
gemeente 
Den Helder 

Raadsvragen 

Nr. RV13.0019 (2013) 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties Vrije Socialisten, ChristenUnie, 
GroenLinks, PvdA, W D en de Stadspartij betreffende Kadernota 2014-2017 'Koersvast Vooruit' 

Aan de fractie Vrije Socialisten, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, VVD en de Stadspartij 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

Op 13 mei 2013 heeft u schriftelijke vragen gesteld over Kadernota 2014-2017 'Koersvast Vooruit': 

Vrije Socialisten 

Pro 6 niet akkoord gaan met de herinrichting van Beatrixstraat en het Stationsplein. De 
verkeersstromen dusdanig te laten verlopen door alleen het kruispunt Fabrieksgracht-Ruygweg te 
reconstrueren. 
Dat levert naast een wijziging ook een bezuiniging vermindering op van de verkeersdruk in het 
centrum alsmede een meer dwingende richting en gebruik making van de al bestaande parkeerring. 
De ai gereserveerde gelden aanwenden voor de verlengde Breewijd, de rotonde en het volmaken van 
de rondweg. 
Welke financiële voordelen levert dit op en kan het gemeentebestuur achter de visie staan van een 
autoluwe of autoarme/vrije centrum staan? 

De uitwerking van het UP draagt bij aan de doelstellingen van de Strategische Visie. Het stadshart is 
in deze visie benoemd als een van de prioritaire gebieden. Onder meer met investeringen in de 
parkeervoorzieningen maken we een kwaliteitsslag. In het voorjaar van 2012 heeft uw raad wederom 
de herinrichting van Beatrixstraat en het Stationsplein bevestigd. 

Pro 2 aanschaf van portofoons alsmede aansluiting C2000 maakt het werk lichter en veiliger. 
Echter de menselijke maat is verdwenen en de vraag om assistentie zal door de ene mens anders 
gesteld worden en zal door de andere mens anders gehoord worden. Veiligheid en het lichter worden 
van werkzaamheden geschiedt door persoonlijke communicatie en in gezamenlijkheid. Het niet 
uitvoeren van deze incidentele uitgave gebruiken voor een pilot waarbij de effecten op gebied 
behouden van werk en van werkplezier en veiligheid zwaar moeten wegen alsmede de effecten op 
beroep doen van politie meewegen in de overwegingen. Is deze richting meegenomen naar de 
diverse diensten en welke inverdien effecten levert dit op. 

Het gebruik van porto's is gericht op het snel kunnen inschakelen van de politie als de (fysieke) 
veiligheid van de toezichthouder in het geding is. Door de noodknop van de porto te gebruiken, zal de 
politie sneller ter plaatste zijn dan nu het geval is (namelijk m.b.v. de mobiele telefoon de 
wachtcommandant bellen, kenbaar maken wie je bent en wat de gevaarsetting is). Daarnaast kan de 
porto gebruikt worden om nog beter de oog- en oorfunctie voor de politie te kunnen vervullen. 

Pro 3 
Het toevoegen van bomen aan het bestaande areaal bij nieuwbouw projecten ad 150000. 
Het aantal terug te planten bomen, voortkomend uit het bomenplan is recentelijk verlaagd. Meer 
bomen weg als er teruggeplaatst worden. 
Door 1 op 1 de terugplant plicht uit te voeren,ontstaat er geen incidentele uitgave. Het bedrag 
toevoegen aan reserve tbc duurzame verlichting 

De visie in het boombeheerplan is om voor kwaliteit te gaan en niet voor kwantiteit. Voor een 
duurzaam bomenbestand met zo min mogelijk knelpunten wordt daarom gekozen voor de juiste boom 
op de juiste plaats. Dit betekent onder meer een ruimere plantafstand en dus minder bomen. 
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In de huidige situatie is budget beschikbaar voor regulier onderhoud aan bestaande bomen. Het 
vervangen van bomen aan het einde van hun levensduur is hier niet bij inbegrepen (afschrijving). Wij 
moeten onze wettelijke zorgplicht echter wel nakomen, dus het verwijderen van risicovolle bomen én 
de herplantplicht wordt nu gefinancierd uit het reguliere onderhoudsbudget. Het gevolg hiervan is dat 
wij daardoor onze vastgestelde beheerkwaliteit niet kunnen behalen en er achterstallig onderhoud 
ontstaat. Met de verhoging van € 150.000 = kunnen in 2014 de maatregelen, zoals opgenomen in het 
vastgestelde Beheerplan Bomen 2013-2016, worden uitgevoerd. 

