl. Rijk) waarvan de uitgave 
      werkloze werknemers     in of na 2010  
      (IOAW)     plaatsvindt 
              
            Zie Nota 
            baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

         €                  149.808   €                   3.314   €                               0  
      Wet inkomensvoorziening Besteding 2010 Baten 2010 Bestedingen IOAZ 
      oudere en gedeeltelijk IOAZ IOAZ van vóór 2010,  
      arbeidsongeschikte   (excl. Rijk) waarvan de uitgave 
      gewezen zelfstandigen     in of na 2010  
      (IOAZ)     plaatsvindt 
              
            Zie Nota 
            baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

         €                  104.829   €                   1.946   €                               0  
      Besluit bijstandverlening Besteding Bbz 2004 Baten Bbz 2004 Bestedingen Bbz  
      zelfstandigen 2004 levensonderhoud levensonderhoud 2004 levensonder- 
      levensonderhoud  beginnende  beginnende  houd beginnende 
      beginnende zelfstandigen zelfstandigen zelfstandigen zelfstandigen 
      (Bbz 2004)     van vóór 2010, 
            waarvan de uitgave 
            in of na 2010 
            plaatsvindt 
              
            Zie Nota 
            baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

         €                    26.396   €                   4.797   €                               0  
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I N D I C A T O R E N 

              

Uitgaven WIJ van        
vóór 2010,        
waarvan besteding        
in 2010        
plaatsvindt        
         
Zie Nota        
baten-lastenstelsel        
         
Aard controle R        

 €                                   0         

Uitgaven IOAW van        
vóór 2010,        
waarvan besteding        
in 2010        
plaatsvindt        
         
Zie Nota        
baten-lastenstelsel        
         
Aard controle R        

 €                                   0         

Uitgaven IOAZ van        
vóór 2010,        
waarvan besteding        
in 2010        
Plaatsvindt        
         
Zie Nota        
baten-lastenstelsel        
         
Aard controle R        

 €                                   0         

Uitgaven Bbz 2004        
Levensonderhoud        
beginnende         
Zelfstandigen        
van vóór 2010,        
waarvan besteding        
in 2010         
Plaatsvindt        
         
Zie Nota        
baten-lastenstelsel        
         
Aard controle R        

 €                                   0         
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N    
              

    Gebundelde uitkering  Wet werk en inkomen Besteding 2010 Baten 2010  Bestedingen WWIK 
    (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+ kunstenaar (WWIK) WWIK WWIK  van vóór 2010,  
    levensonderhoud      (excl. Rijk) waarvan de uitgave 
    beginnende zelfstandigen       in of na 2010  
    Bbz 2004-WWIK)       plaatsvindt 
              
            Zie Nota 
            baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

         €                          0   €                          0    €                               0  

SZW G3 Besluit bijstandverlening  Besluit bijstandverlening Besteding 2010 Besteding 2010 Besteding 2010 
    zelfstandigen 2004 (excl. zelfstandigen (Bbz) 2004 levensonderhoud kapitaalverstrekking Levensonderhoud 
    levensonderhoud    gevestigde (excl. Bob) gevestigde 
    beginnende zelfstandigen)   zelfstandigen (excl.   zelfstandigen (excl. 
        Bob)   Bob) (excl. Rijk) 
              
              
              
        Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

         €                 75.775   €               181.200   €                        2.724  

SZW G4 Wet Werkloosheids- Wet Werkloosheids- Baten 2010   
    voorziening (WWV) voorziening (WWV)     
        Aard controle R   

         €                          0    
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I N D I C A T O R E N 

              

Uitgaven WWIK        
van vóór 2010,        
waarvan besteding        
in 2010        
plaatsvindt        
         
Zie Nota        
baten-lastenstelsel        
         
Aard controle R        

 €                          0         

Besteding 2010 Besteding 2010 Besteding 2010 Besteding 2010 Besteding 2010 Besteding van vóór Uitgaven van vóór 
kapitaalverstrekking aan onderzoek als Bob Bob (excl. Rijk) aan uitvoerings- 2010, waarvan de 2010, waarvan de 
(excl. Bob) bedoeld in artikel 56     kosten Bob als uitgave in of na besteding in 2010 
(exc. Rijk) Bbz 2004 (excl. Bob)     bedoeld in artikel 56 2010 plaatsvindt plaatsvindt 
        Bbz 2004     
          Zie Nota Zie Nota 
          baten-lastenstelsel baten-lastenstelsel 
              
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

 €                 45.135   €                    47.810   €                      0   €                     0   €                           0   €                          0    €                          0   
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N    
              

SZW G5 Wet Participatiebudget Wet Participatiebudget Besteding 2010 Waarvan besteding Baten 2010 
    (WPB) (WPB) participatiebudget 2010 van educatie participatiebudget 
          bij roc's (excl. Rijk) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
        Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

         €            9.704.792   €               533.888   €               208.001  
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I N D I C A T O R E N 

              

Waarvan baten Reserverings- Terug te betalen Het aantal in 2010 Besteding 2010   
2010 van educatie regeling: overhe- aan rijk gerealiseerde Regelluw   
bij roc's veling overschot/   duurzame     
  tekort van 2010   plaatsingen naar     
  naar 2011   werk van inactieven     
            
  Omvang van het in Omvang van het aan Dit onderdeel moet Dit onderdeel dient   
  het jaar 2010 niet- het rijk terug te door alle gemeenten uitsluitend ingevuld   
  bestede bedrag dat betalen bedrag, dat worden ingevuld. te worden door de   
  wordt gereserveerd wil zeggen het in het Indien ingevuld met gemeenten die in   
  voor het participa- jaar 2010 niet-bestede een nul, dan bestaat 2009 duurzame   
  tiebudget van 2011. bedrag voor zover dat er voor 2011 geen plaatsingen van   
  Dit bedrag is excl. reserveringsregeling recht op regelluwe inactieven naar   
  het bedrag dat een overschrijdt, alsmede bestedingsruimte werk hebben    
  gemeente ten on- het in het jaar 2010    gerealiseerd en    
  rechte niet heeft  ten onrechte niet-   verantwoord aan    
  besteed aan edu- bestede bedrag aan   het Rijk   
  catie bij eem roc;  educatie bij roc's       
  hiervoor geldt geen         
  reserveringsrege-         
  ling (het ten on-         
  rechte niet-bestede         
  wordt teruggevor-         
  derd door het rijk)         
            
  of         
            
  Omvang van het in         
  het jaar 2010          
  rechtmatig bestede         
  bedrag participatie-         
  budget als voor-         
  schot op het          
  participatiebudget         
  van 2011         
            
  (bij overheveling          
  van een tekort         
  wordt een negatief         
  getal ingevuld)         
            
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R   

 €                          0    €                 - 755.073  €                                0  €                                0  €                          0    
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N  
              

    Wet Participatiebudget   Het aantal personen Het aantal personen Het aantal personen 
    (WPB)   uit de doelgroep uit de doelgroep uit de doelgroep 
        ten behoeve van ten behoeve van in de gemeente dat 
        wie het college in wie het college in in 2010 het  
        2010 een inburge- 2010 een duale  elektronisch  
        ringsvoorziening  inburgeringsvoor- praktijkexamen,  
        heeft vastgesteld, ziening of een taal- bedoeld in artikel 
        dan wel met wie kennisvoorziening 3.9, eerste lid,  
        het college in dit  heeft vastgesteld, onderdeel a, van 
        jaar een inburge- dan wel met wie het Besluit inbur- 
        ringsvoorziening  is het college in dit jaar gering, heeft 
        overeengekomen een duale inburge- behaald 
          ringsvoorziening of   
          een taalkennis-   
          voorziening is   
          overeengekomen   
              
        Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 

        38  117  102  

SZW G6 Schuldhulpverlening Kaderwet SZW-subsidies Besteding 2010   
            
        Aard controle R   

         €               188.762    

VWS H2 Regeling Buurt, Onderwijs Tijdelijke stimulerings- Hieronder per regel Activiteit Realisatie 
    en Sport (BOS) regeling buurt, onderwijs één beschikkings-     
      en sport kenmerk invullen   0 = niet uitgevoerd 
        en in de kolommen   1 = gedeelte uitge- 
        ernaast de         voerd 
        verantwoordings-   2 = uitgevoerd 
        informatie     
              
        Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D2 

        576439-06 Join Us 1  

        576812-06 Nieuw Den Helder/ 
Tuindorp 

2  

          

        576900-06   2  
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I N D I C A T O R E N 

              

Het aantal personen Het aantal personen Het aantal personen Het aantal personen    
uit de doelgroep uit de doelgroep uit de doelgroep uit de doelgroep    
in de gemeente dat in de gemeente dat in de gemeente dat in de gemeente dat    
in 2010 de toets in 2010 het examen  in 2010 het praktijk- in 2010 het    
gesproken  in de kennis van de deel van het inbur- staatsexamen    
Nederlands,  Nederlandse  geringsexamen, NT2 I of II heeft    
bedoeld in artikel samenleving, bedoeld in artikel behaald    
3.9, eerste lid,  bedoeld in artikel 3.7, eerste lid,       
onderdeel b, van 3.9, eerste lid,  van het Besluit      
het Besluit inbur- onderdeel c, van inburgering, heeft      
gering, heeft het Besluit inbur- behaald      
behaald gering, heeft        
  behaald        
           
           
           
           
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1    

99  100  104  18     

       
       
       
       

Toelichting afwijking Eindverantwoording      
  Ja/Nee      
         
         
         
         
         
         
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.      

Project loopt nog Nee      
  Ja      

       

  Ja      
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Dep. Nr. Specifieke uitkering Juridische grondslag   I N D I C A T O R E N   
              

VWS H5 Vrouwenopvang incl. Besluit maatschappeljke Stand reserve per Besteding 2009 Eindverantwoording 
    advies- en steunpunt ondersteuning ultimo 2009   Ja/Nee 
    huiselijk geweld         
              
              
              
              
              
        Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. 

         €                     185.890   €                  841.140   Ja  

VWS H6 Maatschappelijke opvang/ Besluit maatschappeljke Stand reserve per Besteding 2009 Eindverantwoording 
    verslavingsbeleid en ondersteuning ultimo 2009   Ja/Nee 
    openbare geestelijke         
    gezondheidszorg         
              
              
              
              
        Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. 

         €                       41.222   €               1.586.735   Ja  

VWS H10 Brede doeluitkering Tijdelijke regeling CJG Besteding 2010 Bestedingen van  Uitgaven van vóór 
    Centra voor jeugd en gezin   aan jeugdgezond- vóór 2010, waarvan 2010, waarvan  
    (BDU CJG)   heidszorg, maat- de uitgave in of na besteding in 2010 
        schappeljke onder- 2010 plaatsvindt plaatsvindt 
        steuning jeugd,     
        afstemming jeugd     
        en gezin en het     
        realiseren van     
        centra voor jeugd     
        en gezin     
              
          Zie Nota Zie Nota 
          baten-lastenstelsel baten-lastenstelsel 
              
        Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

         €                  1.088.948   €                             0   €                          0  
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I N D I C A T O R E N 

              

Bestedingen van Uitgaven van vóór      
vóór 2009, waarvan 2009 waarvan       
de uitgave in of na besteding in of na      
2009 plaatsvindt 2009 plaatsvindt      
         
Zie Nota Zie Nota      
baten-lastenstelsel baten-lastenstelsel      
         
Aard controle R Aard controle R      

 €                                0  €                                0       

Bestedingen van Uitgaven van vóór      
vóór 2009, waarvan 2009 waarvan       
de uitgave in of na besteding in of na      
2009 plaatsvindt 2009 plaatsvindt      
         
Zie Nota Zie Nota      
baten-lastenstelsel baten-lastenstelsel      
         
Aard controle R Aard controle R      

 €                                0   €                                 0       
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Controleverklaring 
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Bijlagen 
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Specificatie producten per programma 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

001 Raad 916 901 799 102 

004 College B & W 3.580 3.806 3.794 12 

071 Bestuurlijke samenwerking 44 44 37 7 

076 Raadsgriffie 428 479 439 40 

Bestuur 4.968 5.230 5.069 161 

          

017 Voorlichting 166 216 91 125 

018 Service center 770 770 888 -118 

031 Burgerzaken 1.963 1.994 1.887 107 

046 Baten secretarieleges burgerzaken 287 374 334 40 

Dienstverlening 3.186 3.354 3.200 154 

          

985 Saldo kostenplaatsen 0 -106 743 -849 

Algemeen en bedrijfsvoering 0 -106 743 -849 

          

Totaal lasten 8.154 8.478 9.012 -534 

          

001 Raad -3 -3 0 -3 

004 College B & W -6 -6 -2 -4 

071 Bestuurlijke samenwerking 0 0   0 

076 Raadsgriffie 0 0   0 

Bestuur -9 -9 -2 -7 

          

017 Voorlichting 0 0 0 0 

046 Baten secretarieleges burgerzaken -944 -1.140 -1.010 -130 

Dienstverlening -944 -1.140 -1.010 -130 

          

985 Saldo kostenplaatsen 0 -1.019 -1.019 0 

Algemeen en bedrijfsvoering 0 -1.019 -1.019 0 

          

Totaal baten -953 -2.167 -2.030 -137 

          

Totaal programma 1 7.201 6.311 6.982 -671 

          

101 Brandpreventie en hulpverlening 5.571 5.575 5.475 100 

125 Rampenbestrijding 363 369 165 204 

155 Opvang zwerfdieren 126 186 244 -58 

161 Strandvonderij 5 5 0 5 

165 HALT 23 23 23 0 

171 Handhaving openbare ruimte 735 752 873 -121 

181 Vergunning/ontheffing bijzondere wetten 421 421 403 18 

Totaal lasten 7.244 7.332 7.182 150 

          

101 Brandpreventie en hulpverlening -2 -2 -20 18 

171 Handhaving openbare ruimte 0 0 -92 92 

181 Vergunning/ontheffing bijzondere wetten -93 -93 -71 -22 

Totaal baten -95 -95 -183 88 

          

Totaal programma 2  7.149 7.237 6.999 238 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

201 Civiele kunstwerken 352 335 235 100 

203 Coördinatie nutsvoorzieningen 131 131 178 -47 

207 Schone straat 1.819 2.372 2.483 -111 

209 Straatmeubilair 211 225 208 17 

211 Straatverlichting 1.099 1.175 1.150 25 

215 Wegenonderhoud 4.069 4.575 4.297 278 

265 Onderhoud waterwegen 195 195 218 -23 

561 Natuurgroen 327 280 164 116 

575 Buurt- en representatief groen 4.446 4.506 4.620 -114 

578 Volkstuinen 15 15 27 -12 

761 Wijkbeheer 1.278 1.436 1.126 310 

771 Begraafplaats 664 665 754 -89 

Totaal lasten 14.606 15.910 15.460 450 

          

201 Civiele kunstwerken 0 0 2 -2 

203 Coördinatie nutsvoorzieningen -9 -9 -17 8 

207 Schone straat 0 -140 -140 0 

211 Straatverlichting -11 -11 -18 7 

215 Wegenonderhoud -32 -32 -35 3 

265 Onderhoud waterwegen 0 0 -23 23 

575 Buurt- en representatief groen -82 -7 -18 11 

578 Volkstuinen -53 -53 -53 0 

761 Wijkbeheer -251 -156 -155 -1 

771 Begraafplaats -1 -1 -2 1 

772 Begraafplaats rechten -445 -345 -422 77 

Totaal baten -884 -754 -880 126 

          

Totaal programma 3 13.722 15.156 14.580 576 

          

821 Stedelijke vernieuwing 4.963 9.432 8.768 664 

Totaal lasten 4.963 9.432 8.768 664 

          

821 Stedelijke vernieuwing 0 -240 -235 -5 

Totaal baten 0 -240 -235 -5 

          

Totaal programma 4 4.963 9.192 8.533 659 

          

801 Landmeetkunde 268 343 358 -15 

803 Lokaal RO beleid 1.144 1.144 1.181 -37 

811 Jaarlijkse bijdrage woningbouw 4.531 4.531 4.504 27 

813 Besluit Woninggebonden Subsidies 51 964 1.261 -297 

815 Exploitatie woningen 184 184 138 46 

831 Gemeentegaranties en huursubsidies 39 39 1 38 

833 Huisuitzettingen 17 17 0 17 

835 Woonwagenvoorzieningen 72 71 73 -2 

837 Woningwet 305 235 184 51 

838 Bouwvergunningen 1.654 1.803 1.645 158 

839 Woonschepen 4 4 6 -2 

851 Bouwgrondexploitatie 5.723 9.742 8.988 754 

Totaal lasten 13.992 19.077 18.339 738 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

801 Landmeetkunde -15 -15 -16 1 

803 Lokaal RO beleid 0 0 -1 1 

811 Jaarlijkse bijdrage woningbouw -4.519 -4.519 -4.519 0 

813 Besluit Woninggebonden Subsidies 0 -928 -1.251 323 

815 Exploitatie woningen -297 -297 -298 1 

831 Gemeentegaranties en huursubsidies -37 -37 0 -37 

835 Woonwagenvoorzieningen -58 -10 -42 32 

837 Woningwet -87 0 0 0 

838 Bouwvergunningen 0 0 -14 14 

839 Woonschepen -6 -6 -6 0 

841 Leges bouwvergunningen -1.038 -1.038 -1.065 27 

851 Bouwgrondexploitatie -6.302 -8.453 -7.540 -913 

Totaal baten -12.360 -15.304 -14.751 -553 

          

Totaal programma 5 1.632 3.773 3.588 185 

          

221 Verkeersmaatregelen 1.196 1.746 1.471 275 

231 Beleid openbaar vervoer 0 0 4 -4 

233 Inning parkeergeld/heffing 27 0 0 0 

241 Parkeren 679 803 815 -12 

242 Parkeerbeheer 119 45 110 -65 

Totaal lasten 2.021 2.594 2.400 194 

          

221 Verkeersmaatregelen 0 -540 -343 -197 

241 Parkeren 0 0 -8 8 

251 Baten parkeerbelasting -1.071 -1.101 -1.035 -66 

Totaal baten -1.071 -1.641 -1.386 -255 

          

Totaal programma 6 950 953 1.014 -61 

          

741 Inning afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 77 77 79 -2 

743 Bedrijfsafval 0 0 3 -3 

745 Huishoudelijk afval 6.540 7.154 5.456 1.698 

753 Baggerbeheer Den Helder BV 9 9 18 -9 

755 Rioleringen 4.647 4.669 4.495 174 

763 Bodemonderzoek en sanering 564 1.388 3.868 -2.480 

765 Milieuhygiëne 1.033 1.207 925 282 

Totaal lasten 12.869 14.503 14.843 -340 

          

743 Bedrijfsafval 0 0 1 -1 

745 Huishoudelijk afval -373 -1.765 -390 -1.375 

753 Baggerbeheer Den Helder BV 0 -140 -126 -14 

755 Rioleringen -58 -81 -39 -42 

763 Bodemonderzoek en sanering 0 -740 -643 -97 

765 Milieuhygiëne -9 -25 -44 19 

781 Baten afvalstoffenheffing/reinigingsrecht -8.017 -7.203 -7.223 20 

791 Baten rioolrecht -4.981 -4.981 -4.865 -116 

Totaal baten -13.438 -14.934 -13.330 -1.604 

          

Totaal programma 7 -569 -431 1.513 -1.944 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

402 Openbaar basisonderwijs huisvesting 544 544 495 49 

411 Bijzonder basisonderwijs 5 5 18 -13 

412 Bijzonder basisonderwijs huisvesting 1.000 1.007 982 25 

431 Openbaar & Bijz. speciaal onderwijs 70 70 42 28 

432 Openbaar & Bijz. speciaal onderwijs 
huisvesting 

663 665 631 34 

433 Leerlingenvervoer 606 606 547 59 

452 Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting 1.540 1.285 1.284 1 

461 Leerplicht/RMC 1.272 1.282 1.108 174 

471 Lokaal onderwijs beleid 955 1.453 1.295 158 

473 Natuur & Milieu educatie 548 516 563 -47 

475 Onderwijsbegeleiding 277 277 225 52 

476 Onderwijshuisvesting 2.023 2.446 1.481 965 

625 Volwasseneneducatie 22 555 542 13 

671 Jeugd- en jongerenwerk 934 949 855 94 

Totaal lasten 10.458 11.662 10.070 1.592 

          

402 Openbaar basisonderwijs huisvesting -4 -4 -6 2 

412 Bijzonder basisonderwijs huisvesting -5 -5 -87 82 

431 Openbaar en Bijzonder speciaal onderwijs -27 -27 -15 -12 

432 Openbaar & Bijz. speciaal onderwijs 
huisvesting 

0 0 -4 4 

433 Leerlingenvervoer -8 -8 -6 -2 

461 Leerplicht/RMC -471 -482 -528 46 

471 Lokaal onderwijs beleid -427 -885 -1.216 331 

473 Natuur & Milieu educatie -72 -76 -2 -74 

476 Onderwijshuisvesting 0 -386 0 -386 

625 Volwasseneneducatie 0 -534 -534 0 

671 Jeugd- en jongerenwerk -5 -33 -197 164 

Totaal baten -1.021 -2.441 -2.595 154 

          

Totaal programma 8 9.437 9.221 7.475 1.746 

          

501 Bibliotheekwerk 1.691 1.681 1.659 22 

505 Emancipatie 95 95 91 4 

511 Kunstzinnige vorming 1.065 1.065 1.073 -8 

515 Vormings- en ontwikkelijngswerk 95 95 104 -9 

541 Bevordering professionele kunst 328 328 171 157 

543 Cultuurbeleid 67 67 153 -86 

545 Prodiumkunsten en culturele evenementen 1.498 1.498 1.500 -2 

551 Musea 187 187 188 -1 

555 Historische gebouwen 1.050 1.101 1.092 9 

571 Feest- en gedenkdagen 11 11 8 3 

581 Media 38 38 41 -3 

Totaal lasten 6.126 6.167 6.081 86 

          

501 Bibliotheekwerk -31 0 0 0 

511 Kunstzinnige vorming -26 -23 2 -25 

541 Bevordering professionele kunst -25 0 0 0 

555 Historische gebouwen 0 0 0 0 

Totaal baten -83 -23 2 -25 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

Totaal programma 9 6.043 6.144 6.083 61 

          

521 Lokaal sportbeleid 134 325 370 -45 

523 Sportaccommodaties 388 415 317 98 

525 Sportstimulering 555 710 602 108 

527 Zwemaccommodaties 914 793 857 -64 

531 Groene sportvelden 859 826 713 113 

573 Openluchtrecreatie 419 644 597 47 

576 Evenementen 199 199 286 -87 

673 Sociaal cultureel werk 755 755 719 36 

Totaal lasten 4.223 4.666 4.461 205 

          

523 Sportaccommodaties -240 -249 -894 645 

525 Sportstimulering -112 -100 -100 0 

531 Groene sportvelden -108 -116 -277 161 

573 Openluchtrecreatie -104 -307 -302 -5 

576 Evenementen -108 -78 -63 -15 

673 Sociaal cultureel werk -80 -80 -86 6 

Totaal baten -752 -929 -1.723 794 

          

Totaal programma 10 3.471 3.737 2.738 999 

          

624 Nieuwkomers 786 786 1.085 -299 

650 WMO huishoudelijke verzorging 7.282 6.516 6.376 140 

651 Bevordering welzijnsactiviteiten 69 203 172 31 

652 Voormalige AWBZ regelingen WMO 689 1.028 932 96 

653 Maatschappelijk werk 904 904 848 56 

655 Maatschappelijke opvang 993 1.216 1.235 -19 

657 Ouderenwerk 524 562 544 18 

658 Vrijwiligerwerk 215 215 244 -29 

659 Schuldhulpverlening 303 853 900 -47 

661 Minderheden 992 911 834 77 

686 Kinderopvang 648 745 604 141 

696 WMO voorzieningen gehandicapten 3.724 3.181 2.971 210 

701 Ambulancevervoer 48 48 45 3 

711 Verslavingszorg 755 728 754 -26 

713 Volksgezondheid 1.180 1.199 1.149 50 

721 JGZ (unifom deel) 688 727 810 -83 

723 WMO CJG 451 473 294 179 

725 Jeugdbeleid activiteiten 69 116 182 -66 

732 JGZ (maatwerk deel) 114 114 180 -66 

733 Risicojongeren 123 123 243 -120 

Totaal lasten 20.558 20.650 20.402 248 

          

624 Nieuwkomers -762 -699 -844 145 

650 WMO huishoudelijke verzorging -1.039 -955 -965 10 

652 Voormalige AWBZ regelingen WMO -371 -36 -77 41 

655 Maatschappelijke opvang -900 -817 -778 -39 

659 Schuldhulpverlening 0 -196 -189 -7 

661 Minderheden -132 0 -2 2 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

686 Kinderopvang -37 -37 -84 47 

696 WMO voorzieningen gehandicapten 0 0 -3 3 

711 Verslavingszorg -730 0 0 0 

721 JGZ (unifom deel) -683 -721 -795 74 

723 WMO CJG -392 -414 -294 -120 

725 Jeugdbeleid activiteiten 0 -97 -130 33 

732 JGZ (maatwerk deel) 0 0 -48 48 

733 Risicojongeren 0 0 -68 68 

Totaal baten -5.046 -3.972 -4.275 305 

          

Totaal programma 11 15.512 16.678 16.127 553 

          

261 Exploitatie en beheer haven 5.383 5.619 5.913 -294 

301 Markten 195 195 258 -63 

311 Economische stimulering 1.588 1.689 1.308 381 

579 Toerisme 246 220 225 -5 

Totaal lasten 7.411 7.723 7.704 19 

          

261 Exploitatie en beheer haven -4.785 -4.810 -4.775 -35 

301 Markten 0 0 -6 6 

302 Baten marktgelden -95 -95 -56 -39 

Totaal baten -4.880 -4.905 -4.836 -69 

          

Totaal programma 12 2.531 2.818 2.868 -50 

          

601 Bijstandsverlening 25.049 22.932 22.235 697 

603 Fraudebestrijding/terugvordering/verhaal 0 0 0 0 

611 Sociale werkvoorziening 8.658 8.410 8.511 -101 

621 Inkomensvoorziening 356 401 385 16 

623 Werkgelegenheid project 9.100 10.509 9.550 959 

641 Minimabeleid 2.158 3.035 3.402 -367 

Totaal lasten 45.320 45.287 44.083 1.204 

          

601 Bijstandsverlening -21.140 -20.851 -18.970 -1.881 

611 Sociale werkvoorziening -8.553 -8.305 -8.392 87 

621 Inkomensvoorziening -210 -255 -11 -244 

623 Werkgelegenheid project -7.950 -7.498 -7.809 311 

641 Minimabeleid -102 -80 -88 8 

Totaal baten -37.955 -36.989 -35.270 -1.719 

          

Totaal programma 13 7.365 8.298 8.813 -515 

          

911 Beleggingen 24 24 24 0 

915 Deelnemingen 288 289 5.889 -5.600 

921 Geldleningen aan derden 661 659 652 7 

931 Gemeentefonds 1.447 47 0 47 

941 Onvoorziene uitgaven 65 11 0 11 

943 Stelposten 1.793 1.293 0 1.293 

960 Uitvoering wet WOZ 522 566 505 61 

981 Lasten heffing en inning 379 379 367 12 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

Totaal lasten 5.179 3.268 7.437 -4.169 

          

901 Financiering -4.314 -3.609 -3.598 -11 

911 Beleggingen -360 -527 -527 0 

915 Deelnemingen -1.215 -2.144 -2.246 102 

921 Geldleningen aan derden -675 -675 -674 -1 

931 Gemeentefonds -63.434 -63.780 -63.985 205 

943 Stelposten -1.290 -1.290 0 -1.290 

965 Baten OZB gebruikers -2.364 -2.494 -2.497 3 

966 Baten OZB eigenaren -8.306 -8.556 -8.559 3 

969 Baten forensenbelasting -476 -476 -473 -3 

970 Baten toeristenbelasting -533 -533 -533 0 

971 Baten hondenbelasting -328 -328 -332 4 

973 Baten precariobelasting -36 -36 -42 6 

Totaal baten -83.331 -84.448 -83.466 -982 

          

Totaal algemene dekkingsmiddelen -78.153 -81.180 -76.029 -5.151 

          

Resultaat voor bestemming 1.254 7.907 11.285 -3.378 

          

004 College B & W 0 -112 -112 0 

017 Voorlichting 0 -50 -50 0 

985 Saldo kostenplaatsen 469 1.456 1.456 0 

Totaal mutaties reserves programma 1 469 1.295 1.295 0 

          

125 Rampenbestrijding 0 -6 -6 0 

155 Opvang zwerfdieren 0 -60 -60 0 

171 Handhaving openbare ruimte -36 -48 -48 0 

Totaal mutaties reserves programma 2 -36 -115 -115 0 

          

215 Wegenonderhoud -450 -922 -922 0 

561 Natuurgroen -115 -65 -12 -53 

575 Buurt- en representatief groen -18 -135 -117 -18 

761 Wijkbeheer 0 -400 -400 0 

Totaal mutaties reserves programma 3 -583 -1.522 -1.451 -71 

          

821 Stedelijke vernieuwing -2.000 -6.365 -6.354 -11 

Totaal mutaties reserves programma 4 -2.000 -6.365 -6.354 -11 

          

813 Besluit Woninggebonden Subsidies 0 0 -8 8 

835 Woonwagenvoorzieningen -14 -14 -14 0 

838 Bouwvergunningen 0 -149 -149 0 

851 Bouwgrondexploitatie -625 -2.522 -1.152 -1.370 

Totaal mutaties reserves programma 5 -638 -2.685 -1.323 -1.362 

          

  0 0 0 0 

Totaal mutaties reserves programma 6 0 0 0 0 

          

763 Bodemonderzoek en sanering 0 -101 59 -160 

Totaal mutaties reserves programma 7 0 -101 59 -160 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening Verschil gewijzigde 

Product Oorspronkelijk Na wijziging 2010 begroting - 
rekening 

          

402 Openbaar basisonderwijs huisvesting 0 0 35 -35 

412 Bijzonder basisonderwijs huisvesting 0 -8 97 -105 

432 Openbaar & Bijz. speciaal onderwijs 
huisvesting 

-143 -85 38 -123 

452 Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting 0 255 255 0 

473 Natuur & Milieu educatie -32 -32 0 -32 

476 Onderwijshuisvesting -56 807 268 539 

671 Jeugd- en jongerenwerk 0 0 0 0 

Totaal mutaties reserves programma 8 -231 937 692 245 

          

555 Historische gebouwen 0 -40 -32 -8 

Totaal mutaties reserves programma 9 0 -40 -32 -8 

          

521 Lokaal sportbeleid 0 -191 -191 0 

Totaal mutaties reserves programma 10 0 -191 -191 0 

          

650 WMO huishoudelijke verzorging 0 -107 -107 0 

651 Bevordering welzijnsactiviteiten 0 -139 -139 0 

652 Voormalige AWBZ regelingen WMO 0 -153 -153 0 

659 Schuldhulpverlening 0 -103 -103 0 

661 Minderheden 0 -34 -34 0 

696 WMO voorzieningen gehandicapten 0 0 0 0 

713 Volksgezondheid 0 -14 -5 -9 

Totaal mutaties reserves programma 11 0 -550 -541 -9 

          

261 Exploitatie en beheer haven -479 -479 -479 0 

311 Economische stimulering 0 -101 -101 0 

Totaal mutaties reserves programma 12 -479 -580 -580 0 

          

623 Werkgelegenheid project 0 0 -1.011 1.011 

641 Minimabeleid 0 -82 -82 0 

Totaal mutaties reserves programma 13 0 -82 -1.093 1.011 

          

901 Financiering 1.450 715 1.662 -947 

915 Deelnemingen 0 694 694 0 

Totaal mutaties reserves alg. dekkingsm. 1.450 1.409 2.356 -947 

          

Mutaties reserves -2.048 -8.590 -7.278 -1.312 

          

Resultaat na bestemming -794 -683 4.007 -4.690 
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Overzicht personeelsformatie en salariskosten 
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Overzicht formatie 
 
Organisatieonderdeel Aantal Bovenformatief Totaal 

  1-1 31-12 1-1 31-12 1-1 31-12 
              
Gemeenteraad 31,00 31,00     31,00 31,00 
College van B&W 5,00 5,00     5,00 5,00 
Vrijwillige brandweer 42,00 42,00     42,00 42,00 
              
Totaal in aantallen 78,00 78,00 0,00 0,00 78,00 78,00 
              
Raadsgriffie 5,56 5,56 0,00 0,00 5,56 5,56 
Directie 7,00 7,00 6,50 5,00 13,50 12,00 
Concernstaf 26,16 31,97 0,00 0,44 26,16 32,41 
Facilitair Bedrijf 114,12 88,57 0,61 0,61 114,73 89,18 
Stadsbeheer 118,71 72,90 3,64 2,89 122,35 75,79 
Ruimte, Wonen en Ondernemen 50,99 43,72 0,67 0,00 51,66 43,72 
Onderwijs, Welzijn en Sport 31,13 32,16 0,00 0,00 31,13 32,16 
Publiekszaken 101,66 96,69 1,00 0,00 102,66 96,69 
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 37,73 40,62 0,75 0,00 38,48 40,62 
Brandweer 38,00 33,72 1,00 0,00 39,00 33,72 
              
Totaal in fte's bedrijfsvoering 531,06 452,91 14,17 8,94 545,23 461,85 

              
Werkmeesters     2,00 2,00 2,00 2,00 
Id-baan ICT FB     0,89 0,89 0,89 0,89 
Id-baan Management SB     1,39 0,50 1,39 0,50 
Id-baan Wijkteams SB     3,67 3,67 3,67 3,67 
Id-baan Ondersteuning PBZ       0,89 0,00 0,89 
Id-baan Inkomen/Juridische zaken PBZ     0,89   0,89 0,00 
Werkgelegenheidsprojecten 0,00 0,00 8,84 7,95 8,84 7,95 
              
Totaal aantal fte's 531,06 452,91 23,01 16,89 554,07 469,80 

 
 
Overzicht salariskosten 
 
Organisatieonderdeel Begroot (x € 1.000) Werkelijk (x € 1.000) 

    Boven-     Boven-   

  Bedrag formatief Totaal Bedrag formatief Totaal 

             
Gemeenteraad 512    512  532    532  
College B.& W. 566    566  470    470  
Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand 24    24  29    29  
Vrijwillige brandweer 264    264  238    238  
              
Totaal  1.366  0  1.366  1.269  0  1.269  
             
Raadsgriffie 419  0  419  408  0  408  
Directie 756  390  1.146  753  449  1.202  
Concernstaf 2.275  0  2.275  2.247  0  2.247  
Facilitair Bedrijf 5.034  0  5.034  5.047  0  5.047  
Stadsbeheer 4.304  128  4.432  4.096  111  4.207  
Ruimte, Wonen en Ondernemen 2.800  279  3.079  2.743  264  3.007  
Onderwijs, Welzijn en Sport 2.054  0  2.054  1.945  0  1.945  
Publiekszaken 5.212  0  5.212  5.106  0  5.106  
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 2.318  0  2.318  2.288  8  2.296  
Brandweer 1.763  0  1.763  1.871  0  1.871  
             
Totaal bedrijfsvoering 26.935  797  27.732  26.504  832  27.336  
             
Werkmeesters 121    121  119    119  
Id-banen         201  201  
Werkgelegenheidsprojecten 121  0  121  119  201  320  
             
Totaal 28.422  797  29.219  27.892  1.033  28.925  
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Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Klantbegeleidingszuil 0 41.165     41.165 
031 Burgerzaken 0 41.165 0 0 41.165 

            

Hoogwerker Brandweer  431.369       431.369 

Tankauto  189.084       189.084 

Uitrukking 20X beroeps.  12.840       12.840 

Ab-Flessen 10X reserve  2.144       2.144 

Bijdrage infrastructuur terrein politiebureau 133.298       133.298 

10X Pa80 Ab-Toestel  11.345       11.345 

10X Pa80 Ab-Toestel  9.434       9.434 

Voertuig Ts 643  194.595       194.595 

Uitrusting  44.005       44.005 

Meetapparaat gevaarlijke stoffen 5.428       5.428 

Ademtoestel, -automaat,-helm 5.138       5.138 

Helmen  7.049       7.049 

Ab-Flessen 10 X 643   5.173       5.173 

Lichtgewicht fles  4.162       4.162 

Ab-Flessen 10 X 643  7.487       7.487 

Testbank  10.729       10.729 

Pa-94/80   7.487       7.487 

Striping voertuigen  4.730       4.730 

Motorspuitaanhanger  18.100       18.100 

Voertuig Dienstauto 680  26.931       26.931 

C2000   139.118       139.118 

Helmen  10.293       10.293 

Warmtecamera  31.599       31.599 

Rubberboot 23.086       23.086 

Laarzen  4.716       4.716 

Voertuig 698 (10-RB-XR) 13.778       13.778 

Meetapparatuur   8.167       8.167 

Maskers 2.185       2.185 

Persoonlijke beveiliging 10.220       10.220 

Bluskleding 22.244       22.244 

Compressor 15.234       15.234 

Voertuig 642 223.130       223.130 

Inventaris nieuw voertuig 9.489       9.489 

Voertuig J'dorp 46.364       46.364 

Hulpverlenings gereedschap 21.321       21.321 

Tankautospuit 15.356       15.356 

Voertuig Julianadorp 12.350       12.350 

Tankautospuit 257.348       257.348 

Uitrukkleding 57.519       57.519 

Inventaris nieuw voertuig 0 15.569     15.569 

Automatisering voertuigen 0 51.212     51.212 

Firedos 642 0 20.308     20.308 

Firedos 643 0 19.082     19.082 
101 Brandpreventie en hulpverlening 2.054.045 106.171 0 0 2.160.216 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

          

        0 41.165 0   
0 0 0 0 0 41.165 0 0 

                

379.610 25.880     51.760 25.880 2.329 28.209 

139.194 9.978     49.890 39.912 2.245 12.223 

10.270 857     2.570 1.714 116 973 

1.618 131     526 394 24 155 

84.199 6.137     49.099 42.962 2.209 8.347 

7.865 696     3.480 2.784 157 853 

6.540 579     2.894 2.315 130 709 

121.489 18.277     73.106 54.830 3.290 21.566 

33.952 3.351     10.053 6.702 452 3.803 

4.929 498     498 0 22 521 

4.666 472     472 0 21 493 

3.983 438     3.066 2.628 138 576 

2.950 318     2.223 1.905 100 418 

2.373 255     1.788 1.533 80 336 

4.270 460     3.217 2.757 145 604 

8.065 888     2.664 1.776 120 1.008 

4.270 460     3.217 2.757 145 604 

3.556 391     1.174 783 53 444 

8.095 834     10.005 9.171 450 1.284 

19.502 2.476     7.429 4.953 334 2.811 

81.468 19.217     57.650 38.433 2.594 21.811 

7.662 1.316     2.632 1.316 118 1.434 

19.971 2.907     11.628 8.721 523 3.430 

7.695 1.539     15.391 13.851 693 2.232 

3.144 786     1.572 786 71 857 

7.873 1.968     5.905 3.937 266 2.234 

5.445 1.361     2.722 1.361 123 1.484 

874 219     1.311 1.093 59 278 

4.088 1.022     6.132 5.110 276 1.298 

9.687 3.139     12.557 9.418 565 3.704 

4.062 1.016     11.172 10.156 503 1.518 

17.388 18.645     205.742 187.097 9.393 28.038 

1.898 949     7.591 6.642 342 1.291 

9.273 9.273     37.091 27.819 1.669 10.942 

3.554 3.554     17.768 14.214 800 4.353 

3.071 3.071     12.285 9.214 553 3.624 

0 2.470     12.350 9.880 556 3.026 

0 21.446     257.348 235.902 11.581 33.026 

0 9.587     57.519 47.933 2.588 12.175 

        0 15.569 0   

        0 51.212 0   

        0 20.308 0   

        0 19.082 0   
1.038.549 176.858 0 0 1.015.496 944.809 45.832 222.691 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

        

Camera's binnenstad 46.604       46.604 

Camera's binnenstad 0 17.000     17.000 
171 Handhaving openbare ruimte 46.604 17.000 0 0 63.604 

        

Viaduct Ravelijnweg 258.288       258.288 
201 Civiele kunstwerken 258.288 0 0 0 258.288 

            

Afvalbakken 9.195       9.195 

Zoutopslagplaats 16.373       16.373 

Strooier 412 30.294       30.294 

Zelfgravende loopband 22.800       22.800 

Ombouw tractie gladheid 2.701       2.701 

Afvalbakken 4.186       4.186 

Afvalbakken/mico's 27.597       27.597 

Afvalbakken/mico's 28.863       28.863 

Strooier groot 90/50-36-wa 28.572       28.572 

Strooier n90-08-12awtl 25.095       25.095 

Sneeuwschuiver 28.642       28.642 

Strooier 28.641       28.641 

Auto 243 JUMPER 2.2HDi 120pk 33L3 CH DC 43.603       43.603 

Auto 247 Citroën Jumper 43.254       43.254 

Auto 246 (3-VFP-94) 43.254       43.254 
207 Schone straat 383.071 0 0 0 383.071 

            

Asfalteren Texelstroomlaan 232.527       232.527 

Uitgevoerd werk  181.512       181.512 

Luchthavenweg (oud) 539.999       539.999 

Uitgevoerd werk 9.481       9.481 

Uitgevoerd werk 438.759       438.759 

Uitgevoerd werk 613.049       613.049 

Reconstructie Callantsogervaart 518.900       518.900 

Uitgevoerd werk 2006 3.269.927       3.269.927 

Stationsvoorplein  750.460       750.460 

Puinopslag Vinkenterrein (Stationsvoorplein) 661.865       661.865 

Reconstructie / Fietspad Schoolweg  164.127       164.127 

Rotonde Zuiderhaaks / Langevliet  130.785       130.785 

Zuiderhaaks 362.916       362.916 

Fietsbrug 5.754       5.754 

Fietspad Langevliet 11.312       11.312 

Recontructie N250 415.186       415.186 

Fiets- en kanoroute 1.240.433       1.240.433 

Uitgevoerd werk 2007 180.325       180.325 

Fiets- en kanoroute 15.643       15.643 

Uitgevoerd werk 2008 470.549       470.549 

Zuiderhaaks 166.490       166.490 

Luchthavenweg 0       0 

Fiets- en kanoroute 226.491       226.491 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

          

18.642 9.321     27.962 18.642 1.258 10.579 

        0 17.000 0   
18.642 9.321 0 0 27.962 35.642 1.258 10.579 

          

186.962 11.888     71.326 59.438 3.210 15.097 
186.962 11.888 0 0 71.326 59.438 3.210 15.097 

                

6.300 0 2.895   2.895 0 130 3.025 

12.754 0 3.618   3.618 0 163 3.781 

24.726 0 5.568   5.568 0 251 5.818 

17.562 0 5.238   5.238 0 236 5.474 

1.956 0 745   745 0 34 779 

2.007 0 2.179   2.179 0 98 2.277 

11.314 0 16.283   16.283 0 688 16.971 

10.415 0 18.448   18.448 0 830 19.278 

11.429 0 17.143   17.143 0 771 17.915 

7.529 0 17.567   17.567 0 790 18.357 

3.580 0 25.062   25.062 0 1.128 26.190 

3.580 0 25.061   25.061 0 1.128 26.189 

0 5.450 0   43.603 38.153 3.909 9.359 

0 5.407     43.254 37.847 0 5.407 

0 5.407     43.254 37.847 1.946 7.353 
113.154 16.264 139.807 0 269.918 113.847 12.101 168.172 

                

200.455 10.691     32.072 21.381 1.443 12.134 

148.116 8.349     33.396 25.047 1.503 9.852 

274.596 16.588     265.403 248.815 11.943 28.531 

6.862 437     2.619 2.183 118 554 

215.039 12.429     223.720 211.291 10.067 22.496 

281.984 17.424     331.065 313.640 14.898 32.322 

440.927 25.991     77.973 51.982 3.509 29.500 

1.671.176 129.623     1.598.751 1.469.128 71.944 201.567 

695.516 54.944     54.944 0 2.472 57.417 

51.317 61.055     610.548 549.493 27.475 88.529 

12.725 9.544     151.402 141.858 6.813 16.357 

19.189 3.016     111.596 108.580 5.022 8.038 

33.638 329.277     329.277 0 14.817 35.397 

565 140     5.190 5.050 234 374 

517 615     10.795 10.180 486 1.100 

22.800 10.380     392.386 382.006 17.658 28.037 

51.120 31.011     1.189.313 1.158.302 53.519 84.530 

6.011 6.011     174.314 168.303 7.847 13.857 

1.648 391     13.995 13.603 630 1.021 

15.685 15.685     454.864 439.179 20.469 36.154 

4.162 162.328     162.328 0 7.305 11.467 

0 0     0 0 3.125 3.125 

5.662 5.662     220.829 215.166 9.937 15.600 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Luchthavenweg 0       0 

Reconstructie Middenweg (voorbereiding) 118.999       118.999 

Reconstructie Middenweg 0       0 

Luchthavenweg 0       0 

Uitgevoerd werk 2009 16.085       16.085 

Zuiderhaaks 137.702       137.702 

Bruggen De Riepel 268.465       268.465 

Zuiderhaaks 0 40.248     40.248 

Reconstructie Middenweg (voorbereiding) 0 115.643     115.643 
215 Wegenonderhoud 11.147.739 155.891 0 0 11.303.631 

            

Aankoop Ruyghweg 31 109.345       109.345 

Zweepmasten 5.301       5.301 

Zweepmasten 12.369       12.369 

Verkeersregelinstallatie 0 22.441     22.441 
221 Verkeersmaatregelen 127.015 22.441 0 0 149.456 

            

Parkeerdek Sluisdijkstraat 588.122       588.122 

Parkeerdek Koningstraat 808.515       808.515 

Inrichten parkeerservicebureau 79.426       79.426 

Invoeren chipper en chipknip    32.306       32.306 

Storingregistratiesysteem 1.951       1.951 

Vervangen Schuifdeuren Parkeergel. Koninckshoek 18.622       18.622 

Toegangscontrole parkeerdek Sluisdijkstraat 13.644       13.644 

Betaald parkeren van Galenstraat 59.594       59.594 

Wijzigen parkeersysteem Bernhardplein 145.083       145.083 

Parkeerautomaten 6.978       6.978 

Parkeerautomaten 5.582       5.582 
242 Parkeerbeheer 1.759.823 0 0 0 1.759.823 

            

Maatregelen ter voorkoming van legionella 34.071       34.071 

Bouwrijp maken terrein Nieuwediep 19.513       19.513 

Terrein Het Nieuwediep 85.368       85.368 

Meubilair Havenkantoor  3.287       3.287 

Herstel damwand Paleiskade 14.098       14.098 

Voorber. Verv. Oeverconstr. Koopv.Binnenhaven 66.906       66.906 

Vervangen oeverconstructies 168.066       168.066 

Herinr. Diepwaterkade (Ozd-Kade En Fort Harssens) 41.044       41.044 

Bouwplaats silo 22.440       22.440 

Erfpachtgronden Havenbedrijf 387.801       387.801 

Plan Paleiskade (logistic centre) 2.026.568   -495.000   1.531.568 

Plan Paleiskade 625.313       625.313 

Plan Paleiskade 462.905       462.905 

Veiligheidsvoorzieningen 1.201.694 15.634     1.217.328 

Herinrichting haven 272.151       272.151 

Herinrichting haven 4.899.556       4.899.556 

Herinrichting haven compl. Maatregelen 208.693       208.693 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

0       0 0 38.250 38.250 

0 2.975     118.999 116.024 5.355 8.330 

        0 0 0 0 

0 0     0 0 0 0 

0 402     16.085 15.683 724 1.126 

0 137.702     137.702 0 6.197 9.639 

0 6.712     268.465 261.753 12.081 18.793 

  40.248     0 0     

        0 115.643 0   
4.159.711 1.099.629 0 0 6.988.028 6.044.291 355.839 814.098 

                

0       109.345 109.345 4.921 4.921 

1.590 530     3.711 3.181 167 697 

2.474 1.237     9.895 8.658 445 1.682 

        0 22.441 0   
4.064 1.767 0 0 122.950 143.624 5.533 7.300 

                

399.923 23.525     188.199 164.674 8.469 31.994 

429.527 25.266     378.988 353.722 17.054 42.320 

55.852 7.858     23.574 15.716 1.061 8.919 

27.691 4.615     4.615 0 208 4.823 

1.673 279     279 0 13 291 

8.690 1.241     9.932 8.690 447 1.688 

6.822 1.364     6.822 5.457 307 1.671 

29.797 5.959     29.797 23.838 1.341 7.300 

72.541 14.508     72.541 58.033 3.264 17.773 

2.093 698     4.885 4.187 220 918 

1.116 558     4.466 3.908 201 759 
1.035.726 85.872 0 0 724.098 638.225 32.584 118.457 

                

14.906 3.833     19.165 15.332 862 4.695 

10.813 815     8.700 7.885 391 1.207 

0       85.368 85.368 3.842 3.842 

2.761 263     526 263 24 287 

0 705     14.098 13.393 634 1.339 

26.762 6.691     40.144 33.453 1.806 8.497 

67.226 16.807     100.839 84.033 4.538 21.344 

16.418 4.104     24.627 20.522 1.108 5.213 

16.571 1.174     5.869 4.695 264 1.438 

0       387.801 387.801 17.451 17.451 

427.568 101.328     1.599.000 1.002.672 71.955 173.283 

0       625.313 625.313 26.608 26.608 

0       462.905 462.905 20.831 20.831 

570.251 42.096     631.443 604.981 28.415 70.511 

40.823 13.608     231.328 217.720 10.410 24.017 

195.945 244.978     4.703.610 4.458.633 211.662 456.640 

16.695 8.348     191.998 183.650 8.640 16.988 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Herinrichting haven 1.209.343       1.209.343 

Herinrichting haven compl. Maatregelen 113.644       113.644 

Waterbuffer 230.881       230.881 

Veiligheidsvoorzieningen 413.552       413.552 

Herinrichting haven compl. Maatregelen 6.351       6.351 

Waterbuffer 611.021       611.021 

Waterbuffer 0 58.168     58.168 

Herinrichting haven 0 1.073.461 -602.200   471.261 

Verbouw havenkantoor 0 86.512     86.512 
261 Exploitatie en beheer haven 13.124.265 1.233.776 -1.097.200 0 13.260.841 

            

Voorber.  verplaatsing Winkelcentrum De Riepel 190.959       190.959 

Teso 1.693       1.693 

Studie Teso 41.906       41.906 
311 Economische stimulering 234.558 0 0 0 234.558 

            

Leermiddelen 28.011       28.011 

Asielzoekersschool noodlokalen Tuindorpschool 202.895       202.895 

Uitbreiding De Strandjutter 485.652       485.652 

Verbouw integratie kleuteronderwijs 63.242       63.242 

De Dijk  - Openbaar Basisonderwijs 713.716       713.716 

Verbouw integratie kleuteronderwijs 105.530       105.530 

Bouw Ko-school Lombokstraat 123.054       123.054 

Uitbreiding Prinses Margrietschool 180.822       180.822 

Bouw De Garst (Heiligharn 424) 494.561       494.561 

Bouw school Vogelwei  815.182       815.182 

Bouw Ko-school Vogelwei  349.364       349.364 

Bouw Drooghe Bol(Ko-gedeelte) 457.414       457.414 

Bouw Drooghe Bol (Lo-gedeelte) 787.258       787.258 

Uitbreiding Thorbeckeschool met 508.401       508.401 

Vervanging dependance J.P.Thijsseschool 703.008       703.008 

Bouwkundige voorzieningen tbv J. Ligthartschool 344.351       344.351 

Bouwkundige voorzieningen tbv Tuindorpschool 268.163       268.163 

Bouwkundige voorzieningen tbv Prinses Margrietschool 97.908       97.908 

Bouwkundige voorzieningen tbv De Nollen - De Dijk 160.655       160.655 

groepsruimte Tuindorpschool En 125.416       125.416 

1e inrichting De Strandjutter 8.915       8.915 

Verbetering gymnastieklokaal Pr. 135.753       135.753 

Uitbreiding groepen Vogelwei 8.988       8.988 

Uitbreiding groepen Prinses  Margriet 7.422       7.422 

Bouwkundige voorzieningen Greydanusschool 205.654       205.654 

Bouwkundige voorzieningen Greydanusschool 332.426       332.426 

Asielzoekersschool inrichting Tuindorpschool 20.511       20.511 

Uitbreiding 1e inriching olp 11e groep De Vogelwei 3.033       3.033 

Uitbr. olp en meub. tbv gr. 7 naar 8 Tuindorpschool 1.715       1.715 

Inrichting/meubiliar. 11e groep De Vogelwei 818       818 

Uitbreiding olp en meubilair tbv 6.694       6.694 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

133.948 56.600     1.075.395 1.018.795 48.393 104.993 

5.682 5.682     107.962 102.279 4.858 10.540 

0 0     230.881 230.881 11.544 11.544 

0 27.570 0   413.552 385.982 18.610 46.180 

0 318 0   6.351 6.034 286 603 

0 0     611.021 611.021 30.551 30.551 

        0 58.168     

        0 471.261 0   

        0 86.512     
1.546.370 534.918 0 0 11.577.895 11.179.553 523.683 1.058.601 

                

0       190.959 190.959 8.593 8.593 

0 1.693     1.693 0 76 1.770 

6.286 2.095     35.620 33.525 1.603 3.698 
6.286 3.789 0 0 228.272 224.484 10.272 14.061 

                

25.659   2.352   2.352 0 0 0 

172.469 2.766     30.426 27.660 1.369 4.135 

91.555 12.713     394.097 381.385 17.734 30.447 

19.810 1.670     43.433 41.762 1.954 3.625 

231.400 18.551     482.316 463.765 21.704 40.255 

32.751 2.799     72.780 69.980 3.275 6.074 

103.701 2.150     19.354 17.203 871 3.021 

128.098 3.101     52.724 49.623 2.373 5.474 

364.514 8.128     130.047 121.919 5.852 13.980 

466.509 13.410     348.673 335.262 15.690 29.101 

199.934 5.747     149.430 143.683 6.724 12.472 

289.281 7.642     168.133 160.491 7.566 15.208 

499.628 13.697     287.629 273.933 12.943 26.640 

256.673 8.391     251.727 243.336 11.328 19.719 

339.735 11.719     363.274 351.555 16.347 28.066 

235.380 5.735     108.971 103.236 4.904 10.639 

182.673 4.499     85.490 80.991 3.847 8.347 

62.674 1.602     35.234 33.633 1.586 3.187 

96.242 2.684     64.412 61.728 2.899 5.582 

54.618 2.145     70.797 68.652 3.186 5.331 

7.164 875     1.750 875 79 954 

49.605 3.446     86.148 82.702 3.877 7.323 

6.205 928     2.784 1.856 125 1.053 

5.269 718     2.153 1.435 97 815 

139.695 3.472     65.959 62.487 2.968 6.440 

282.621 5.534     49.805 44.271 835 6.369 

7.692 513     12.819 12.306 577 1.090 

1.887 287     1.146 860 52 338 

1.158 186     557 371 25 211 

496 81     322 242 15 95 

4.548 715     2.146 1.431 97 812 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Uitbr. olp en meub. tbv gr. 10 naar 11 Margrietschool 4.729       4.729 

Noodlokaal Tuindorpschool 28.218       28.218 

Bouwk.voorz.De Dijk 0 8.800     8.800 

Bouwk.voorz. Prinses Margriet 0 42.400     42.400 

Bouwk.voorz. Vogelwei 0 8.800     8.800 
402 Openbaar basisonderwijs huisvesting 7.779.479 60.000 0 0 7.839.479 

            

Verbouw integratie kleuteronderwijs 294.497       294.497 

Schoter Duyn - Bijz. Basisonderwijs 1.474.750       1.474.750 

Trimaran bijzonder basisonderwijs 22.629       22.629 

Uitbreiding De Hofstee 971.247       971.247 

Eben Haezerschool 82.815       82.815 

Bouw Casimir (Lekstraat)  262.134       262.134 

Bouwkundige voorzieningen tbv Casimirsshool 154.006       154.006 

Bouw De Vlieberg 379.887       379.887 

Ko-School Prins Bernhard 230.899       230.899 

Glo-School Prins Bernhard 538.764       538.764 

Uitbreiding Comeniusschool met 3 lokalen 316.153       316.153 

Bouw 2e P.C. Basisschool Vogelza 441.725       441.725 

Bouw 2e P.C. Basisschool Vogelza 757.244       757.244 

Nieuwbouw St.Augustinus en verbouw Drietand 330.135       330.135 

Bouw en inrichting Hofstee Ko 422.138       422.138 

Bouw-  en inrichting Hofstee lokaal 723.665       723.665 

Herbouw Julianaschool(Ko Ged.) 338.237       338.237 

Herbouw Julianaschool (Glo-Ged.) 586.235       586.235 

Herbouw en herinrichting prinses 404.398       404.398 

Bouw P.C. school De Rank 1.251.480       1.251.480 

Bouwkundige voorzieningen tbv De Windwijzer 565.757       565.757 

Integratie Eben Haezerschool 338.736       338.736 

Bouwkundige voorzieningen Vlieberg 51.276       51.276 

Uitbreiding Eben Haezerschool me 95.158       95.158 

Uitbreiding De Windwijzer R.K. 203.569       203.569 

Uitbreiding olp en meub. tbv 9/10e gr. De Windwijzer 20.546       20.546 

Uitbreiding olp en meub. tbv 9e gr. Kon. Julianaschool 12.841       12.841 

Olp/meubels 11/12e groep Windwijzer 6.953       6.953 

Olp/meubels 13e groep De Windwijzer 7.411       7.411 

Olp/meubels 14e groep De Windwijzer 4.187       4.187 

Uitbreiding olp en meubels 10e groep 9.766       9.766 

Uitbreiding olp en meubels De Vlieberg 10.416       10.416 

Uitbreiding olp 10e groep De Hofstee 4.589       4.589 

Uitbreiding olp 10e groep Eben Haezer 4.589       4.589 

Stichtingskosten Windwijzer 8.228       8.228 

Extra lokaal Julianaschool 297.513       297.513 

OKV Julianaschool 166.107       166.107 

Vleugel Commeniusschool 172.000       172.000 

Grond Julianaschool 10.473       10.473 

Voorzieningencluster Pasteurstraat 0 660.119     660.119 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

3.220 503     1.509 1.006 68 571 

9.301 1.892     18.917 17.025 851 2.743 

        0 8.800 0   

        0 42.400 0   

        0 8.800 0   
4.372.164 148.298 2.352 0 3.407.315 3.316.665 151.817 300.115 

                

95.710 7.362     198.787 191.424 8.945 16.308 

338.871 31.552     1.135.879 1.104.327 51.115 82.667 

4.927 492     17.702 17.210 797 1.288 

180.925 24.698     790.323 765.625 35.565 60.262 

26.915 2.070     55.900 53.830 2.516 4.586 

227.921 4.277     34.213 29.936 1.540 5.816 

104.554 3.804     49.451 45.647 2.225 6.029 

284.889 6.333     94.998 88.665 4.275 10.608 

147.122 3.808     83.777 79.969 3.770 7.578 

343.276 8.886     195.488 186.602 8.797 17.683 

195.699 5.736     120.454 114.718 5.420 11.156 

279.700 7.365     162.025 154.660 7.291 14.656 

578.750 16.227     178.494 162.267 8.032 24.259 

181.777 5.495     148.358 142.864 6.676 12.171 

255.093 6.960     167.045 160.085 7.517 14.477 

533.898 15.814     189.767 173.953 8.540 24.353 

304.395 11.281     33.842 22.561 1.523 12.803 

527.574 19.554     58.662 39.108 2.640 22.194 

201.184 6.774     203.214 196.440 9.145 15.918 

671.650 19.328     579.830 560.503 26.092 45.420 

394.311 14.287     171.446 157.159 7.715 22.002 

129.289 5.661     209.447 203.787 9.425 15.086 

20.155 864     31.121 30.257 1.400 2.265 

30.656 1.573     64.502 62.929 2.903 4.476 

59.117 4.013     144.452 140.439 6.500 10.513 

11.159 1.877     9.387 7.509 422 2.300 

7.583 1.315     5.258 3.944 237 1.551 

3.981 743     2.971 2.228 134 876 

4.295 779     3.117 2.338 140 919 

2.393 448     1.794 1.345 81 529 

5.012 951     4.755 3.804 214 1.165 

5.442 995     4.974 3.980 224 1.219 

2.397 438     2.192 1.754 99 537 

2.397 438     2.192 1.754 99 537 

338 206     7.890 7.684 355 561 

0 7.438     297.513 290.075 13.388 20.826 

0 4.259     166.107 161.848 7.475 11.734 

0 4.300     172.000 167.700 7.740 12.040 

0       10.473 10.473 471 471 

        0 660.119 0   
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Bouwk.voorz. De Kameleon 0 82.400     82.400 

Bouwk.voorz. De Vlieberg 0 131.200     131.200 

Bouwk.voorz. Greydanus 0 112.000     112.000 

Bouwk.voorz. Schoterduyn 0 248.800     248.800 

Bouwk.voorz. Spinkaker 0 52.800     52.800 

Bouwk.voorz. Eben Haezer 0 292.000     292.000 
412 Bijzonder basisonderwijs huisvesting 11.973.154 1.579.319 0 0 13.552.472 

            

Grond Kompasschool 121.295       121.295 

Aanpassing was- en kleedruimte 32.327       32.327 

Bouw De Meerpaal 803.839       803.839 

Bouw nieuw gebouw Kompasschool 1.111.986       1.111.986 

Nieuwbouw Regenboogschool 1.068.576       1.068.576 

Uitbreiding De Meerpaal 489.138       489.138 

Noodlokaal Regenboogschool 107.969       107.969 

Nieuwbouw Pijler/Herderschee 5.081.217       5.081.217 

Uitbreiding Pijler 439.122       439.122 
432 Openbaar & Bijz. spec. onderwijs huisvesting 9.255.469 0 0 0 9.255.469 

            

Helderse Vallei 94.020       94.020 

Helderse Vallei 213.899       213.899 

Helderse Vallei 1.185.919 511.953 -696.596   1.001.276 
473 Natuur & Milieu educatie 1.493.838 511.953 -696.596 0 1.309.194 

            

Herhuisvesting Triade 814.646       814.646 

Herhuisvesting Triade 176.657       176.657 

Herhuisvesting Triade  131.142       131.142 

Renovatie Langevliet 60 Erica 40.840       40.840 

Langevliet 60 - boeidelen e.d. 21.328       21.328 
511 Kunstzinnige vorming 1.184.613 0 0 0 1.184.613 

            

Grond gymnatieklokaal 8.247       8.247 

Grond gymnastiekgebouw 26.138       26.138 

Grond gymnastieklokaal 14.425       14.425 

Grond gymnastiekgebouw 38.398       38.398 

Grond gymnastiekgebouw 22.689       22.689 

Grond gymnastiekgebouw 46.560       46.560 

Gymnastieklokaal Elzenstraat 139.093       139.093 

Gymnastiekgebouw St. Bossestraat 44.470       44.470 

Bouw gymnastiekgebouw 41.195       41.195 

bouw gymnastiekgebouw 263.353       263.353 

bouw gymnastiekgebouw 19.719       19.719 

bouw gymnastiekgebouw 459.024       459.024 

bouw gymnastiekgebouw 266.013       266.013 

bouw gymnastiekgebouw 114.613       114.613 

Bouw gymnastiekgebouw 24.907       24.907 
523 Sportaccommodaties 1.528.845 0 0 0 1.528.845 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

        0 82.400 0   

        0 131.200 0   

        0 112.000 0   

        0 248.800 0   

        0 52.800 0   

        0 292.000 0   
6.163.356 258.400 0 0 5.809.798 7.130.717 261.441 519.841 

                

78.845       42.450 42.450 1.910 1.910 

23.801 609     8.526 7.917 384 993 

481.122 13.447     322.717 309.271 14.522 27.969 

662.287 18.737     449.698 430.961 20.236 38.974 

605.560 17.808     463.016 445.207 20.836 38.644 

120.188 20.497     368.950 348.452 16.603 37.100 

35.990 7.198     71.979 64.781 3.239 10.437 

212.107 127.030     4.869.109 4.742.079 219.110 346.140 

0 21.956     439.122 417.166 19.760 41.717 
2.219.900 227.283 0 0 7.035.568 6.808.286 316.601 543.884 

                

3.382       90.639 90.639 0 0 

5.347 5.347     208.551 203.204 9.385 14.732 

0 29.648     1.185.919 971.628 53.366 83.014 
8.729 34.995 0 0 1.485.109 1.265.470 62.751 97.747 

                

330.222 24.221     484.424 460.203 21.799 46.020 

68.107 5.427     108.549 103.122 4.885 10.312 

111.057 10.043     20.085 10.043 904 10.946 

30.333 2.102     10.508 8.406 473 2.574 

14.547 1.130     6.781 5.651 305 1.435 
554.266 42.923 0 0 630.347 587.424 28.366 71.288 

                

5.611       2.636 2.636 119 119 

16.123       10.015 10.015 451 451 

8.900       5.525 5.525 249 249 

23.685       14.713 14.713 662 662 

9.926       12.763 12.763 574 574 

22.214       24.346 24.346 1.096 1.096 

111.401 3.461     27.692 24.230 1.246 4.708 

29.473 417     14.997 14.581 675 1.091 

25.657 1.036     15.538 14.502 699 1.735 

159.644 6.482     103.709 97.227 4.667 11.149 

11.324 494     8.396 7.902 378 872 

275.917 7.961     183.107 175.146 8.240 16.201 

147.451 6.587     118.562 111.976 5.335 11.922 

60.901 2.827     53.712 50.885 2.417 5.244 

12.662 612     12.245 11.633 551 1.163 
920.889 29.877 0 0 607.957 578.080 27.358 57.235 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

        

Nieuwbouw Zwembad 0 766.258     766.258 
527 Zwemaccommodaties 0 766.258 0 0 766.258 

            

Grond ijsbaanterrein Marsdiepstraat 170.702       170.702 

Grond sportpark De Streepjesberg 135.680       135.680 

sportpark De Schooten 164.801       164.801 

Grond sportpark Julianadorp 4.592       4.592 

Renovatie en uitbreiding sportpark Julianadorp 123.495       123.495 

Renovatie en uitbreiding sportpark Julianadorp 249.366       249.366 

Renovatie en uitbreiding sportpark Julianadorp 14.581       14.581 

Terreinen sportpark De Dogger IJsselmeerstraat 73.042       73.042 

Grond sportpark De Linie 229.745       229.745 

Grond recreatiesportpark 545.082       545.082 

Aanleg recreatiesportpark 337.038       337.038 

Aanleg recreatiesportpark 207.063       207.063 

Aanleg recreatiesportpark 113.062       113.062 

Grond terrein Pasteurstraat 5.104       5.104 

Grond Willem II straat 29.042       29.042 

Grond Terrein Watervogels 31.946       31.946 

Renovatie C-veld sportpark Julianadorp 29.949       29.949 

sportpark De Dogger C-veld 30.403       30.403 

Renovatie sportpark De Dogger 48.001       48.001 

Aanleg kunstgrasveld De Linie 226.890       226.890 

Renovatie sportpark De Linie 62.724       62.724 

Renovatie sportpark De Linie 58.538       58.538 

Renovatie sportpark De Linie 48.191       48.191 

Renovatie sportpark De Linie 65.233       65.233 

Renovatie sportpark De Linie 33.996       33.996 

Vervanging brug Quelderduyn 33.580       33.580 

Renovatie tennisbanen Quelderduyn 45.378       45.378 

Vervanging brug Quelderduyn 33.500       33.500 

Uitbreiding kleedaccommodatie Julianadorp 75.166       75.166 

Onderkomen atletiek sportpark De Linie 23.307       23.307 

Drainage velden Streepjesberg 0 36.556     36.556 

Handbal toplaag Julianadorp 0 58.905     58.905 

Hekwerk Ijsbaan Julianadorp 0 5.253     5.253 

Hekwerk sportveld De Schooten 0 10.196     10.196 

Asfalteren Quelderduijn 0 37.000     37.000 
531 Groene sportvelden 3.249.196 147.910 0 0 3.397.106 

            

Renovatie ateliers Vismarkt 5 11.824       11.824 

Waterl. brandpreventie Vismarkt 3/5 34.869       34.869 
541 Bevordering professionele kunst 46.693 0 0 0 46.693 

            

Bijdragen Oude Rijkswerf 4.528.829       4.528.829 

Tweede bestuursopdracht Oude Rijkswerf 358.071       358.071 

Monument Helden der Zeeplein 28.727       28.727 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

          

        0 766.258     
0 0 0 0 0 766.258 0 0 

                

31.401       139.301 139.301 6.269 6.269 

70.732       64.948 64.948 2.923 2.923 

27.024       137.777 137.777 6.200 6.200 

2.086       2.506 2.506 113 113 

118.555 4.940     4.940 0 222 5.162 

229.416 9.975     19.949 9.975 898 10.872 

12.832 583     1.750 1.166 79 662 

53.452 6.530 13.060   19.590 0 882 20.472 

74.415       155.330 155.330 6.990 6.990 

81.491       463.590 463.590 20.862 20.862 

261.204 8.426     75.834 67.408 3.413 11.839 

155.298 5.177     51.765 46.589 2.329 7.506 

82.431 2.785     30.630 27.846 1.378 4.163 

2.317       2.787 2.787 125 125 

4.764       24.277 24.277 1.092 1.092 

5.240       26.706 26.706 1.202 1.202 

26.955 2.995     2.995 0 135 3.130 

23.647 3.378 3.378   6.756 0 304 7.060 

15.975 2.288 29.738   32.026 0 1.441 33.467 

133.863 15.504     93.027 77.522 4.186 19.691 

37.634 6.272     25.090 18.817 1.129 7.401 

35.123 5.854     23.415 17.561 1.054 6.908 

28.915 4.819     19.276 14.457 867 5.687 

39.140 6.523     26.093 19.570 1.174 7.697 

20.397 3.400     13.598 10.199 612 4.012 

13.827 1.975     19.753 17.778 889 2.864 

30.016 3.840     15.362 11.521 691 4.532 

10.050 1.675     23.450 21.775 1.055 2.730 

57.126 3.007     18.040 15.033 812 3.818 

21.443 932     1.864 932 84 1.016 

        0 36.556 0   

        0 58.905 0   

        0 5.253 0   

        0 10.196 0   

        0 37.000 0   
1.706.768 100.878 46.177 0 1.542.428 1.543.283 69.409 216.464 

                

8.805 604     3.019 2.415 136 740 

26.055 1.763     8.814 7.051 397 2.159 
34.860 2.367 0 0 11.833 9.466 532 2.899 

                

2.662.903 332.342     1.865.926 1.533.584 83.967 416.308 

356.086 1.985     1.985 0 89 2.074 

12.976 2.625     15.752 13.126 709 3.334 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Bijdrage huisvesting De Boeg 907.564       907.564 

Bijdrage reddingsmuseum 1.777.999       1.777.999 
555 Historische gebouwen 7.601.190 0 0 0 7.601.190 

            

Kinderboerderij Donkere Duinen  8.344       8.344 

Kinderboerderij Donkere Duinen  7.548       7.548 

Volieres Donkere Duinen 10.031       10.031 

Sportpark Donkere Duinen 35.287       35.287 

Renovatie Donkere Duinen  28.693       28.693 

Renovatie Donkere Duinen  3.046       3.046 

Boswachterswoning 9.463       9.463 
561 Natuurgroen 102.414 0 0 0 102.414 

            

Vervanging badmeestersonderkomen  34.035       34.035 

Vervanging badmeestersonderkomen  21.781       21.781 

Vervanging toiletunit  11.345       11.345 

Vervanging strandopgangen 27.368       27.368 

Strook water nabij Bassingracht 21.424       21.424 

Grond Mariendal 21.224       21.224 

Rioolinstallatie (strandopgang) 9.790       9.790 

Reddingsmiddelen 15.000       15.000 

Reddingsmiddelen 30.000       30.000 

Materiaal reddingsbrigade 67.569       67.569 
573 Openluchtrecreatie 259.536 0 0 0 259.536 

            

Bruggen Churchillpark 55.834       55.834 

Asfalt fase 2000 5.990       5.990 

Renovatie Churchillpark 11.100       11.100 

Uitkijktoren Mariendal 54.102       54.102 

Kinderboerderij Mariendal 62.200       62.200 

Kinderboerderij Mariendal 203.153       203.153 

Kinderboerderij Mariendal 0 393.041 -219.072   173.969 
575 Buurt- en representatief groen 392.379 393.041 -219.072 0 566.348 

            

Volkstuin Dirksz Admiraal 65.304       65.304 

Volkstuin Huisduinerweg 7.616       7.616 

Volkstuin Texelstroomlaan 186.072       186.072 

Volkstuin Julianadorp 12.321       12.321 

Volkstuin Rijksweg 38.394       38.394 

Volkstuin Drooghe Weerth 55.817       55.817 

Volkstuin grond Drooghe Weerth 149.445       149.445 

Volkstuin herschik Ooghduyne 8.081       8.081 
578 Volkstuinen 523.049 0 0 0 523.049 

            

Huisvesting VVV/stadsvern. en evenementsborden 74.366       74.366 

Transformatorstation Julianaplein 64.061       64.061 

Bewegwijzering kustrecreatie 35.348       35.348 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

272.269 45.378     635.295 589.917 28.588 73.966 

1.582.043 195.956     195.956 0 8.818 204.774 
4.886.277 578.286 0 0 2.714.913 2.136.627 122.171 700.457 

                

5.272 512 2.560   3.072 0 138 3.211 

3.725 425 3.398   3.823 0 172 3.995 

4.488 616 4.927   5.543 0 249 5.793 

6.752 793     28.535 27.742 1.284 2.077 

22.922 2.885     5.771 2.885 260 3.145 

2.152 298     894 596 40 338 

6.792 445     2.671 2.226 120 565 
52.104 5.974 10.886 0 50.310 33.450 2.264 19.124 

                

30.129 3.906     3.906 0 176 4.081 

17.334 2.224     4.448 2.224 200 2.424 

9.028 1.158     2.317 1.158 104 1.263 

6.106 886     21.262 20.376 957 1.843 

3.187       18.237 18.237 821 821 

0       21.224 21.224 955 955 

2.937 979     6.853 5.874 308 1.287 

6.563 2.813     8.438 5.625 380 3.192 

0 3.333     30.000 26.667 1.350 4.683 

0 8.446     67.569 59.123 3.041 11.487 
75.282 23.745 0 0 184.253 160.508 8.291 32.036 

                

42.988 2.569     12.845 10.276 578 3.147 

2.144 183     3.846 3.663 173 356 

3.941 511     7.159 6.648 322 834 

27.051 5.410     27.051 21.641 1.217 6.628 

1.595 1.595     60.605 59.010 2.727 4.322 

0 5.079     203.153 198.074 9.142 14.221 

        0 173.969     
77.719 15.348 0 0 314.660 473.282 14.160 29.507 

                

51.931       13.373 13.373 602 602 

5.678       1.938 1.938 87 87 

138.721       47.351 47.351 2.131 2.131 

9.186       3.135 3.135 141 141 

26.940       11.454 11.454 515 515 

22.839       32.978 32.978 1.484 1.484 

107.294       42.151 42.151 1.897 1.897 

4.590       3.491 3.491 157 157 
367.178 0 0 0 155.871 155.871 7.014 7.014 

                

57.469 4.224     16.896 12.672 760 4.984 

34.654 4.201     29.407 25.206 1.323 5.524 

33.005 2.343     2.343 0 105 2.449 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Fort Kijkduin  343.633       343.633 
579 Toerisme 517.407 0 0 0 517.407 

            

Grond jeugdonderkomen 26.677       26.677 

Investering open jongerencentrum 136.465       136.465 

Guldemond - buitenwanden 15.845       15.845 

Verenigingsgebouw De Jutter 181.512       181.512 
671 Jeugd- en jongerenwerk 360.499 0 0 0 360.499 

            

Bouw/grond K.O.School Markstraat 61.151       61.151 

Kozijnen Dintelstraat 67 7.141       7.141 

Buurthuis Nieuw Den Helder Oost 127.058       127.058 

Bouw buurtcentrum Drooghe Bol  104.907       104.907 

Bouw buurtcentrum Drooghe Bol  90.082       90.082 
671 Jeugd- en jongerenwerk 390.339 0 0 0 390.339 

            

Atelierruimte - Bankastraat 70.871       70.871 
686 Kinderopvang 70.871 0 0 0 70.871 

            

Project ROS/AED 34.720       34.720 

Project ROS/AED 0 13.782     13.782 
713 Volksgezondheid 34.720 13.782 0 0 48.502 

            

Cocons 23.145       23.145 

Ondergrondse containers 2002  3.286       3.286 

Ondergrondse ontainers Poort van Den Helder  12.123       12.123 

Ondergrondse containers 2002  226.415       226.415 

Ondergrondse containers 2003 688.316       688.316 

Cocons 23.145       23.145 

Ondergrondse containers 2003 228.181       228.181 

Afvalbakken/mico's 12.900       12.900 

Ondergrondse containers 2003 116.737       116.737 

Afvalbakken/mico's 13.918       13.918 

Hefbrug groot 7.648       7.648 

Afvalbakken/mico's 18.000       18.000 

Ondergrondse containers 2009 58.396       58.396 

Afvalbakken/mico's 22.000       22.000 

Ondergrondse containers 2009 0 585.024     585.024 
745 Huishoudelijk afval 1.454.210 585.024 0 0 2.039.233 

            

Aandelen Baggerstort 18.151       18.151 
753 Baggerbeheer Den Helder BV 18.151 0 0 0 18.151 

            

Polderweg 87.417       87.417 

Tuindorp 140.499       140.499 

Koningdwarsstraat 218.347       218.347 

Fabrieksgracht 256.922       256.922 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

265.438 19.549     78.195 58.646 3.519 23.068 
390.566 30.317 0 0 126.842 96.524 5.708 36.025 

                

18.103       8.573 8.573 386 386 

93.265 8.809     43.200 34.391 1.944 10.753 

11.469 729     4.376 3.646 197 926 

167.308 14.204     14.204 0 639 14.843 
290.147 23.742 0 0 70.353 46.611 3.166 26.908 

                

48.161       12.990 12.990 585 585 

6.131 505     1.009 505 45 550 

108.397 10.022     18.662 8.640 840 10.861 

89.896 2.502     15.011 12.509 675 3.177 

60.773 2.255     29.310 27.055 1.319 3.574 
313.357 15.283 0 0 76.981 61.699 3.464 18.747 

                

57.984 6.444     12.888 6.444 580 7.024 
57.984 6.444 0 0 12.888 6.444 580 7.024 

                

0 3.472     34.720 31.248 1.562 5.034 

        0 13.782 0   
0 3.472 0 0 34.720 45.030 1.562 5.034 

                

16.753 1.065     6.391 5.326 288 1.353 

2.682 302     604 302 27 329 

9.895 1.114     2.228 1.114 100 1.214 

155.035 17.845     71.380 53.535 3.212 21.057 

376.271 78.011     312.045 234.034 14.042 92.053 

21.285 1.860     1.860 0 84 1.943 

45.636 22.818     182.545 159.727 8.215 31.033 

2.580 0 10.320   10.320 0 464 10.784 

11.674 11.674     105.064 93.390 4.728 16.402 

1.392 1.392     12.526 11.134 564 1.955 

255 255     7.393 7.139 333 588 

1.800 1.800     16.200 14.400 729 2.529 

0 5.840 0   58.396 52.556 2.628 8.467 

0 2.200     22.000 19.800 990 3.190 

        0 585.024 0   
645.257 146.175 10.320 0 808.952 1.237.480 36.403 192.898 

                

0       18.151 18.151 817 817 
0 0 0 0 18.151 18.151 817 817 

                

83.193 4.224     4.224 0 190 4.414 

127.589 6.455     12.911 6.455 581 7.036 

189.665 9.561     28.682 19.121 1.291 10.851 

229.922 13.500     26.999 13.500 1.215 14.715 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

J. in 't Veltstraat 27.273       27.273 

Jonkerstraat 33.858       33.858 

Tuinstraat/Asterplein 65.554       65.554 

Gasstraat 32.865       32.865 

Plantsoenstraat/Stationsplein 36.728       36.728 

Binnenstad 36.898       36.898 

Tuindorp Oost 66.049       66.049 

Parallelweg 75.031       75.031 

Anemonenstraat/Ooievaarstraat/Prof. Blokstraat 158.725       158.725 

Kortevliet 2 201.068       201.068 

Erasmusstraat 125.550       125.550 

Doggersvaart 17.051       17.051 

3  rioleringen 112.764       112.764 

5 Panden Foreestweg 7.678       7.678 

Vogelasiel 4.111       4.111 

Investering in riolering 1988 359.444       359.444 

Investering in riolering 1989 466.643       466.643 

Woonschepen Achterbinnenhaven 66.276       66.276 

Investering in riolering 1990 418.116       418.116 

Investering in riolering 1991 596.743       596.743 

Investering in riolering 1992 720.755       720.755 

Investering in riolering 1993 1.422.868       1.422.868 

Investering in riolering 2004 2.276.129       2.276.129 

Investering in riolering 2005 2.507.166       2.507.166 

Investering in riolering 1994 1.228.242       1.228.242 

Investering in riolering 1995 1.177.393       1.177.393 

Investering in riolering 1996 1.520.931       1.520.931 

Investering in riolering 1997 3.326.763       3.326.763 

Investering in riolering 1998 1.448.450       1.448.450 

Investering in riolering 1999 1.823.162       1.823.162 

Investering in riolering 2000 3.717.707       3.717.707 

Investering in riolering 2001 2.925.681       2.925.681 

Investering in riolering 2002 2.805.275       2.805.275 

Investering in riolering 2003 2.694.205       2.694.205 

Investering in riolering 2006 2.125.680       2.125.680 

HD reiniger riool ontstopping 114B 13.850       13.850 

Investering in riolering 2007 2.127.381       2.127.381 

Investering in riolering 2008 1.895.299       1.895.299 

Investering in riolering 2009 1.888.019       1.888.019 

Investering in riolering 2009 0 719.313     719.313 

Riolering 2010 vrijverval 0 336.486     336.486 

Riolering 2010 gemalen 0 42.897     42.897 

Riolering 2010 milieumaatregelen 0 82.014     82.014 
755 Rioleringen 41.256.566 1.180.709 0 0 42.437.275 

            

Renovatie urnenmuur  6.664       6.664 

Urnkelders fase 2001 2.974       2.974 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

23.691 1.194     3.583 2.388 161 1.355 

29.410 1.483     4.448 2.965 200 1.683 

55.047 2.627     10.508 7.881 473 3.100 

27.368 1.374     5.497 4.123 247 1.622 

30.585 1.536     6.143 4.607 276 1.812 

30.726 1.543     6.172 4.629 278 1.821 

55.001 2.762     11.047 8.286 497 3.259 

60.021 3.002     15.010 12.008 675 3.678 

126.971 6.351     31.754 25.403 1.429 7.780 

149.239 7.404     51.829 44.425 2.332 9.737 

100.137 5.083     25.413 20.330 1.144 6.226 

13.247 951     3.804 2.853 171 1.122 

65.212 4.323     47.552 43.229 2.140 6.463 

6.216 487     1.462 975 66 553 

3.360 250     751 501 34 284 

255.365 17.346     104.079 86.732 4.684 22.030 

297.522 21.140     169.121 147.981 7.610 28.751 

41.268 2.779     25.008 22.229 1.125 3.904 

234.884 16.657     183.232 166.574 8.245 24.903 

311.074 21.975     285.669 263.695 12.855 34.830 

336.354 25.627     384.401 358.774 17.298 42.925 

951.108 52.418     471.760 419.342 21.229 73.647 

455.226 91.045     1.820.904 1.729.858 81.941 172.986 

250.717 62.679     2.256.449 2.193.770 101.540 164.219 

775.708 45.253     452.534 407.280 20.364 65.617 

700.163 43.385     477.230 433.846 21.475 64.860 

848.347 56.049     672.584 616.535 30.266 86.315 

1.732.888 122.606     1.593.875 1.471.270 71.724 194.330 

701.052 53.386     747.398 694.012 33.633 87.018 

815.152 67.201     1.008.010 940.809 45.360 112.561 

1.525.067 137.040     2.192.640 2.055.600 98.669 235.709 

1.092.227 107.850     1.833.454 1.725.603 82.505 190.356 

943.781 103.416     1.861.494 1.758.078 83.767 187.184 

799.109 99.742     1.895.096 1.795.354 85.279 185.021 

159.426 53.142     1.966.254 1.913.112 88.481 141.623 

4.155 1.385     9.695 8.310 436 1.821 

106.369 53.185     2.021.012 1.967.827 90.946 144.130 

47.382 47.382     1.847.917 1.800.534 83.156 130.539 

0 47.200 0   1.888.019 1.840.819 84.961 132.161 

        0 719.313     

        0 336.486     

        0 42.897     

        0 82.014     
14.790.944 1.423.997 0 0 26.465.622 26.222.334 1.190.953 2.614.949 

                

3.724 724     2.940 2.216 132 856 

2.253 348     720 372 32 381 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Renovatie columbarium  31.283       31.283 

Renovatie/uitbreiding aulagebouw 335.579       335.579 

Renovatie urnenmuur  3.124       3.124 

Renovatie/uitbreiding aulagebouw  24.480       24.480 

Uitbreiding kinderbegraafplaats 60.190       60.190 

Graflift 11.287       11.287 

Zandwagens 6.575       6.575 

Graflift 1 4.998       4.998 

Graflift 2 4.998       4.998 

Bekisting begraafplaats 4.046       4.046 

Asfalteren begraafplaats 15.351       15.351 

Uitbreiding urnentuin 72.624       72.624 

Uitbreiding urnentuin 52.843       52.843 

Uitbreiding begraafplaats 0 41.750     41.750 
771 Begraafplaats 637.015 41.750 0 0 678.765 

            

Boekwaarde Stichting Zomerland gebouw   3.336.523       3.336.523 

Grond 42 woningen Pasteurstraat  37.411       37.411 

Grond 11 woningen  4.274       4.274 

Grond 4 woningen Tuindorp  994       994 

Bouw 752 woningen                6.491.861       6.491.861 

Grond 752 woningen         924.653       924.653 

Bouw 22 garages en 47 bedrijfruimten 38.403       38.403 

Bouw 130 woningen                963.317       963.317 

Grond 130 verdiepingwoning 164.204       164.204 

Bouw en inrichting souterain 95.540       95.540 

Bouw van 82 woningen             645.427       645.427 

Grond 82 woningen          125.974       125.974 

Bouw 180 woningen                762.477       762.477 

Bouw garages bij 288 Woningen    42.954       42.954 

Bouw 132 woningen later garages  74.530       74.530 

Bouw garages bij 108 Woningen    10.900       10.900 

Bouw garages bij 333 woningen  52.893       52.893 

Grond 149 garages bij 333 woningen 47.357       47.357 

Grond 128 garages bij 343  woningen 117.850       117.850 

Bouw 128 garages complex 343 woningen 173.200       173.200 

Kosten bouw 129 garages bij 387  176.846       176.846 

Grond 129 garages bij 387  90.031       90.031 

Voorschot Woningstichting grond  199.095       199.095 

Voorschot Woningstichting grond  25.044       25.044 

Voorschot Woningstichting grond  29.741       29.741 

Verhuurbare ruimte Bij 374 woningen  3.685       3.685 

Bouw verhuurbare ruimte 25 16.845       16.845 

Geldlening Woningstichting  13.613.406       13.613.406 

Geldlening Woningstichting  5.009.734       5.009.734 

Geldlening Woningstichting  8.208.884       8.208.884 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

23.205 1.938     8.078 6.139 364 2.302 

98.614 15.246     236.966 221.720 10.663 25.909 

2.030 349     1.094 745 49 398 

2.963 503     21.517 21.014 861 1.363 

8.552 1.519     51.638 50.119 2.324 3.842 

5.644 1.129     5.644 4.515 254 1.383 

5.260 1.315     1.315 0 59 1.374 

3.998 1.000     1.000 0 45 1.045 

3.998 1.000     1.000 0 45 1.045 

1.618 405     2.428 2.023 109 514 

3.070 768     12.281 11.513 553 1.320 

43.574 14.525     29.049 14.525 1.307 15.832 

21.137 10.569     31.706 21.137 1.427 11.995 

        0 41.750 0   
229.642 51.335 0 0 407.373 397.788 18.224 69.559 

                

3.083.006 99.291     253.516 154.226 11.408 110.699 

16.163     730 21.248 20.518 832 832 

1.801     85 2.473 2.388 103 103 

407     19 586 568 23 23 

6.491.861       0 0 0 0 

307.982     14.902 616.671 601.770 25.813 25.813 

38.403       0 0 0 0 

963.317     0 0 0 0 0 

57.951     2.684 106.253 103.569 4.183 4.183 

95.540       0 0 0 0 

645.427     0 0 0 0 0 

43.057     2.003 82.917 80.914 3.267 3.267 

754.773     7.705 7.705 0 116 116 

38.453     2.049 4.501 2.452 153 153 

55.163     3.113 19.367 16.254 871 871 

8.209     430 2.691 2.260 109 109 

35.223     2.021 17.670 15.648 984 984 

6.522     426 40.834 40.408 2.434 2.434 

11.666     875 106.185 105.310 7.395 7.395 

95.993     7.206 77.207 70.001 5.089 5.089 

97.834     7.217 79.012 71.795 5.215 5.215 

8.831     662 81.200 80.538 5.655 5.655 

82.600     4.020 116.496 112.476 4.559 4.559 

10.047     508 14.997 14.488 624 624 

12.179     593 17.562 16.969 688 688 

1.955     136 1.730 1.594 105 105 

7.536     539 9.310 8.771 583 583 

2.605.301     322.170 11.008.105 10.685.935 433.848 433.848 

881.836     100.960 4.127.897 4.026.937 175.904 175.904 

1.481.659     159.697 6.727.226 6.567.529 306.278 306.278 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Geldlening Woningstichting  14.067.187       14.067.187 

Geldlening Woningstichting  7.941.154       7.941.154 

Geldlening Woningstichting  5.672.253       5.672.253 

Geldlening Woningstichting  17.470.538       17.470.538 

Geldlening Woningstichting  8.621.824       8.621.824 

Geldlening Woningstichting  4.537.802       4.537.802 

Geldlening Woningstichting  9.075.604       9.075.604 

Grond 12 garages           3.460       3.460 

Geldlening Woningstichting  15.000.000       15.000.000 

Geldlening Woningstichting  10.000.000       10.000.000 

Geldlening Woningstichting  20.000.000       20.000.000 
811 Jaarlijkse bijdrage woningbouw 153.873.875 0 0 0 153.873.875 

            

Bijdrage woonzorg complex 605.395       605.395 

Den Helder centrum 838.861       838.861 

Stadshart - watertoren 577.812       577.812 

Stadshart - veiligheid 35.403       35.403 

Stadshart - verplaatsing Scouting Rainero 60.000       60.000 

Stadshart - groenstructuur Koningsdriehoek 2.624.720       2.624.720 

Stadshart - noodlokaal Thijsseschool 51.549       51.549 

Stadshart - watertoren 43.879       43.879 

Duinpark 25.144       25.144 

Corma 2005 855.918       855.918 

Metaalconstructiebedrijf 532.535     -452.655 79.880 

Stadshart - watertoren 23.213       23.213 

Bijdrage MFC 959.026     -100.000 859.026 

Stadshart - watertoren 52.628       52.628 
821 Stedelijke vernieuwing 7.286.085 0 0 -552.655 6.733.430 

            

Aankoop 2 woonwagens 156.952       156.952 

Aanleg nieuwe standplaatsen 483.341       483.341 
835 Woonwagenvoorzieningen 640.293 0 0 0 640.293 

            

Bouwkundige Voorzieningen Kohnststamschool 79.953       79.953 

Bouwkundige voorzieningen Greydanusschool 70.611       70.611 

Bouw school Reggestraat 147.393       147.393 

Uitbreiding Koningin Emmaschool 108.018       108.018 

Integratie Da Costaschool 221.914       221.914 

Bouwkundige voorz. Helders vrije basisonderwijs 53.128       53.128 

Uitbreiding Herderscheeschool 86.741       86.741 

Restauratie van Voorthuysenschool 63.503       63.503 

Aanpassing Regenboogschool H.Treubstraat 48.854       48.854 

Uitbreiding Herderscheeschool 240.559       240.559 

Cv-installatie Helders vrije school 23.403       23.403 

Erfpachtgronden 3.955.046 730.126     4.685.172 

SAVO junior college 8.904       8.904 

Vogelzand 2404 (huis vml burgemeester) 582.051       582.051 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

9.002.999     562.687 5.064.187 4.501.500 191.408 191.408 

5.108.690     519.668 2.832.464 2.312.796 97.813 97.813 

4.141.682     487.545 1.530.571 1.043.026 67.508 67.508 

4.661.061     598.327 12.809.478 12.211.150 583.661 583.661 

7.669.627     952.197 952.197 0 11.498 11.498 

2.947.324     371.930 1.590.478 1.218.548 67.631 67.631 

0     0 9.075.604 9.075.604 598.990 598.990 

1.441     65 2.019 1.954 79 79 

2.243.268     435.904 12.756.732 12.320.828 570.532 570.532 

0     0 10.000.000 10.000.000 449.300 449.300 

0     0 20.000.000 20.000.000 770.000 770.000 
53.716.787 99.291 0 4.569.073 100.157.088 95.488.724 4.404.658 4.503.949 

                

80.179 15.006     525.217 510.210 23.635 38.641 

412.577 42.628     426.284 383.656 19.183 61.811 

195.593 28.891     382.218 353.328 17.200 46.090 

7.478 1.551     27.925 26.374 1.257 2.808 

12.674 2.629     47.326 44.697 2.130 4.759 

493.239 131.236     2.131.481 2.000.245 112.207 243.443 

10.889 2.259     40.660 38.401 1.830 4.089 

4.388 2.194     39.491 37.297 1.777 3.971 

2.514 1.257     22.630 21.373 1.018 2.276 

855.918       0 0 0   

53.254 26.627     479.281 0 21.568 500.849 

1.161 1.161     22.053 20.892 992 2.153 

0 95.903 20.658   959.026 742.465 43.156 139.059 

0 13.157     52.628 39.471 2.368 15.525 
2.129.864 364.499 20.658 0 5.156.221 4.218.410 248.320 1.065.474 

                

11.578 3.929     145.374 141.445 6.542 10.471 

31.722 10.574     451.618 441.044 20.323 30.897 
43.300 14.503 0 0 596.993 582.489 26.865 41.368 

                

79.953       0 0     

70.611       0 0 0   

140.579 2.271     6.814 4.543 307 2.578 

71.289 1.836     36.729 34.892 1.653 3.489 

92.131 3.708     129.784 126.075 5.840 9.548 

21.873 893     31.255 30.362 2.813 3.706 

55.419 1.424     31.322 29.899 1.410 2.833 

62.381 1.123     1.123 0 51 1.173 

13.843 973     35.011 34.039 1.576 2.548 

70.550 4.048     170.010 165.962 7.650 11.698 

7.292 448     16.111 15.663 725 1.173 

0   13.200   3.955.046 4.671.972 177.977 177.977 

0 8.904     8.904 0 401 9.305 

0       582.051 582.051 26.192 26.192 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Grond gymzaal Lombokstraat 641       641 

Complex/perceel sportveld Lombokstraat 7.414       7.414 

Complex/perceel Violenstraat 27.445       27.445 

Complex/perceel Wingerdstraat 596       596 

Complex/perceel sportveld Sportlaan 7.779       7.779 

Gronden Mr. Tigchelaarstraat 0 70.000     70.000 

Pasteurstraat 6ab 0 80.500     80.500 
851 Bouwgrondexploitatie 5.733.957 880.626 0 0 6.614.583 

            

Deelneming aandelenkapitaal bank 529.328       529.328 

Rentegevend goed     7.324       7.324 

Deelneming Oude Rijkswerf 20.000       20.000 
911 Beleggingen 556.651 0 0 0 556.651 

            

Deelname Luchthaven Bv           45.378       45.378 

557 Aandelen Gaskop NH. B.V.     252.756       252.756 

Aandelen Libema 6.088.000       6.088.000 

Aandelen Zeestad Beheer B.V. 9.000       9.000 

Aandelen NHN 1.000       1.000 
915 Deelnemingen 6.396.134 0 0 0 6.396.134 

            

Geldlening stichting exploitatie De Kampanje 208.739       208.739 

Geldlening Gemini  2.722.681       2.722.681 

Geldlening Gemini  21.327.670       21.327.670 

Geldlening De Schots   1.474.786       1.474.786 

Geldlening Triade  542.267       542.267 

Geldlening  stg. blijf van m'n lijf 726.048       726.048 

Geldlening Willemsoord 2.000.000       2.000.000 

Samenwerkingsschool SO/VSO 1.700.000       1.700.000 

Geldlening Schouwburg 2.500.000       2.500.000 
921 Geldleningen aan derden 33.202.191 0 0 0 33.202.191 

            

Nieuwbouw brandweerkazerne 9.234.315 -394.400     8.839.915 

Nieuwbouw brandweerkazerne 520.883 -400     520.483 

Nieuwbouw brandweerkazerne 0 394.804     394.804 

Vervanging telefooncentrale  460.284       460.284 

Snijmachine  11.502       11.502 

Vloerbedekking archiefkast  15.218       15.218 

Digitaliseren tekeningarchief 41.534       41.534 

Instrumentarium  2.861       2.861 

Telefoons 27.205       27.205 

Vervanging fax-apparaten 2.770       2.770 

Kopieermachines 190.713       190.713 

Postregistratiesysteem 174.262       174.262 

FMIS software 60.068       60.068 

Automatisering (425 werkplekken) 967.049       967.049 

Kopieermachines 16.183       16.183 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

0       641 641 29 29 

0       7.414 7.414 334 334 

0       27.445 27.445 1.235 1.235 

0       596 596 27 27 

0       7.779 7.779 350 350 

        0 70.000     

        0 80.500     
685.920 25.628 13.200 0 5.048.037 5.889.835 228.568 254.196 

                

0       529.328 529.328 23.820 23.820 

7.107       217 217 10 10 

0       20.000 20.000 800 800 
7.107 0 0 0 549.544 549.544 24.630 24.630 

                

0       45.378 45.378 2.042 2.042 

0 0     252.756 252.756 11.374 11.374 

0       6.088.000 6.088.000 273.960 273.960 

0       9.000 9.000 405 405 

0       1.000 1.000 45 45 
0 0 0 0 6.396.134 6.396.134 287.826 287.826 

                

156.554     10.437 52.185 41.748 2.117 2.117 

1.759.882     178.471 962.800 784.329 36.586 36.586 

13.848.658     1.386.359 7.479.013 6.092.654 286.202 286.202 

415.287     51.879 1.059.499 1.007.620 41.895 41.895 

162.680     18.076 379.587 361.512 16.160 16.160 

203.294     29.042 522.754 493.712 25.358 25.358 

0     200.000 2.000.000 1.800.000 77.493 77.493 

113.333     56.667 1.586.667 1.530.000 62.150 62.150 

250.000     125.000 2.250.000 2.125.000 104.383 104.383 
16.909.688 0 0 2.055.929 16.292.504 14.236.574 652.343 652.343 

                

1.290.374 220.998     7.943.941 7.328.543 357.477 578.475 

13.022 13.022     507.861 494.439 22.854 35.876 

        0 394.804 0   

402.004 58.279     58.279 0 2.623 60.902 

8.826 535     2.676 2.141 120 656 

10.971 708     4.247 3.539 191 899 

31.545 9.989     9.989 0 450 10.439 

2.508 353     353 0 16 369 

9.821 2.484     17.385 14.901 782 3.266 

2.216 554     554 0 25 579 

145.662 45.051     45.051 0 2.027 47.079 

135.952 38.311     38.311 0 1.724 40.035 

47.677 12.391     12.391 0 558 12.949 

749.065 217.984     217.984 0 9.809 227.793 

6.936 2.312     9.248 6.936 416 2.728 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

DMZ servers 164.887       164.887 

Geoweb 22.396       22.396 

Telefoon 17.088       17.088 

Twee scanners 3.782       3.782 

Vector top 10 19.807       19.807 

Telefoons 22.429       22.429 

Kopieermachines 26.923       26.923 

Twee scanners 55.882       55.882 

Kopieermachines 10.011       10.011 

Applicatieservers 300.165       300.165 

Geoweb 63.538       63.538 

Telefoon 26.375       26.375 

Tachymeter 72.719       72.719 

Software updates 93.682       93.682 

JDE-activa 102.357       102.357 

JDE-CRM 110.671       110.671 

Opleiding werkplaats 35.948       35.948 

Beeld en geluid raadszaal 39.139       39.139 

Automatisering (425 werkplekken) 2.145       2.145 

Vector top 10 9.901       9.901 

Fotoserie gebouw 27.980       27.980 

6 Servers 28.921       28.921 

Aanpassing Autocad 47.869       47.869 

Bekabeling werkplek 11.504       11.504 

ICT hulpmidd. Bestuur/management 36.733       36.733 

Netwerk active componenten 53.689       53.689 

Upgrade Groupwise 181.912       181.912 

Vervanging/upgrade GWS4all 14.005       14.005 

Geoweb 32.978       32.978 

Telefoon 2.521       2.521 

Vervanging/upgrade LLA4all 23.833       23.833 

Vervanging/upgrade PIV4all 62.914       62.914 

Opleiding werkplaats 10.010       10.010 

Beeld en geluid raadszaal 31.228       31.228 

Telefoon 97.316       97.316 

Software updates 6.644       6.644 

Fotoserie gebouw 22.101       22.101 

6 servers 286.874       286.874 

Autocad 24.200       24.200 

ICT hulpmidd. Bestuur/management 23.076       23.076 

Luchtfoto's 4.926       4.926 

Netwerk active componenten 120.896       120.896 

Vervanging/upgrade GWS4all  69.442       69.442 

Vervanging/upgrade LLA4all 25.347       25.347 

Vervanging/upgrade PIV4all 33.103       33.103 

Netwerk active componenten 136.210       136.210 

Geoweb 681       681 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

61.827 32.977     103.060 70.083 4.638 37.615 

13.437 4.479     8.958 4.479 403 4.882 

10.253 3.418     6.835 3.418 308 3.725 

1.621 540     2.161 1.621 97 638 

5.942 1.981     13.865 11.884 624 2.605 

4.486 2.243     17.943 15.700 807 3.050 

10.769 5.385     16.154 10.769 727 6.111 

15.966 7.983     39.915 31.932 1.796 9.779 

2.860 1.430     7.151 5.721 322 1.752 

120.066 60.033     180.099 120.066 8.104 68.137 

25.415 12.708     38.123 25.415 1.716 14.423 

10.550 5.275     15.825 10.550 712 5.987 

14.544 7.272     58.175 50.903 2.618 9.890 

37.433 18.750     56.249 37.499 2.531 21.281 

40.943 20.471     61.414 40.943 2.764 23.235 

44.268 22.134     66.402 44.268 2.988 25.122 

14.379 7.190     21.569 14.379 971 8.160 

19.570 9.785     19.570 9.785 881 10.666 

1.072 536     1.072 536 48 584 

1.980 990     7.921 6.931 356 1.347 

10.999 5.660     16.981 11.320 764 6.424 

7.230 7.230     21.690 14.460 976 8.206 

15.956 15.956     31.913 15.956 1.436 17.392 

2.301 2.301     9.203 6.902 414 2.715 

9.183 9.183     27.549 18.366 1.240 10.423 

13.422 13.422     40.267 26.844 1.812 15.234 

45.478 45.478     136.434 90.956 6.140 51.618 

3.501 3.501     10.503 7.002 473 3.974 

6.596 6.596     26.382 19.787 1.187 7.783 

504 504     2.017 1.513 91 595 

5.958 5.958     17.875 11.917 804 6.763 

15.729 15.729     47.186 31.457 2.123 17.852 

2.002 2.002     8.008 6.006 360 2.362 

7.807 7.807     23.421 15.614 1.054 8.861 

0 19.463     97.316 77.853 4.379 23.842 

0 1.329     6.644 5.315 299 1.628 

0 4.420 0   22.101 17.681 995 5.415 

0 71.719 0   286.874 215.156 12.909 84.628 

0 6.050 0   24.200 18.150 1.089 7.139 

0 5.769 0   23.076 17.307 1.038 6.807 

0 1.642 0   4.926 3.284 222 1.864 

0 30.224 0   120.896 90.672 5.440 35.664 

0 17.360 0   69.442 52.081 3.125 20.485 

0 6.337 0   25.347 19.010 1.141 7.477 

0 8.276 0   33.103 24.827 1.490 9.765 

0 34.052 0   136.210 102.157 6.129 40.182 

0 136     681 545 31 167 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Beheerpakketten openbare ruimte 14.928       14.928 

Beveiligingssoftware 142.209       142.209 

Upgrade Groupwise 3.699       3.699 

Haven management systeem 76.800       76.800 

Autocad 0 2.304     2.304 

Beheerpakketten openbare ruimte 0 42.600     42.600 

Bekabeling werkplek 0 21.990     21.990 

Luchtfoto's 0 10.160     10.160 

Upgrade Groupwise 0 13.340     13.340 

Vervanging/upgrade GWS4all  0 16.566     16.566 

Vervanging/upgrade PIV4all 0 3.986     3.986 

Beveiligingssoftware 0 97.360     97.360 

Netwerk active componenten 0 13.841     13.841 

Telefoon 0 243.392     243.392 

6 servers 0 163.175     163.175 

Vista 0 68.690     68.690 

Herinrichting analoog archief DIV 0 25.566     25.566 

Haven management systeem 0 115.200     115.200 

Corsa suite 0 43.373     43.373 

ESRI suite 0 50.643     50.643 

Verv./upgrad3e GisVG 0 43.118     43.118 

Vervanging CMS 0 6.557     6.557 

Management informatie 0 16.359     16.359 

Beelddatabank 0 30.704     30.704 

Omgevingsvergunning 0 1.077     1.077 

Leskistmateriaal 2.383       2.383 

Leskistmateriaal 2.880       2.880 

Microscopen 3.107       3.107 

Snijmachine 1.278       1.278 

Overheadprojector 1.068       1.068 

Leskist 2.032       2.032 

Bedrijfsbus 3.782       3.782 

Bedrijfsbus 0 25.048     25.048 

Gebouw Nijverheidsweg 583.568       583.568 

Grond NHW 106.638       106.638 

Bouwkundige voorzieningen 472.793       472.793 

Meubilair Stadhuis 263.646       263.646 

Boeidelen stadhuis  45.515       45.515 

Vervangen installatie stadhuis   22.958       22.958 

Verbouwing Burgerzaken - OWC 753.472       753.472 

Meubilair  31.765       31.765 

Meubilair postkamer  9.826       9.826 

Meubilair  22.406       22.406 

Meubilair  11.677       11.677 

Meubilair raadzaal e.d. 57.406       57.406 

Meubilair fractiekamers   57.442       57.442 

Meubilair trouwzaal   22.689       22.689 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

                

0 2.986 0   14.928 11.942 672 3.657 

0 35.552 0   142.209 106.657 6.399 41.952 

0 925 0   3.699 2.774 166 1.091 

0 15.360     76.800 61.440 3.456 18.816 

        0 2.304 0   

        0 42.600 0   

        0 21.990 0   

        0 10.160 0   

        0 13.340 0   

        0 16.566 0   

        0 3.986 0   

        0 97.360 0   

        0 13.841 0   

        0 243.392 0   

        0 163.175 0   

        0 68.690 0   

        0 25.566 0   

        0 115.200 0   

        0 43.373 0   

        0 50.643 0   

        0 43.118 0   

        0 6.557 0   

        0 16.359 0   

        0 30.704 0   

        0 1.077 0   

1.717 222     665 443 30 252 

1.808 268     1.072 804 48 316 

2.240 289     867 578 39 328 

921 119     357 238 16 135 

770 99     298 199 13 113 

1.016 203     1.016 813 46 249 

0 473     3.782 3.309 170 643 

        0 25.048 0   

498.577 0 84.991   84.991 0 3.825 88.815 

72.925   33.714   33.714 0 1.517 35.231 

282.251 0 190.543   190.543 0 8.574 199.117 

206.423 8.175     57.223 49.048 2.575 10.750 

40.831 2.342     4.684 2.342 211 2.553 

17.618 1.068     5.340 4.272 240 1.308 

473.818 34.957     279.654 244.697 12.584 47.541 

28.808 2.957     2.957 0 133 3.090 

8.925 900     900 0 41 941 

18.236 2.085     4.170 2.085 188 2.273 

8.418 1.087     3.260 2.173 147 1.233 

41.381 5.341     16.024 10.683 721 6.063 

41.407 5.345     16.034 10.690 722 6.066 

16.356 2.111     6.333 4.222 285 2.396 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Meubilair kostenplaats Bestuursdienst 31.384       31.384 

Noodstroomaggregaat  26.056       26.056 

Centrale verwarming Sportlaan 6.060       6.060 

Meubilair  13.149       13.149 

Meubiiair  28.058       28.058 

Presentatiemateriaal 15.370       15.370 

Arbo 2001 2.478       2.478 

Verbouw voormalig belastingkantoor 404.354       404.354 

Aanpassing stadhuis tbv nw. organisatie 523.142       523.142 

Kast De Boeg 63.737       63.737 

Meubilair 227.448       227.448 

Keuken Nijverheidsweg 610       610 

Klimaatbeheersing computer ruimte 13.039       13.039 

Meubilair 109.471       109.471 

Klimaatbeheersing computer ruimte 64.158       64.158 

Aanpassing stroomvoorziening 28.118       28.118 

Aanpassing terrein Stadhuis 18.532       18.532 

Transportmiddel catering 9.587       9.587 

Ventilatie en koeling raadszaal 13.937       13.937 

Beveiligingsinstallatie  53.036       53.036 

Meubilair 73.499       73.499 

Beveiligings systeem gem.gebouwen 5.394       5.394 

Toiletten bestuursvleugel 6.654       6.654 

Vervanging interieur kantine 34.582       34.582 

Meubilair algemeen 1.234       1.234 

Plaza meubilair 16.726       16.726 

Klimaatbeheersing computer ruimte 10.851       10.851 

Beveiligings systeem gem.gebouwen 10.717       10.717 

Meubilair 67.801       67.801 

Complex/perceel gebouw Sportlaan 11.648       11.648 

Meubilair  0 22.356     22.356 

Meubilair 0       0 

Witgoed catering/schoon maak 0 5.463     5.463 

VK Nieuw Stadhuis 0 141.823     141.823 

Tractor 212 Fendt 250va 24.504       24.504 

Tractor 220 Newholland TNS 75 27.227       27.227 

Tractor 221 Newholland TL 80 27.227       27.227 

Maaicombinatie278 Ducker Seitenmaher 13.853       13.853 

Inzamelvoertuig 441 192.760       192.760 

Kolkenzuiger 434 (BN-NF-70) Volvo FL220 123.648       123.648 

Auto 112 (61-BH-FP) Mercedes-Benz 308 CDI 19.936       19.936 

Auto 146 (77-BH-HS) Citroën jumper 29CS 2.0 HDI 22.852       22.852 

Inzamelvoertuig 163.227       163.227 

Auto Bode 10.135       10.135 

Strooiauto groot 29.926       29.926 

2 Strooiauto's klein 47.441       47.441 

Veegmachine 131.231       131.231 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

        

22.623 2.920   8.761 5.840 394 3.314 

12.220 2.767   13.836 11.068 623 3.390 

5.778 282   282 0 13 295 

11.925 1.224   1.224 0 55 1.279 

19.939 2.706   8.119 5.413 365 3.072 

7.382 1.331   7.988 6.657 359 1.691 

2.247 231   231 0 10 241 

217.655 37.340   186.698 149.359 8.401 45.741 

223.129 60.003   300.013 240.011 13.501 73.503 

31.868 6.374   31.868 25.495 1.434 7.808 

80.989 24.410   146.458 122.049 6.591 31.000 

366 0 244  244 0 11 255 

3.912 1.304   9.127 7.823 411 1.715 

21.894 10.947   87.577 76.630 3.941 14.888 

12.832 6.416   51.326 44.911 2.310 8.725 

2.711 1.411   25.407 23.995 1.143 2.555 

3.315 895   15.217 14.322 685 1.580 

1.917 959   7.669 6.711 345 1.304 

1.858 929   12.079 11.150 544 1.473 

21.214 10.607   31.822 21.214 1.432 12.039 

7.350 7.350   66.149 58.799 2.977 10.327 

1.079 1.079   4.315 3.236 194 1.273 

333 333   6.321 5.988 284 617 

3.458 3.458   31.124 27.665 1.401 4.859 

123 123   1.111 988 50 173 

1.673 1.673   15.053 13.381 677 2.350 

1.085 1.085   9.766 8.681 439 1.525 

0 2.143 0  10.717 8.574 482 2.626 

0 6.780   67.801 61.021 3.051 9.831 

0    11.648 11.648 524 524 

    0 22.356 0  

    0 0 0  

    0 5.463 0  

    0 141.823 0  

22.223 2.281   2.281 0 103 2.384 

22.159 2.534   5.068 2.534 228 2.762 

27.227    0 0 0  

8.698 1.289   5.155 3.867 232 1.521 

170.332 0 22.428  22.428 0 1.009 23.438 

87.689 11.986 23.973  35.959 0 1.618 37.577 

17.285 2.651   2.651 0 119 2.770 

19.814 3.039   3.039 0 137 3.176 

102.276 0 60.951  60.951 0 2.743 63.694 

8.530 1.605   1.605 0 72 1.677 

14.963 0 14.963  14.963 0 673 15.636 

23.720 0 23.720  23.720 0 1.067 24.788 

82.020 16.404   49.212 32.808 2.215 18.618 
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Auto 106 (92-BS-LZ) Mercedes Benz 408 CDI 37.087       37.087 

Veegauto 407  29.725       29.725 

Auto 283 Mitsubishi FB 436 CL (VG-LB-87) 30.991       30.991 

Tractor 222 Kawasaki 2500 MVLE 13.816       13.816 

Gesloten bestelauto 16.473       16.473 

Auto 108 en 113 Renault traffic (62-BT-GK) 18.793       18.793 

Maaimachine 261 Roberine 49.804       49.804 

Perswagen 220.395       220.395 

Hoogwerker auto 113.485       113.485 

Tractor 217  20.829       20.829 

Voorlader voor tractor 210 8.270       8.270 

Kleine veegmachine 100.735       100.735 

Maaieenheid 272 Ran 5/7 33.916       33.916 

Kiepwagen Beco 10.942       10.942 

Houtversnipperaar 264 28.897       28.897 

Kleine vrachtauto 45.208       45.208 

Auto 284 39.952       39.952 

Maaimachine 270 kub 3060 54.201       54.201 

Kolkenzuiger 50.374       50.374 

Gazonbeluchter 12.531       12.531 

Gazon veegmachine 11.043       11.043 

Perswagen 51.433       51.433 

Perswagen 119.968       119.968 

Kolkenzuiger 103.678       103.678 

Auto 409 SB 37.966       37.966 

Auto 110 SB 40.869       40.869 

Maaieenheid 275 65.552       65.552 

Kraanwagen 135.501       135.501 

Bestelauto 11.805       11.805 

Auto 285 32.982       32.982 

Auto 286 32.982       32.982 

Houtversnipperaar 23.089       23.089 

Tractor 223 25.212       25.212 

Tractor 224 18.153       18.153 

Auto 288 23.326       23.326 

Tractor 211 89.033       89.033 

Auto 402 (3-VBN-36) JUMPER 2.2HDi  36.422       36.422 

Auto 404  (BX-BJ-93) 41.904       41.904 

Maaimachine 276 (cirkelmaaier john deere) 56.510       56.510 

Tractor grafdelver 15.048       15.048 

Tractor 223 44.979       44.979 

Tractor 226 42.500       42.500 

Dienstauto 107 (7-VFS-04) 28.215       28.215 

Mercedes 013 (1-VKG-91) 0 36.719     36.719 

Auto 117 Ford Ranger 8-VKL-22 0 36.116     36.116 

Tractor 212 kraan 0 59.262     59.262 

Auto 147 ov 4-VBJ-04 0 21.682     21.682 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

        

18.544 4.636   18.544 13.908 834 5.470 

14.862 3.716   14.863 11.147 669 4.384 

15.495 3.874   15.495 11.622 697 4.571 

9.211 2.303   4.605 2.303 207 2.510 

8.237 2.059   8.237 6.177 371 2.430 

10.571 2.741   8.222 5.481 370 3.111 

39.844 9.961   9.961 0 448 10.409 

102.575 0 117.820  117.820 0 5.302 123.122 

56.743 14.186   56.743 42.557 2.553 16.739 

10.415 2.604   10.415 7.811 469 3.072 

4.135 1.034   4.135 3.101 186 1.220 

67.157 16.789   33.578 16.789 1.511 18.300 

27.132 6.783   6.783 0 305 7.088 

5.057 1.471   5.885 4.414 265 1.736 

16.255 4.214   12.643 8.428 569 4.783 

20.389 0 24.819  24.819 0 1.117 25.936 

14.982 4.994   24.970 19.976 1.124 6.118 

32.521 10.840   21.681 10.840 976 11.816 

18.890 6.297   31.484 25.187 1.417 7.714 

7.518 2.506   5.012 2.506 226 2.732 

6.626 2.209   4.417 2.209 199 2.407 

19.287 0 32.146  32.146 0 1.446 33.592 

29.992 0 89.976  89.976 0 4.049 94.025 

25.920 12.960   77.759 64.799 3.499 16.459 

9.491 0 28.474  28.474 0 1.281 29.756 

10.217 5.109   30.652 25.543 1.379 6.488 

26.221 13.110   39.331 26.221 1.770 14.880 

33.875 16.938   101.626 84.688 4.573 21.511 

4.722 2.361   7.083 4.722 319 2.680 

4.123 4.123   28.859 24.737 1.299 5.421 

4.123 4.123   28.859 24.737 1.299 5.421 

2.886 2.886   20.203 17.317 909 3.795 

3.152 3.152   22.061 18.909 993 4.144 

2.269 2.269   15.884 13.615 715 2.984 

2.916 2.916   20.411 17.495 918 3.834 

11.129 11.129   77.904 66.775 3.506 14.635 

0 4.553 0  36.422 31.869 1.639 6.192 

0 0 41.904  41.904 0 1.588 43.493 

0 14.128   56.510 42.383 2.543 16.670 

0 2.508   15.048 12.540 677 3.185 

0 5.622   44.979 39.356 2.024 7.646 

0 4.250   42.500 38.250 1.913 6.163 

0 3.527 0  28.215 24.688 1.270 4.796 

    0 36.719 0  

    0 36.116   

    0 59.262   

    0 21.682 0  
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Omschrijving Aanschaf  vermeerd. vermind. afboeking Aanschaf 

  1-1-2010       31-12-2010 

            

Waterwagen 11.770       11.770 

Aandelen HVC 4.084       4.084 

Afgewerkte olieopslag 5.780       5.780 

Compressor 12.390       12.390 

Remmentestbank 29.738       29.738 

Aanpassing remmenbank 11.997       11.997 

Slijpmachine 11.345       11.345 

Gereedschap/uitrusting 9.983       9.983 

Gebouw Ambachtsweg 25 360.168       360.168 

Gebouw Ambachtsweg 25 2.908       2.908 

Terreinvoorziening 14.750       14.750 

Gereedschap/uirusting 11.764       11.764 

Minigraafmachine 22.893       22.893 

Waterwagen pomp/tank 9.060       9.060 

Rem testbank aanpassing 9.997       9.997 

Gereedschap en apparatuur 4.159       4.159 

Twee handborstel machines 3.415       3.415 

Gereedschap en apparatuur 2.975       2.975 

Prullenbakken 3.714       3.714 

Gemotoriseerd handgereedschap 4.974       4.974 

Waterwagen pomp/tank 8.890       8.890 

Snipper aanhangwagen 13.867       13.867 
985 Saldo kostenplaatsen (bedrijfsvoering) 22.377.580 1.378.476 0 0 23.756.056 

            
TOTAAL  349.331.808 9.115.289 -2.012.867 -552.655 355.881.575 
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afschrijving afschrijving extra aflossing boekwaarde boekwaarde rente totale lasten 

1-1-2010 2010 afschrijving 2010 1-1-2010 1-1-2011 2010 2010 

        

8.485 1.095   3.286 2.190 148 1.243 

0    4.084 4.084 184 184 

4.167 0 1.613  1.613 0 73 1.686 

8.932 576   3.458 2.881 156 732 

27.893 0 1.845  1.845 0 83 1.929 

8.277 0 3.720  3.720 0 167 3.888 

9.233 1.056   2.111 1.056 95 1.151 

8.125 929   1.858 929 84 1.013 

349.570 10.598   10.598 0 477 11.074 

2.642 266   266 0 12 278 

5.148 457   9.602 9.145 432 889 

5.882 1.176   5.882 4.706 265 1.441 

10.683 2.035   12.210 10.175 549 2.584 

7.248 1.812   1.812 0 82 1.894 

7.997 0 1.999  1.999 0 90 2.089 

3.126 1.034   1.034 0 47 1.080 

2.561 854   854 0 38 892 

1.785 595   1.190 595 54 649 

2.228 743   1.486 743 67 810 

1.492 497   3.482 2.984 157 654 

1.778 1.778   7.112 5.334 320 2.098 

1.387 1.387   12.480 11.093 562 1.948 

7.729.004 1.804.152 799.843 0 14.648.576 13.423.057 658.889 3.262.884 

        

127.488.521 7.417.515 1.043.243 6.625.003 221.843.286 213.307.294 9.855.464 18.091.296 
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Overzicht van reserves en voorzieningen 
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Naam reserve/voorziening Saldo       Saldo 
  begin 

dienstjaar 
Vermeerdering Vermindering Vrijval eind 

dienstjaar 
           
Algemene reserve 22.705.356 7.966.347 5.449.224   25.222.479 

Totaal algemene reserve   22.705.356 7.966.347 5.449.224 0 25.222.479 
           
Resultaatbestemming 2006 61.188     61.188 0 
Nieuwbouw stadhuis 3.895.421      3.895.421 
Onderhoud dierentehuis 13.635      13.635 
Multicultureel Centrum 336.090 83.060 35.397  383.753 
Dekking kapitaallasten investeringen vml belastingkantoor 186.699   37.340  149.359 
Winst de Nollen 311.129      311.129 
Kunstopdrachten / Aankoop kunstvoorwerpen 115.837      115.837 
Ontwikkeling de Nollen 300.555      300.555 
Jongeren informatie website 54.644 104.000    158.644 
Monumenten 415.922   19.000  396.922 
Nieuwbouw Pijler/Herderschee 2.025.225 91.135    2.116.360 
Aanleg regionale binnenhaven 2.850.000      2.850.000 
Cofinanciering strategische projecten 12.363      12.363 
Beleidsplan Natuur, Landschap en Stedelijk Groen (BNLS) 265.429   11.825  253.604 
Dekking kapitaallasten investeringen stadhuis 286.128   57.226  228.902 
Woonwagens Blankmanstraat 189.901   14.000  175.901 
Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum 245.000      245.000 
Herinrichting haven Den Helder 4.902.808 220.626 478.668  4.644.766 
Herontwikkeling Lidwina 787.525      787.525 
Onderwijscluster Pasteurstraat 1.592.860      1.592.860 
DIVMAG-terrein 238.476      238.476 
Helders Restauratiefonds 679.161   12.658  666.503 
Nieuw Den Helder Centrum 517.389   517.389  0 

GAVO-project 36.000   36.000  0 
Bovenwijkse voorzieningen 2.455.198 464.300 721.370  2.198.128 
Woonomgeving de Schooten 927.268   456.226  471.042 
BWS voormalig Gewest 385.580   7.769  377.811 
Wijkbeheer 10.706      10.706 
Spelen 31.353      31.353 
Aankopen stadshart ihk van Wet voorkeursrecht 4.324.179 12.129    4.336.308 

Herinrichting Lange Vliet 100.000      100.000 

Verplaatsing kinderboerderij 365.000      365.000 

Samenvoeging schuthok & vogelasiel 60.000   60.000  0 

Stelling Den Helder 42.500     42.500 0 
Schuldhulpverlening 103.173   103.173  0 
Reserve WMO 888.771   153.080  735.691 
Ontsluiting De Riepel 250.000      250.000 
Bestuurlijk Arrangement 145.221   33.500  111.721 
Reserve Wabo nieuw 39.344 90.000 129.344  0 
Ontwikkelingdfonds M3 Cluster 200.000      200.000 
Reconstructie N9 Stolpen / Schoorldam 450.000   450.000  0 
Strategische Visie  (nuon) 15.579.738 1.250.742 6.100.000  10.730.480 
Drooghe Weert 280.000      280.000 
Bodemsanering 1.101.943 120.000 61.075  1.160.868 
verplaatsing  WGW 167.201      167.201 
verplaatsing HSCS 371.716      371.716 
Nieuwe Diep 20 440.310   192.243  248.067 
Participatie / werkdeel WWB 0 1.147.000 965.638 45.401 135.961 
Zorg en maatsch. Dienstverlening 0 1.500.000    1.500.000 
Bodemsanering Nijverheidsweg 0 300.000    300.000 
Nieuwbouw Ambachtsweg 0 718.536    718.536 
Participatie arme kinderen (Aboutaleb) 0 261.055    261.055 
Onderwijshuisvesting 3.528.117 692.445     4.220.562 

Totaal bestemmingsreserves 52.566.704 7.055.028 10.652.921 149.089 48.819.722 
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Naam reserve/voorziening Saldo       Saldo 
  begin 

dienstjaar 
Vermeerdering Vermindering Vrijval eind 

dienstjaar 
           
Egalisatiereserve Begraafplaats 33.794      33.794 
Totaal overige bestemmingsreserves 33.794 0 0 0 33.794 
           
Totaal reserves 75.305.854 15.021.375 16.102.145 149.089 74.075.995 

           
Onderhoudsvoorziening boot Havendienst 51.852 10.258    62.110 
Voorziening brandweerkazerne 286.027 72.598    358.625 
Onderhoudsvoorziening haven 3.868.037 918.284 476.137  4.310.184 
Onderhoudsvoorziening gymnastieklokalen 667.168 88.089 72.819 610.000 72.438 
Egalisatievoorziening riolering 4.962.001 376.346    5.338.347 
Egalisatievoorziening onderhoud overige gebouwen 3.044.592 339.358 335.488  3.048.462 
Haven ISPS 99.998   25.865  74.133 
Egalisatievoorziening huishoudelijk afval 3.242.129   283.260  2.958.869 
Progr. Onderwijshuisvesting 43.093      43.093 
Onderhoud Sportaccommodaties 467.673 47.034 14.998 190.000 309.709 

Voorziening onderhoud AED's 0 5.175     5.175 
Totaal kostenegalisatievoorzieningen 16.732.570 1.857.142 1.208.567 800.000 16.581.145 

           
Voorziening onderwijsuitgaven (5-jaarlijkse afrekening) 2.084.340   596.720  1.487.620 
Wachtgeld vml. Wethouders 80.333   14.050  66.283 
Waterbreed (gemeentelijk deel) 490.795 286.324 687.107  90.012 
Vastgoed liniepark 271.000     271.000 0 
Schadeclaim Staat 1.650.000      1.650.000 
Bodemsanering  Willemsoord 0 2.800.000    2.800.000 
Claim Willemsoord 0 5.600.000     5.600.000 

Totaal voorzieningen voor risico's en verplichtingen 4.576.468 8.686.324 1.297.877 271.000 11.693.915 
           
Totaal voorzieningen 21.309.038 10.543.466 2.506.444 1.071.000 28.275.060 

           
Totaal reserves en voorzieningen 96.614.892 25.564.841 18.608.589 1.220.089 102.351.055 
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Samenvatting doelstelling reserves en voorzieningen 
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Toelichting reserves en voorzieningen 
 
Algemene reserve 
Doel Bufferfunctie tegen (on)verwachte schommelingen in het exploitatiesaldo en onderdeel van 

het weerstandsvermogen 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 14 oktober 2003, nr. 137/BD(2003) vaststelling van de nota „Doorlichting 

reserves en voorzieningen gemeente Den Helder‟. In de raad van september 2007 is de 
nota „Weerstandsvermogen en risicomanagement‟ vastgesteld. 

  
Bestemmingsreserves  
 
Reserve resultaatbestemming 2006 
Doel Deze reserve is gevormd vanuit het resultaat 2006 voor een aantal bestemmingen. Het 

restantsaldo was bestemd voor de kosten uitvoering kwaliteitsmanagement. Voor het 
uitvoeren ervan is structureel € 25.000 vrij gemaakt in de begroting waardoor het restant in 
2010 is vrijgevallen ten gunste van ten gunste van de exploitatie waarna de reserve is 
opgeheven. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: 11 juni 2007 nr. 65/BCF (2007). 
  
Reserve nieuwbouw stadhuis 
Doel Deze reeserve is bestemd voor de nieuwbouw van het stadhuis. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 70/BCF (2004). 
  
Reserve onderhoud dierentehuis 
Doel Uitvoering van meerjarige onderhoudswerkzaamheden aan het dierentehuis. 
Instellingsbesluit  
  
Reserve Multicultureel Centrum 
Doel Deze reserve is bestemd voor de realisatie van het multifunctioneel centrum in het Corma-

complex 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 19-01-2009 nr. RB08.0175 vaststelling begroting 2006. 
  
Reserve Dekking kapitaallasten investering voormalig belastingkantoor 
Doel Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten van het voormalig 

belastingkantoor. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit nr. 70/BCF (2004). 
  
Reserve Winst De Nollen 
Doel Deze reserve is bestemd voor de (deel-)financiering van de gevolgen van het wegvallen van 

de ID-banen, de verdere renovatie van het Churchillpark, het subsidiëren van het 
straathoekwerk, de verlaging van de parkeertarieven in de binnenstad, de realisatie van 
fractieondersteuning en de vernieuwing van zwembad De Schots.  

Instellingsbesluit Raadsbesluit: 11-11-2004 nr. 118/BCF (2004), 05-04-2006 nr. 42/OWS (2006), 06-11-2006 
nr. 116 /OWS (2006), 04-07-2007 nr. 540/BCF (2007). 

  
Reserve Kunstopdrachten/aankoop kunstvoorwerpen 
Doel Het Fonds Kunstopdrachten/Aankoop kunstwerken is ingesteld enerzijds voor het kunnen 

verlenen van kunstopdrachten waarvan de financiering geschiedt op grond van de zgn. 1%-
regeling en anderzijds voor het doen van kunstaankopen, ten behoeve waarvan jaarlijks 
door de Gemeenteraad in het kader van de vaststelling van de Gemeentebegroting een 
bedrag beschikbaar wordt gesteld. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: juli 1995, vaststelling Cultuurnota. 
  
Reserve Ontwikkeling De Nollen 
Doel Bijdrage in de realisering van het integrale natuur/kunstproject De Nollen onder 

verantwoordelijkheid van Stichting De Nollen. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 03-10-2001 nr. 93/WZ (2001), 10-09-2007 nr. 082/OWS (2007). 
  
Reserve Jongeren informatie website 
Doel Deze reserve is bedoeld om te komen tot een jongeren informatie website en overige 

voorzieningen voor jongeren.. 
Instellingsbesluit Raadsadvies voor de B&W vergadering van 25 januari 2005, betreffende het ter 

beschikking stellen van een deel van het saldo van het voormalige Weeshuisfonds aan te 
wenden voor BOS-activiteiten (ontwikkelingskansen).  
Raadsbesluit: 01-12-2008 nr. 08.0153 Nota Integraal Jeugdbeleid 2008-2011. 

Reserve Monumenten 
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Toelichting reserves en voorzieningen 
 
Doel De reserve is bedoeld ter uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid (Nota CHW). 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: Woonomgevingconvenant 2003, nr. 010/RWO d.d. 31-j1-2007, nr. 129//RWO 

d.d.3-12-2007, nr. 004/RWO d.d. 21-1-2008, nr. 037/RWO d.d. 26-5-2008. 
  
Reserve Nieuwbouw Pijler/Herderschêe 
Doel Deze reserve is bestemd voor de dekking van het bouwkrediet voor het project nieuwbouw 

Pijler en Herderschee. Uitvoering kadernota onderwijshuisvesting 'Samen voor Kwaliteit'. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 49/OWS (2005). 
  
Reserve Aanleg regionale binnenhaven 
Doel Deze reserve is bestemd voor de aanleg van een regionale binnenhaven en gevormd uit 

een deel van de opgeheven Algemene bestemmingsreserve haven. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: Tweede programmarapportage 2005, vastgesteld op 14-12-2005, Nr. 

066/RWO d.d. 25-7-2008. 
  
Reserve Cofinanciering strategische projecten 
Doel Deze reserve is bestemd voor de cofinanciering van strategische economische 

(watergebonden) projecten en gevormd uit een deel van de opgeheven Algemene 
bestemmingsreserve haven. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: Tweede programmarapportage 2005, vastgesteld op 14-12-2005, Nr. 
114/RWO d.d. 7-11-2005 Nr. RB 11/RWO d.d. 1-2-2006, Nr. RB 112/RWO d.d. 4-10-2006. 

  
Reserve Beleidsplan Natuur, Landschap en Stedelijk Groen (BNLS) 
Doel Het verbeteren van het ecosysteem van Den Helder en het verhogen en in standhouden 

van de belevings- en gebruikswaarden van natuur en landschap van de stad Den Helder en 
haar buitengebied in het algemeen en van haar stedelijk groen en watergangen in het 
bijzonder. Meer concreet betekent dit uitvoering geven aan het meerjaren omvormingsplan 
voor het groen in Den Helder. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr.. 69/MD van juni 1993. Daarnaast is er een relatie met het in de 
programmabegroting 2005 opgenomen Kadernota Groene Hoofdstructuur. Nr. RB 5/RWO 
d.d.1-2-2006. 

  
Reserve Dekking kapitaallasten investering stadhuis 
Doel Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten voor gedane 

investeringen in het stadhuis. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 70/BCF (2004). 
  
Reserve Woonwagens Blankmanstraat 
Doel De reserve is bestemd voor de verplaatsing van het woonwagencentrum aan de G.P. 

Blankmanstraat naar het voormalig terrein van tuincentrum Mooyekind. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 20/ RWO (2006) 17-1-2006. 
  
Reserve Duinen Noordkop 
Doel Deze reserve is bestemd voor een deelfinanciering van de bouw en inrichting van het 

bezoekerscentrum “Duinen Noordkop”.  
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 121/ BSP d.d. 6-11-2006, Nr. 020/RWO d.d. 10-3-2008 
Reserve Herinrichting Haven Den Helder 
Doel Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten voor een aantal 

deelprojecten, die vallen onder het project herinrichting haven Den Helder. Het gaat om de 
vernieuwing/ verbreding van de Onderzeedienstkade, aanlandingsvoorziening toeristische 
zeevaart en de Koopvaarders-binnenhaven. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 112/ SBH 4-10-2006. 
  
Reserve Herontwikkeling Lidwina 
Doel Deze reserve is bestemd voor de aankoop van de gesaneerde bodem en heringerichte 

openbare ruimte na realisering van het project Lidwina. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 88/ BSP 12-6-2006. 
  
Reserve Onderwijscluster Pasteurstraat 
Doel Deze reserve is voor de realisatie van het project Voorzieningencluster Stad Binnen de 

Linie Zuid-west, locatie Pasteurstraat. Uitvoering kadernota onderwijshuisvesting 'Samen 
voor Kwaliteit'. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 115/ OWS 14-9-2006, nr. 016/OWS 18-2-2008. 
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Reserve DIVMAG-terrein 
Doel In het kader van de ontwikkeling van “Terrein DIVMAG” en de “Poort van Den Helder” is het 

DIVMAG/Mijnendienstterrein gekocht. Het Rijk heeft daarbij een bijdrage verleend voor 
nazorg grondwatersanering. 

Instellingsbesluit  
  
Reserve Helders Restauratiefonds 
Doel Ter stimulering van behoud, herstel, onderhoud en restauratie van gemeentelijke 

monumenten en beeldbepalende panden is een financiële tegemoetkomingsregeling voor 
eigenaren van dergelijke panden ingesteld. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 010/RWO (2007) d.d. 31 januari 2007. 
  
Reserve Nieuw Den Helder Centrum 
Doel Herstructurering van het gebied Nieuw Den Helder Centrum. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 36/S&B (2000), betreffende een overeenkomst met Woningstichting Den 

Helder inzake de herstructurering van Nieuw Den Helder Centrum; bij Raadsbeluit No.56 
van 2004 heeft er  een herbestemming van de beschikbare middelen plaatsgevonden. 

  
Reserve GAVO project 
Doel Geïntegreerde aanpak verslavingsgerelateerde overlast. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. RB 029/VVH d.d. 11-4-2007, nr. RB 120/BCF d.d. 19-11-2007, nr. 

BI08.09152/ RB 08.0133 d.d. 27-10-2008. 
  
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 
Doel Het fonds is gevormd in het kader van de financiering van (bovenwijkse) infrastructurele 

werken  ten behoeve van de verbetering van de  ontsluiting van de 
grondexploitatiegebieden. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 1/RWO (2006). 
  
Reserve Woonomgeving de Schooten 
Doel Uitvoering plan De Schooten waaronder revitaliseren gebied rondom winkelcentrum. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 64/S&B (1999) waarbij de raad heeft ingestemd met de uitvoering van 

Centrumplan De Schooten 2e fase. Voorts heeft de raad bij besluit nr. 56/bcf (2004) ter 
aanvulling een deel van de ISV-gelden voor de periode 2000-2004 beschikbaar gesteld 
voor de realisering van een woonzorgzone in centrum De Schooten. Nr. 62/RWO 10-5-
2006. 

  
Reserve BWS voormalig Gewest 
Doel Deze reserve is bestemd voor volkshuisvestingsdoeleinden, welke voorheen onder 

gewestelijk verband vielen. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 57/BCF d.d. 21-5-2007, Nr. 013/BCF d.d. 28-1-2008. 
  
Reserve Wijkbeheer 
Doel Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit de fysieke en 

sociale aspecten van wijkgericht werken. In de Voorjaarsnota 2006 is de bestemming 
gewijzigd en besloten . 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 174/BD (2003), betreffende het voorstel tot besteding van de voor het jaar 
2003 beschikbare gelden in het kader van de sociale vernieuwing en de reserve sociale 
vernieuwing, alsmede tot het ingaande 2004 doen overgaan van sociale vernieuwing in 
wijkgericht werken inclusief de financiële consequenties daarvan. Voorjaarsnota 2006 d.d. 
12-7-2006. 

  
Reserve Spelen 
Doel Met de inzet van gelden wordt beoogd de (circa 770) speeltoestellen in Den Helder te laten 

voldoen aan de veiligheidskeur. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: de daad heeft in 1999 de nota Spelen vastgesteld, nr. 756/SBH 7-8-2007. 
  
Reserve Aankopen stadshart in het kader van de Wet voorkeursrecht Gemeenten 
Doel Het doen van aankopen van panden ten behoeve van het project stadshart. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: d.d. 4 juni 2003, nr. 73/SB( 2003) beschikbaar stellen van € 10.000.000 

d.d. 8 oktober 2003, nr. 115 /BD (2003) voorfinanciering van € 4.000.000 nr. 137/BD (2003). 
  
Reserve Herinrichting Lange Vliet 
Doel Herinrichting van de Langevliet naar een 60 km weg door middel van het treffen van 

verkeersremmende maatregelen. 
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Instellingsbesluit Raadsbesluit: Tweede programmarapportage 2006, vastgesteld op 13-12-2006 in 

raadsbesluit nr. 141/BCF (2006). 
  
Reserve Verplaatsing kinderboerderij 
Doel Deze reserve is bestemd voor de verplaatsing van de kinderboerderij richting het 

bezoekerscentrum. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: Tweede programmarapportage 2006, vastgesteld op 13-12-2006 in 

raadsbesluit nr. 141/BCF (2006), nr. RB 27/BSP (2007). 
  
Reserve Samenvoeging schuthok en vogelasiel 
Doel Deze reserve is bestemd voor de samenvoeging van het schuthok en het vogelasiel.  
Instellingsbesluit Raadsbesluit: Tweede programmarapportage 2006, vastgesteld op 13-12-2006 in 

raadsbesluit nr. 141/BCF (2006). 
  
Reserve Stelling Den Helder 
Doel Deze reserve zal worden ingezet ten behoeve van het inrichtingsvoorstel voor de Stelling 

Den Helder. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: Tweede programmarapportage 2007, vastgesteld op 19-11-2007 in 

raadsbesluit nr. 120/BCF (2007), nr. 142/RWO d.d. 17-12-2007. 
  
Reserve Schuldhulpverlening 
Doel Dekking van kosten van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. 135/VIZ (2007) d.d. 3 december 2007, vaststelling beleidsnotitie 

„Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is samen doen‟. 
  
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteunng (WMO) 
Doel Deze reserve is bestemd om de verdere invulling van de negen taakvelden binnen de WMO 

financieel te kunnen faciliteren.  
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 2e marap 2008 d.d. 13-10-2008. 
  
Reserve Ontsluiting De Riepel 
Doel Deze reserve is bestemd voor de nieuwe ontsluiting winkelcentrum “De Riepel”. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 2e marap 2008 d.d. 13-10-2008. 
  
Reserve Bestuurlijke Arrangementen 
Doel Deze reserve is bedoeld ter dekking van het gemeentelijk aandeel (cofinanciering) in de 

lasten m.b.t. het gesloten Bestuurlijk Arrangement Antiliaanse Risicojongeren 2005-2008. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 2e marap 2008 d.d. 13-10-2008. 
  
Reserve Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 
Doel Deze reserve is bestemd voor de eenmalige implementatie Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht WABO. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 2e marap 2008 d.d. 13-10-2008. 
  
Reserve Ontwikkelingsfonds 3M cluster 
Doel Deze reserve is bestemd voor het vormen van een Ontwikkelingsfonds ter versterking van 

het rien-, maritiem, en milieutechnologische kenniscluster in Den Helder en regio.  
Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB. Nr. 066/RWO d.d. 25 juni 2008. 
  
Reserve Reconstructie N9 Stolpen/Schoorldam 
Doel Bijdrage in de reconstructie N9 bij de Stolpen en/of Schoorldam. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: resultaatbestemming 2008. 
  
Reserve Strategische Visie (nuon) 
Doel Toevoegingen vinden plaats vanuit de verkoopopbrengst Nuon aandelen. Doelstelling is om 

gedurende 15 jaar (2010-2024) € 2 mln aan de reserve te onttrekken ten gunste van de 
jaarlijkse exploitatie. Overige bestedingen moeten passen in de doelstellingen van de 
strategische visie. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: 2e marap 2009 d.d. 11-11-2009. 
  
Reserve Drooghe Weert 
Doel Er dienen nog diverse bouw- en woonrijpmaakwerkzaamheden plaats te vinden in het 

afgesloten exploitatiegebied Drooghe Weert. De werkzaamheden vloeien voort uit de 
verplichtingen van de gemeente ten aanzien van waterhuishouding, verkeer en inrichting 
openbare ruimte. Waaronder aanleg fietsbruggen. 
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Instellingsbesluit Raadsbesluit: 2e marap 2009 d.d. 11-11-2009. 
  
Reserve Bodemsanering 
Doel Het opvangen van kosten samenhangende met:  bodemonderzoek en saneringsprojecten;  de financiering van de gemeentelijke kosten voortvloeiende uit het ISV-

bodemprogramma 2005-2009;  de verplichte aankoopregeling uit de Wbb voor onverkoopbare woningen als gevolg 
van bodemverontreiniging. 

Instellingsbesluit Raadsbesluit: 2e marap 2009 d.d. 11-11-2009. 
  
Reserve Verplaatsing WGW 
Doel Voorzieningen sportterreinen voertbalvereniging WGW als gevolg van de verhuizing van het 

Gemini Ziekenhuis naar de huidige sportaccommodaties van deze vereniging. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB09.0152 d.d. 11-11-2009. 
  
Reserve Verplaatsing HSCS 
Doel Voorzieningen sportterreinen voertbalvereniging HSCS als gevolg van de verhuizing van 

het Gemini Ziekenhuis naar de huidige sportaccommodaties van deze vereniging. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB09.0152 d.d. 11-11-2009. 
  
Reserve Nieuwe Diep 20 
Doel Sloop en sanering van de locatie Nieuwe Diep 20. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: 1e marap 2009 d.d. juni 2009. 
  
Reserve Participatie / werkdeel WWB 
Doel Gevormd uit het bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2009. De middelen zijn in 2010 

ingezet voor het participatiebudget/werkdeel. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit:: RB10.0097 d.d. 05-07-2010. 
  
Reserve Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
Doel Opvangen van aangekondigde (rijks)bezuinigingen om de voorzieningen op peil te kunnen 

houden. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB10.0097 d.d. 05-07-2010. 
  
Reserve Bodemsanering Nijverheidsweg 
Doel Sanering vervuilde grond aan de Nijverheidsweg. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB09.01767 d.d. 09-10-2010 en 2e Marap 2009 
  
Reserve Nieuwbouw Ambachtsweg 
Doel Verhuizing team Wijkbeheer van de Nijverheidsweg naar de Ambachtsweg. 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB09.01767 d.d. 09-10-2009 en 2e Marap 2009. 
  
Reserve Participatie arme kinderen (Aboutaleb) 
Doel Extra ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. Het gaat daarbij om buitenschoolse 

activiteiten op het gebied van sport, cultuur en algemene ontwikkeling. De extra activiteiten 
zijn bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen.  

Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB10.0136 dd.29-11-2010. 
  
Reserve Egalisatie onderwijshuisvesting 
Doel Voorzieningen onderwijshuisvesting o.b.v. verordening voorziening huisvesting onderwijs en 

nota "Samen voor Kwaliteit" (Kadernota Onderwijs en Welzijnsaccommodaties). 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: RB nr. 21/OWS d.d. 1 maart 2006. nr. RB 115/OWS (2006), nr. RB 540/BCF 

(2007), nr. RB 2/OWS (2007), 2e Marap 2008. 
  
Overige bestemmingsreserves (tariefsegalisatiereserve)  
  
Reserve Begraafplaats 
Doel Kwaliteitsverbetering van de algemene begraafplaats (groen, paden, banken, etc.). 
Instellingsbesluit Raadsbesluit: nr. RB 035/SB (2006). 
  
Kostenegalisatievoorzieningen  
  
Voorziening Onderhoud boot Havendienst 
Doel Deze kostenegalisatievoorziening is ingesteld om toekomstig groot onderhoud aan de boot 
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van de havendienst te kunnen opvangen. Onder groot onderhoud wordt verstaan het uit het 
water halen van de boot om het onderwaterschip te kunnen inspecteren en het plegen van 
groot onderhoud daar aan (stralen en schilderen) alsmede het onderhoud van de motor 
alsmede het vervangen daarvan. 

Aanwending/voeding De raad stelt via het vaststellen van de begroting jaarlijks een dotatie vast. 
Grondslag Onderhoudsplan boot havendienst 
  
Voorziening Brandweerkazerne 
Doel Realisering van de nieuwbouw van de brandweerkazerne.  
Aanwending/voeding Het adviesbureau heeft becijferd dat per jaar € 55.055 dient te worden meegenomen in de 

exploitatie als storting in de onderhoudsvoorziening. 
Grondslag Onderhoudsplan brandweerkazerne 
  
Voorziening Meerjarig onderhoud haven 
Doel Deze voorziening is niet alleen ingesteld voor de bekostiging van het toekomstig jaarlijks, 

meerjaarlijks en groot onderhoud van de havenvoorzieningen (kaden, water, brug, sluis), 
maar ook voor het integrale beheer van de havens. Hieronder vallen ook de investeringen, 
exploitatiekosten en opbrengsten uit verhuur. 

Aanwending/voeding  
Grondslag Het door de raad in 2004 vastgestelde havenbeheersplan. 
  
Voorziening Meerjarig onderhoud haven 
Doel Het betreft hier de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gymnastieklokalen met als 

basis een meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Deze onderhoudsvoorziening is bedoeld 
voor het uit te voeren onderhoud uit de meerjarenplanning.  

Aanwending/voeding Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd. 
Grondslag Meerjarenonderhoudsplan (MOP). 
  
Voorziening Onderhoud gymnastieklokalen 
Doel Het betreft hier de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gymnastieklokalen met als 

basis een meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Deze onderhoudsvoorziening is bedoeld 
voor het uit te voeren onderhoud uit de meerjarenplanning.  

Aanwending/voeding Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd. 
Grondslag Meerjarenonderhoudsplan (MOP). 
  
Voorziening Egalisatie riolering 
Doel Er wordt gestreefd naar een kostendekkende rioolexploitatie over een periode van 60 jaar. 

Om de jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie te kunnen opvangen, is deze voorziening 
gevormd. 

Aanwending/voeding Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd dan wel onttrokken. 
Grondslag Bij de vaststelling van het rioleringsplan 1994 -1997 is gekozen voor de huidige systematiek 

van bekostiging van het rioolonderhoud over een langere periode.  
In dit kader wordt verwezen naar raadsbijlagen Nr. 109/S&B (1992) en Nr. 139/S&B (1993). 

  
Voorziening Onderhoud overige gebouwen 
Doel Deze voorziening (in 2003 gevormd uit een aantal opgeheven onderhoudsvoorzieningen) is 

een onderbouwde onderhoudsvoorzieningen voor de dekking van de fluctuerende uitgaven 
groot onderhoud aan gemeentelijke objecten.    

Aanwending/voeding  
Grondslag  
  
Voorziening Haven ISPS 
Doel In het kader van de Havenbeveiligingswet is ter egalisatie van de lasten/ baten van de 

maatregelen in relatie tot de International Ship and Portfacility Security code (ISPS) een 
voorziening gevormd.  

Aanwending/voeding  
Grondslag Raadsbesluit nr. 32/SB (2006) 
  
Voorziening Egalisatie huishoudelijk afval 
Doel Deze voorziening is bedoeld ter egalisering van de jaarlijkse afwijkingen in de budgettair 

neutrale exploitatie van aan huishoudelijk afval verbonden werkzaamheden.  
Aanwending/voeding Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd dan wel onttrokken. 
Grondslag  
  
Voorziening Programma onderwijshuisvesting 
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Doel Het betreft een egalisatievoorziening t.b.v. van voorzieningen huisvesting onderwijs 

(onderhoud, aanpassingen etc.) volgens wettelijk kader en binnen de kaders van de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en de kadernota onderwijshuisvesting 
'Samen voor Kwaliteit'. 

Aanwending/voeding  
Grondslag  
Voorziening Onderhoud sportaccommodaties 
Doel Voorziening voor onderhoud aan gemeentelijke sportterreinen en -accommodaties. 
Aanwending/voeding De dotaties en onttrekkingen zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning. 
Grondslag Meerjarenonderhoudsplan (MOP). 
  
Voorziening Ond erhoud AED’s 
Doel Onderhoud aan de AED‟s. 
Aanwending/voeding  
Grondslag Raadsbesluit: RB09.0164 d.d. 30-11-2009. 
  
Voorzieingen voor risico’s en verplichtingen 
  
Voorziening Onderwijsuitgaven (5-jaarlijkse afrekening) 
Doel Doorvergoeding aan het bijzonder onderwijs op basis van art. 142-147 WPO. 
Aanwending/voeding Jaarlijks bij jaarrekening en na afloop van 5-jaarlijkse periode. 
Grondslag  
  
Voorziening Wachtgeld voormalige wethouders 
Doel Deze voorziening is bestemd voor de wachtgeldverplichtingen aan voormalige wethouders. 
Aanwending/voeding  
Grondslag  
  
Voorziening Waterbreed (gemeentelijk deel) 
Doel Deze voorziening is bestemd voor het project „Waterbreed, waterplan voor Den Helder‟. 
Aanwending/voeding  
Grondslag Raadsbesluit nr. 92/RWO (2005) d.d. 7 november 2005, vaststelling “Waterbreed, waterplan 

voor Den Helder”. 
  
Voorziening Vastgoed Liniepark 
Doel Deze voorziening is bestemd vanwege de verplichting van de gemeente Den Helder dit 

bedrag aan de ontwikkelaar terug te betalen als deze een huisarstenpraktijk realiseert. 
Aanwending/voeding  
Grondslag Raadsbesluit: 2e programmarapportage 2008. 
  
Voorziening Schadeclaim Staat 
Doel Schadeloosstelling over de verhuur en ontruiming van Gebouw 92 met als betrokken 

partijen de Staat en Multimetaal. 
Aanwending/voeding  
Grondslag  
  
Voorziening Bodemsanering Willemsoord 
Doel Bij overname terrein Willemsoord heeft defensie met de Akte de kosten voor de 

bodemsanering afgekocht. Gemeente is juridisch eigenaar en voor de waterbodem in het 
kader van de Wet bodembescherming (Wbb) schuldig eigenaar. 

Aanwending/voeding  
Grondslag  
  
Voorziening Claim Willemsoord 
Doel Afgelopen jaren zijn de verliezen van Willemsoord € 4,2 mln hoger dan het gestorte 

kapitaal. Daarnaast wordt er in 2010 nog een verlies verwacht voor de afwikkeling van te 
ontvangen subsidies van circa € 1,4 mln. 

Aanwending/voeding  
Grondslag  
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Verstrekker Oorspronkelijke Jaar Valuta Aflossings- Afloop- Rente-aanpassing Restant bedrag Opname 

 hoofdsom  datum wijze datum Laatste Volgende 1-1  

             

BNG 13.613.406 1988 2-sep Annuïteit 2-9-2031 2-9-2006 2-9-2011 11.008.105 0 

BNG 15.882.308 1993 4-aug Lineair 4-8-2018 4-8-2003 nvt 5.717.631 0 

BNG 14.067.187 1993 1-sep Lineair 1-9-2018 1-9-2003 1-9-2013 5.064.187 0 

BNG 17.470.538 1994 14-jan Annuïteit 14-1-2014 14-1-2004 nvt 6.188.701 0 

BNG 5.672.253 1998 21-dec Annuïteit 21-12-2012 nvt nvt 1.521.779 0 

BNG 36.302.417 1999 4-jan Annuïteit 4-1-2024 4-1-2009 4-1-2019 26.506.737 0 

BNG 4.537.802 1999 16-okt Annuïteit 16-10-2013 nvt nvt 1.590.478 0 

BNG 8.621.824 1999 16-apr Annuïteit 16-4-2010 nvt nvt 952.197 0 

BNG 20.000.000 2004 6-okt Lineair 6-10-2024 nvt nvt 15.000.000 0 

BNG 20.000.000 2005 21-nov Fix 21-11-2025 nvt nvt 20.000.000 0 

BNG 20.000.000 2006 8-feb Fix 8-2-2026 nvt nvt 20.000.000 0 

BNG 12.000.000 2007 2-nov Fix 2-11-2028 nvt nvt 12.000.000 0 

BNG 10.000.000 2007 2-nov Fix 2-11-2032 nvt nvt 10.000.000 0 

         135.549.815 0 

             

NWB 5.009.734 1988 1-mrt Annuïteit 1-3-2033 1-3-2003 1-3-2013 4.127.897 0 

NWB 8.208.884 1988 1-okt Annuïteit 1-10-2033 1-10-2003 1-10-2013 6.727.226 0 

NWB 9.075.604 1997 2-jun Lineair 2-6-2017 2-6-2007 nvt 3.630.242 0 

NWB 15.000.000 2003 15-mei Annuïteit 15-5-2028 nvt nvt 12.756.733 0 

NWB 10.000.000 2003 24-okt Lineair 24-10-2018 nvt nvt 6.000.000 0 

NWB 10.000.000 2005 14-jan Fix 13-1-2020 nvt nvt 10.000.000 0 

         43.242.097 0 

             
Totaal               178.791.912 0 
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Aflossing Restant bedrag Rente Restant Rente schuld Rente Rente schuld Rente 

 31-12 % dagen 1-1 betaald 31-12 Lasten 

           

322.170 10.685.936 3,980%       120  146.041 438.123 141.767 433.848 

635.292 5.082.338 3,900%       146  90.434 222.988 80.386 212.939 

562.687 4.501.500 3,925%       120  66.256 198.769 58.895 191.408 

1.138.272 5.050.429 4,190%       346  249.222 259.307 203.384 213.468 

485.341 1.036.437 4,450%           9  1.693 67.719 1.153 67.179 

1.249.801 25.256.936 4,770%       357  1.253.835 1.264.371 1.194.716 1.205.253 

371.930 1.218.548 4,470%         74  14.614 71.094 11.196 67.677 

952.197 0 4,140%       256  28.033 39.421 0 11.388 

1.000.000 14.000.000 4,250%         85  150.521 637.500 140.486 627.465 

0 20.000.000 3,850%         40  85.556 770.000 85.556 770.000 

0 20.000.000 3,965%       320  704.889 793.000 704.889 793.000 

0 12.000.000 4,860%         59  95.580 583.200 95.580 583.200 

0 10.000.000 4,860%         59  79.650 486.000 79.650 486.000 

6.717.691 128.832.123    2.966.323 5.831.492 2.797.657 5.662.825 

           

100.960 4.026.937 4,350%       300  149.636 179.564 145.976 175.904 

159.697 6.567.529 4,580%         90  77.027 308.107 75.198 306.278 

453.780 3.176.461 4,560%       208  95.645 165.539 83.689 153.583 

435.904 12.320.829 4,570%       225  364.364 582.983 351.914 570.532 

666.667 5.333.333 4,344%         76  55.024 260.640 48.910 254.526 

0 10.000.000 4,493%       345  430.579 449.300 430.579 449.300 

1.817.008 41.425.089    1.172.275 1.946.132 1.136.267 1.910.124 

           

8.534.699 170.257.212     4.138.598 7.777.624 3.933.924 7.572.949 

        

       4,339% 
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Omschrijving Netto Uitgaven  Budget Uitgaven Nog te 

ontvangen 
Correctie Restant- Status 

  krediet t/m 2009 t/m 2009 2010 inkomsten raming krediet   

120 Brandweer en rampenbestrijding                 
Inventaris nieuw voertuig 19   19 16 0 -3 0 Afsluiten 
Automatisering voertuigen 60 0 60 51 0 0 9   
Firedos 642 20 0 20 20 0 0 0 Afsluiten 
Firedos 643 20 0 20 19 0 -1 0 Afsluiten 
C2000 95 0 95 0 0 0 95   

  214 0 214 106 0 -4 104   
                  

171 Handhaving openbare orde                 
Camera's binnenstad 19 0 19 17   -2 0 Afsluiten 

  19 0 19 17 0 -2 0   
                  

210 Wegen straten en pleinen                 
Infrastructuur Zuiderhaaks 450 0 450 40     410   
VK Reconstructie Middenweg 215 119 96 116     -20   

  665 119 546 156 0 0 390   
                  
211 Straatverlichting                 
Verkeersregelinstallatie 65   65 22     43   

  65 0 65 22 0 0 43   
                  
214 Parkeren                 
Parkeerautomaten 60 13 47 0     47   

  60 13 47 0 0 0 47   
                  
220 Zeehavens                 
Nieuwe diep 20 486 3 483 192     291   
Veiligheidsvoorzieningen Haven 1.606 1.615 -9 16     -25   
Kade Nieuwediep 6.668 5.616 1.052 471     581   
Herinrichting haven, complementaire 
maatregelen 310 328 -18     18 0 Afsluiten 
Drinkwaterbuffer 795 842 -47 33   80 0 Afsluiten 
Verbouwing havenkantoor 93 0 93 87     6   

  9.958 8.404 1.554 799 0 98 853   

                  
402 Huisvesting openbaar basis onderwijs                 
Bouwk.voorzieningen De Dijk 11   11 9     2   
Bouwk.voorzieningen Prinses Margriet 53   53 42     11   
Bouwk.voorzieningen Vogelwei 11   11 9     2   

  75 0 75 60 0 0 15   

                  
412 Huisvesting bijzonder basisonderwijs                 
Voorz. Cluster stad binnen de Linie 1.752 9 1.743 660     1.083   
Bouwk.voorzieningen De Kameleon 103   103 82     21   
Bouwk.voorzieningen De Vlieberg 164   164 131     33   
Bouwk.voorzieningen Comernius 120   120       120   
Bouwk.voorzieningen Greydanus 140   140 112     28   
Bouwk.voorzieningen Schooterduyn 311   311 249     62   
Bouwk.voorzieningen De Spinkaer 66   66 53     13   
Bouwk.voorzieningen Eben Haëzer 365   365 292     73   

  3.021 9 3.012 1.579 0 0 1.433   

                  
433 Bijzonder basis onderwijs huisvesting                 
Pijler/Hederschee 998 5.082 653     -653 0 Afsluiten 

  998 5.082 653 0 0 -653 0   

                  
473 Natuur en mileu educatie                 
Helderse Vallei 900 1.493 -593 -185   408 0 Afsluiten 
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Omschrijving Netto Uitgaven  Budget Uitgaven Nog te 
ontvangen 

Correctie Restant- Status 

  krediet t/m 2009 t/m 2009 2010 inkomsten raming krediet   

  900 1.493 -593 -185 0 408 0   

                  
527 Zwemaccomodaties                 
Nieuw Zwembad 16.786   16.786 766     16.020   

  16.786 0 16.786 766 0 0 16.020   

                  
531 Groen sportvelden en terreinen                 
Drainage veld T1/2 Streepjesbe 70   70 59   -11 0 Afsluiten 
Kweldrain Streepjesberg 60   60       60   
Drainage HCSC 2 velden 70   70       70   
Aanpassen hekwerk De Dogger 15   15       15   
Kunstgras voetbal C J'dorp 414   414       414   
Handbalveld toplaag J'dorp 28   28 37   9 0 Afsluiten 
Asfalt wielerbaan Guldemond 450   450       450   
Hekwerk Ijsbaan J'dorp 18   18 5   -13 0 Afsluiten 
Beschoeiing Quelderduyn 23   23       23   
200 M hekwerk De Schooten 12   12 10   -2 0 Afsluiten 
Verlichting Dogger 45   45       45   
Asfalt Quelderduyn 47   47 37   -10 0 Afsluiten 
Brug Quelderduyn 12   12       12   
Extra Kunstgras veld 414   414       414   

  1.678 0 1.678 148 0 -27 1.503   

                  
573 Openbaar groen en openlucht 
recreatie                 
Kinderboerderij Mariendal 365 265 100 173   73 0 Afsluiten 
Materiaal reddingsbrigade 60 68 -8     8 0 Afsluiten 

  425 333 92 173 0 81 0   

                  
713 Openbare gezondheidszorg                 
Project ROS/AED 46 35 11 14   3 0 Afsluiten 

  46 35 11 14 0 3 0   

                  
721 Afvalverwijdering en -verwerking                 
Ondergrondse containers 2.723 1.322 1.401 585   -816 0 Afsluiten 
Afvalbakken/mico's 24 18 6     -6 0 Afsluiten 
Afvalbakken/mico's   22 -22     22 0 Afsluiten 

  2.747 1.362 1.385 585 0 -800 0   

                  
722 Riolering en waterzuivering                 
HD reiniger riool ontstopping 12 14 -2     2 0 Afsluiten 
Uitvoering rioolwerk  772   772 772     0 Afsluiten 
Uitvoering rioolwerk 2010 1.571   1.571 409     1.162   

  2.355 14 2.341 1.181 0 2 1.162   

                  
771 Begraafplaats                 
Uitbreiding begraafplaats 100   100 42     58   

  100 0 100 42 0 0 58   
                  
821 Stads- en Dorpsvernieuwing                 
Stadshart (exclusief aankopen panden en 
gronden) 3.517 2.196 1.321     -1.321 0 Afsluiten 
Stadshart - watertoren 1.483 2.042 -559     559 0 Afsluiten 
Bijdrage Multifunctioneel centrum 860 959 -99 -121 100   122   

  5.860 5.197 663 -121 100 -762 122   

                  
960 Saldo van kostenplaatsen 
(bedrijfsmiddelen)                 
Strooier groot 90/50-36-wa 31 29 2       2   
Gesloten bestelauto 25 16 9       9   
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Omschrijving Netto Uitgaven  Budget Uitgaven Nog te 
ontvangen 

Correctie Restant- Status 

  krediet t/m 2009 t/m 2009 2010 inkomsten raming krediet   

Kiepwagen Beco 13 11 2       2   
Auto 409 SB 33 38 -5       -5   
Auto 110 SB 28 41 -13       -13   
Maaieenheid 275 SB 40 66 -26       -26   
Gazon veegmachine 13 11 2       2   
Kraanwagen 135 136 -1     1 0 Afsluiten 
Vrachtauto 404 35 42 -7     7 0 Afsluiten 
Klantbegeleidingszuil 32 0 32 41     -9 Afsluiten 
Aanpassen autocad 75 72 3 2     1 Afsluiten 
Beheerpakketten openbare ruimt 25 15 10 12     -2 Afsluiten 
Bekabeling werkplek 75 12 63 22     41 Afsluiten 
Luchtfoto's 25 5 20 10     10 Afsluiten 
Upgrade Groupwise 200 186 14 13     1 Afsluiten 
Verv./upgrade GWS4all 100 83 17 17     0 Afsluiten 
Verv./upgrade PIV4all 100 95 5 4     1 Afsluiten 
Bedrijfsbus 30 4 26 25   -1 0 Afsluiten 
Meubilair algemeen 100 69 31 22     9 Afsluiten 
Witgoed catering/schoonmaak 10 0 10 5     5   
Auto 243 30 44 -14     14 0 Afsluiten 
Houtversnipperaar 0 0 0       0 Afsluiten 
Beveiligingssoftware 240 142 98 97     1 Afsluiten 
Netwerk active componenten 150 136 14 14     0 Afsluiten 
Telefoon 300 97 203 174     29   
Servers  275 16 259 163     96   
Besturingssysteem 300 0 300 69     231   
Herinrichting analoog archief 30 0 30 26     4   
Auto 247 30 43 -13     13 0 Afsluiten 
Auto 246 30 43 -13     13 0 Afsluiten 
Haven management systeem 200 77 123 115     8   
VK Nieuw Stadhuis 1.500   1.500 142     1.358   
Beheerpakketten openb. ruimte 65   65 31     34   
Corsa suite 75   75 43     32   
ESRI suite 100   100 51     49   
Telefoons 100   100 69     31   
Verv/upgrade GisVG 50   50 43     7   
Vervanging 6 servers 150   150 0     150   
Vervanging data opslag 150   150       150   
Tractor 212 kraan 45   45 59     -14   
Citroën Jumper (105) 1-VKG-91 30   30 37     -7   
Meubilair algemeen 85   85       85   
Uitbreiding begraafplaats 100   100 22     78   
Auto bodedienst 15   15       15   
Auto 117  Ford Ranger 8-VKL-22 35   35 36     -1 Afsluiten 
Auto 147 (OV) 4-VBJ-04 23   23 22     1 Afsluiten 
Metrocluster 15   15       15   
Beelddatabank 30   30 31     -1 Afsluiten 
Notebooks (raad) 40   40       40   
KCC module 35   35       35   
Vervanging CMS 50   50 7     43   
Omgevevingsvergunning 100   100 1     99   
Management informatie 30   30 16     14   

  5.233 1.529 3.704 1.386 0 47 2.365   

                  
TOTAAL 51.355 23.590 32.502 6.756 100 -1.609 24.238   
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Overzicht van projecten 
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Betreft overzicht van de belangrijkste projecten die eind 2010 in uitvoering waren. 
 

Project nieuwbouw stadhuis 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Een nieuw stadhuis in het stadscentrum van 

Den Helder (stationsdeelgebied) 
 

Collegeperiode 2010-2014  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Schuiling  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Vaststelling Nota van uitgangspunten: 1e 
helft van 2008 

Door de raad vastgesteld. 

Haalbaarheidsonderzoek: 4e kwartaal 2008 N.a.v. de resultaten haalbaarheidsonderzoek 
heeft de raad in mei 2009 een 
voorbereidingskrediet vastgesteld van € 1,5 
miljoen. 

Oplevering nieuw stadhuis: oktober 2012 In gebruikneming is thans gepland medio 2013 
Budget Investeringsraming van € 41,5 miljoen 

(prijspeil 2012) 
 

Risico‟s  Bestuurlijke ontwikkeling en 
verandering van inzichten.  Planning en voorbereiding: draagvlak 
en commitment binnen bestuur en 
organisatie, beschikbare capaciteit en 
bezwarenprocedures.  Planning uitvoering: faillissement 
uitvoerenden, onvoorziene 
marktontwikkelingen en 
kostenstijgingen. 

 

Programma Algemeen bestuur en middelen  
 

Ontwikkeling De Dogger nieuw ziekenhuis 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Verplaatsing van het Gemini-ziekenhuis 

naar de locatie De Dogger. 
 

Verplaatsing van de sportvelden vanaf De 
Dogger naad de Linie. 

Eén van de sportverenigingen is verhuisd naar 
De Streepjesberg. De rest van de 
sportverenigingen kan op De Dogger blijven. 

Collegeperiode 2008-2012  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Oplevering sportaccommodatie De Linie 
medio 2010. 

De sportaccommodatie kon deels 
gehandhaafd blijven door verplaatsing op De 
Dogger. De oplevering heeft in december 2010 
plaatsgevonden.  

Oplevering bouwrijpe kavel voor ziekenhuis 
najaar 2010. 

De grondexploitatie en het stedenbouwkundig 
plan is in april 2010 vastgesteld door de Raad. 
Het bestemmingsplan is in december 2010 
door de raad gewijzigd vastgesteld. De 
ondertekening SOK en koopovereenkomst 
Gemini heeft eind 2010 plaatsgevonden 
inclusief de levering van een bouwrijpe kavel 
aan het Gemini. 

Budget De kosten (incl. een groot deel van de 
kosten van de sportaccommodatie op de 
Linie) dienen te worden gedekt uit 
opbrengsten van de grondexploitatie en 
mogelijke subsidies en bijdragen. 

De kosten zijn meegenomen in de 
grondexploitatie. 

Risico‟s Grondexploitatierisico‟s. Een belangrijk financieel risico (het niet tijdig 
leveren van de grond aan het 
Geminiziekenhuis) is vervallen. Het risico dat 
vertraging plaatsvindt in de verplaatsing van 
het ziekenhuis is sinds de levering van de 
kavel geen gemeentelijk risico meer. 

Programma Algemeen bestuur en middelen  
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Bezoekerscentrum Duinen Noordkop 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Realisering Bezoekerscentrum Duinen 

Noordkop. 
Gerealiseerd. 

Realisering kinderboerderij. Gerealiseerd. 
Oprichting zelfstandige rechtspersoon 
Bezoekerscentrum en kinderboerderij. 

Gerealiseerd. 

Overgang van Groene Poolster naar 
Bezoekerscentrum. 

Gerealiseerd 

Collegeperiode 2006-2014 Het project is in 2010 afgesloten. 
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Definitief bedrijfsplan en organisatie 
(december 2009). 

De budgetovereenkomst is in juli 2010 
ondertekend, zodat de verzelfstandiging met 
ingang van 1 augustus heeft plaatsgevonden. 
De overeenkomsten met de gebruikers zijn 
getekend. 

Oplevering en inrichting (december 2009 – 
mei 2010). 

Het bezoekerscentrum functioneert sinds juni 
2010 op de nieuwe locatie. 

Budget De raad heeft voor de realisatie van het 
bezoekerscentrum een krediet van 
€ 2.615.000 beschikbaar gesteld. 

De raad heeft in juni 2010 € 60.000 
beschikbaar gesteld om de inrichting voor de 
opening mogelijk te maken. 
In dezelfde raadsvergadering is ten behoeve 
van de budgetsubsidieovereenkomst een extra 
bijdrage voor 2010 en 2011 toegezegd. Eind 
2010/begin 2011 vindt de afrekening van de 
subsidies plaats. 

Risico‟s  Niet voorziene uitgaven voor bouw 
bezoekerscentrum en kinderboerderij 
en inrichting binnen- en buitenruimten.  Niet voorziene uitgaven t.b.v. start 
stichting 

 

Programma Milieu en Onderwijs en jeugd  
 

Huisduinerkwartier 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Het realiseren van circa 60  woningen en 

voorzieningen op het voormalig OS&O-
terrein en de locaties Badhuisstraat en 
Tillenhof 

 

Collegeperiode 2006-2014  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

April 2009 – juni 2010: procedure 
bestemmingsplan, verkoop en 
bouwvoorbereiding 

Bestemmingsplan Huisduinerkwartier is 
vastgesteld. 

Juni 2010 -  december 2011: bouw 
(fasegewijs) 

De onderhandelingen met de beoogde 
ontwikkelaar zijn nog niet afgerond. Er wordt 
naar gestreefd om in het eerste kwartaal van 
2011 te komen tot een koop- en 
realisatieovereenkomst. 

Budget  Ontwerpfase: € 140.000 (gemeentelijke 
begeleiding)  Voorbereidings- en uitvoeringsfase: 
memorie (dekking binnen exploitatie 
Huisduinerkwartier)  

In december 2010 waren de onderhandelingen 
met de ontwikkelaar nog niet afgerond. 

Risico‟s  Opzegging huurcontract loods.  Verslechtering marktsituatie.  Herbestemming casinogebouw. 

Er is nog sprake van tijdelijk gebruik van de 
loods. Tijdige verplaatsing blijft een risico. 
Daarnaast heeft de verslechtering van de 
markt invloed op de gespreksvoering met de 
ontwikkelaar. 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
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Nieuwbouw Noorderhaven 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Een nieuwe woonbuurt met 320 woningen 

waarvan 40 cliëntwoningen. 
 

Collegeperiode 2006-2014  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Bestemmingsplan: oktober 2009 – oktober 
2010 

Het bestemmingsplan Julianadorp Zuidoost 
2010 is vastgesteld. 

Realisatie bouwfase 1: november 2009 – 
mei 2011 

Op dit moment wordt onderzocht of de 
compensatie voor de natuurwaarden kan 
worden gerealiseerd door natuur-
/groenontwikkeling aan de zuidrand van De 
Schooten. De bouw van de 1e fase loopt. 

Budget In de exploitatieovereenkomst tussen 
gemeente en ‟s Heerenloo is een bedrag 
van € 200.000 (excl. BTW) opgenomen voor 
de gemeentelijke begeleiding van 
bestemmingsplannen en planuitwerkingen. 

Het bestemmingsplan is vastgesteld. De 
kosten van natuurcompensatie zijn voor 
rekening van de ontwikkelende partij. 

Risico‟s N.v.t.  
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 

Nieuwbouw Julianadorp Oost 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Een nieuwbouwwijk met circa 600 woningen 

en bijbehorende openbare ruimte (groen, 
water) en infrastructuur. 

 

Collegeperiode 2010-2018  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Realisatie ontwikkelcontracten: voorjaar 
2010 

De contracten met de Helderse 
Bouwcombinatie en de Woningstichting Den 
Helder zijn in 2010 niet tot stand gekomen. 
Verwacht wordt dat deze in het eerste kwartaal 
van 2011 in concept gereed zijn. 

Vaststelling bestemmingsplan: medio 2011 Het voorontwerp bestemmingsplan is ter 
inzage gelegd. 

Budget Er is een door de raad vastgestelde 
grondexploitatie. Deze wordt geactualiseerd 
bij afronding van de ontwerpfase. 

De grondexploitatie is met het 
stedenbouwkundig plan in november 2010 
vastgesteld. 

Risico‟s  Tegenvallende woningmarkt (krimp van 
de bevolking).  Te groot nieuwbouwaanbod 
tegelijkertijd.  Tegenvallende sociaal-economische 
ontwikkelingen, waardoor belangstelling 
voor wonen in Den Helder terugloopt.  Geen sluitende exploitatie door 
ambitieuze kwalitatieve eisen.  Noodzaak tot wijzigingen samenstelling 
woningaanbod door 
marktontwikkelingen.  Een van de partners trekt zich terug.  Problemen met realiseren bouwclaim 
HBK. 

De risico‟s zijn niet gewijzigd, maar de 
grondexploitatie gaat wel uit van de situatie 
medio 2010 en geeft daarmee een realistisch 
beeld. 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
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Vinkenterrein 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Ontwikkelen Vinkenterrein Het resultaat van het project blijft beperkt tot 

het realiseren van een gymzaal en extra 
parkeergelegenheid. In overleg met de 
beoogde ontwikkelaar is afgezien van 
woningbouw. 

Collegeperiode 2006-2014  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Januari 2010: afronding haalbaarheidsstudie  
Vaststellen projectbesluit, planning, 
exploitatieopzet etc. 

 Vaststelling schetsplan en plan van 
aanpak voor de resterende projectfasen: 
februari 2011.  Stedebouwkundig plan en 
beeldkwaliteitplan gereed: juli 2011.  Ontwerp gymzaal gereed: oktober 2011.  Start bouwrijp maken en aanleg 
parkeerplaatsen: november 2011  Oplevering gymzaal: medio 2012 

Budget Ontwerpfase € 57.000 (gemeentelijke 
begeleiding) 

 

Risico‟s Bodemsanering Bodemsanering is noodzakelijk gebleken. 
Daarnaast is het aantal financiële dragers van 
dit project beperkt, waardoor risico van 
onvoldoende financiële dekking. 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 

Nieuwbouw brede school Pasteurstraat 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Een brede school in de Pasteurstraat welke 

naar verwachting in 2011 wordt opgeleverd. 
Rekening wordt gehouden met een vertraging 
van 1 jaar. 

Collegeperiode 2010-2012  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

W. Turnhout – v.d. Bosch  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Ondertekening koop- en 
realisatieovereenkomst: september 2010 

De ondertekening van de koop- en 
realisatieovereenkomst heeft in het najaar van 
2010 plaatsgevonden. 

Verlening bouwvergunning: uiterlijk 1 
september 2010 

Er is een onjuistheid geconstateerd in het 
bestemmingsplan tijdens de 
bouwvergunningverlening, waardoor 
vertraging isopgelopen. 

Aanbesteding: juni 2010 De aanbesteding volgt na ondertekening van 
de koop- en realisatieovereenkomst. 

Oplevering en ingebruikname gebouw en 
openbare ruimte: eind 2012 

In verband met bezwaren in de buurt bestaat 
het risico van uitloop tot september 2012. 

Budget   
Risico‟s   
Programma Onderwijs en jeugd  
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Herinrichting Middenweg 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Herinrichting Middenweg  
Collegeperiode   
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Definitief ontwerp: december 2009  
Heroverweging met klankbordgroep: 
voorjaar 2010 

Tijdens een bewonersavond in oktober 2009 
bleek de behoefte aan een nadere afweging 
van de drie varianten. Deze zijn besproken in 
een klankbordgroep. Na uitwerking van het 
ontwerp tot het bestek kan, na aanbesteding, 
de herinrichting in 2011 plaatsvinden. 

Voornemen variantkeuze: zomer 2010. In augustus start een inspraakprocedure over 
de voorgenomen variant keuze van het 
college. Na verwerking van reacties en 
besluitvorming door het college kan een 
uitvoeringskrediet aan de raad worden 
gevraagd. 

Aanvraag uitvoeringskrediet: najaar 2010  
Budget   
Risico‟s   
Programma Beheer openbare ruimte  
 

Ontwikkeling Kooypunt fase 3 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Bouwrijpmaken 3e fase Kooypunt  
Collegeperiode 2010-2014  
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

P. Bruin  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

Ontwerpfase  
Vaststellen van stedenbouwkundig plan en 
de grondexploitatie: mei 2011 

 

Budget De voorbereidingskosten worden binnen de 
grondexploitatie Kooypunt gedekt. 

 

Risico‟s  Tegenvallende vraag naar kavels.  Lager tempo ontwikkeling economische 
situatie. 

 

Programma Economische ontwikkeling  
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Herinrichting haven Den Helder 
Omschrijving Oorspronkelijke uitgangspunten Resultaten/afwijkingen 
Resultaat Oplevering Multipurposekade: juli 2008. Gerealiseerd. 

Oplevering tijdelijke maatregelen OZD-kade: 
augustus 2008. 

Gerealiseerd. 

Oplevering Verbrede OZD-kade: december. 
2008.  
 

Gerealiseerd. Op 11 februari 2009 is de 
Nieuwediepkade door staatssecretaris mevr. 
Huizinga geopend en op 13 februari 2009 
heeft er een opendag voor de bewoners 
plaatsgevonden. 

Oplevering Vislossteigers: september 2007. Gerealiseerd. 
Oplevering Drinkwaterbuffer: april 2009. Gerealiseerd maart 2010. 
Oplevering ISPS Het Nieuwe werk: 
december 2009. 

Hekwerk is opgeleverd, waarbij de kade aan 
de ISPS-code voldoet. De automatisering is 
uitgesteld tot 1 december 2010. 

Collegeperiode   
Portefeuillehouder/project-
wethouder 

K. Visser  

Planning belangrijke 
mijlpalen 

  
  

Budget OZD- en Multipurposekade en ISPS: € 13,3 
miljoen met dekking uit de Havenexploitatie 
en een bijdrage van de Provincie NH (WED 
II). 

Op dit moment is er een overschrijding op het 
krediet van het project de OZD kade van  
€ 56.000 

Drinkwaterbuffer € 795.000 dekken uit 
opbrengsten drinkwaterverkoop. 

Hier wordt een overschrijding voorzien van 
€ 77.000 mede als gevolg van knelpunten bij 
de opstart van de drinkwaterbuffer begin 2010. 

Oplevering vislossteiger € 310.000 Hier is een overschrijding van  
€ 19.000. 

Oplevering ISPS Het Nieuwe werk:  
€ 256.000 

Voor de automatisering van ISPS Het Nieuwe 
werk is op dit moment een begrotingstekort 
van € 433.900 waarvan € 125.000 meerwerk 
als gevolg van de aanleg van extra 
glasvezelkabels. Een advies hierover is in 
voorbereiding en zal ter instemming worden 
voorgelegd aan de Raad alvorens tot 
investering over wordt gegaan. 

Risico‟s   
Programma Economische ontwikkeling  
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Categorieën van begrotingsrechtmatigheid 
 

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de 
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend: 

Onrechtmatig, 
maar telt niet 
mee voor het 
oordeel 

Onrechtmatig, 
en telt mee 
voor het 
oordeel 

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in 
geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 
Bijvoorbeeld: de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk 
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving 
(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 

 

X 
 

2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, 
maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten 
onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al 
wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing 
ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken 
met de raad. 

 

X 
 

3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld 
via subsidies of kostendekkende omzet. 

X **) 
 

 

4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak 
blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van 
de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

X **) 
 

 

5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van 
deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. 

 X 
 

6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als 
onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij 
nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een 
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal 
hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg 
van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht 
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat 
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen 
dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden 
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. 
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 
- geconstateerd na verantwoordingsjaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) 
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere 
hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in 
de volgende jaren.  
- jaar van investeren 
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
**) In de raadsvergadering van 13 december 2010 is het controleprotocol voor de accountantscontrole  2010 vast 
gesteld waarbij is bepaald (oa) dat de begroting is geautorsieerd op programma niveau zodat onder- en 
overschrijdingen op productniveau geen gevolgen hebben voor het oordeel van de accountant. 
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