Pro 4a 
Geen onomkeerbare beslissingen nemen in de stedelijke vernieuwing (sloop schouwburg e.a.) geeft 
ruimte om de gereserveerde Zeestad gelden aan te wenden voor Assorgiaplein. De gelden die 
vrijvallen in de strategische reserve aanwenden om andere programma incidenteel te financieren. 

Het besluit tot bouw van de nieuwe Schouwburg is reeds genomen. Ten aanzien van de stedelijke 
vernieuwing zijn door de raad besluiten genomen over de wijze waarop en met welke financiering het 
stadshart nieuw elan krijgt. Ook in het kader van Halter 2 zijn hierover met de Woningstichting 
afspraken gemaakt. Het Assorgiaplein is een initiatief uit de markt, waarbij Zeestad heeft aangeboden 
mee te denken. En dat gebeurt ook. De bestemming voor deze gelden is onderwerp van gesprek in de 
discussie over het financieel meerjarenperspectief. Financiële bijdragen aan het project Assorgiaplein 
valt in de categorie ongeoorloofde staatssteun. De gemeente zal de herinrichting van de openbare 
ruimte voor haar rekening nemen. 

Pro 11 
Naast mishandeling van ouderen, een cijfermatige onderbouwing o.a. n.a.v. een onderzoeksopdracht 
vanuit de gemeente, blijkt dat mede door overbelasting van mantelzorgende, vrijwilligers die misbruik 
maken van de afhankelijkheid situatie van ouderen enzo meer, een groter beroep doend op 
vrijwilligers, geeft een beeld van schuivende panelen., of drukkend op een waterbed. 
De incidentele gelden voor het projectplan in te brengen bij het onderdeei lokaal gezondheidsbeleid 
en het stedelijke kompas. 
Vraag, geeft preventie en signalering van maatschappelijke ontwikkelingen niet een beter resultaat? 
De eventueel benodigde structurele gelden kunnen uit programma 4a komen. 

De gemeente ontvangt van het rijk een structurele bijdrage om ouderenmishandeling aan te pakken. 
Deze bijdrage ontvangt de gemeente als onderdeel van de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang. 
In de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013 - 2016 wordt in paragraaf 4.9 aandacht besteed aan 
ouderenmishandeling. De aanpak is gericht op signaleren, melden en stoppen van de mishandeling. 
Vanuit deze aanpak zullen wij in samenspraak met de partners zoals de GGD zoveel mogelijk de 
preventie en het signaleren stimuleren omdat ook wij daarvan het beste resultaat verwachten. 

Pro 12 
Pag 19 punt 3 ev 
Er wordt 0,9 uitgenomen, deze te storten in strategische reserve en te herbestemmen voor 
intensivering armoede beleid. 
Er is een toenemende schuldenlast en achterstanden bij de minima. 
Eigen bijdrage vragen aan bewindvoeringskosten zal een uitstroom te zien geven van mensen die het 
nodig hebben. Het gevolg laat zich laten. 
Daarnaast zijn minimabeleid en armoedebeleid 2 diverse grootheden die wel in het verlengde kunnen 
leggen. Een goed minima beleid maakt een armoedebeleid mogelijk niet nodig!! 
Tevens kunnen de sociaal raadslieden gehandhaafd blijven 
Investeringen in de mens en diens directe omgeving is duurzaam en effectief. 
Bezuinigingen daarop is een ernstige vergissing en dient bestreden te worden. 
Veiligstellen van de voorzieningen voor o.a. deze doelgroep is een opgave en dient tenlastelegging te 
komen van bezuinigingen, schrappen of danwel anders inrichten van de kaders en de begroting. Op 
welke wijze kan het college invulling geven aan deze zienswijze? 

Getracht wordt om zoveel als mogelijk de doelgroep te ontzien. Hoe en in welke vorm dit exact 
vormgegeven kan worden wordt nader bekeken. 

In het licht van het geheel wordt het ons niet duidelijk hoe de voortgang van de Helderse Vallei zich 
ontwikkelt, toch 1 van de pijlers die van belang zijn vanuit het toeristisch aanbod? 

De Helderse Vallei maakt inderdaad een belangrijk onderdeel uit van het recreatieve knooppunt 
Mariëndal en is structureel voor een bedrag van € 710.529 opgenomen in de begroting. Alle betrokken 
partijen werken in goed overleg aan de ontwikkeling van dit knooppunt. 
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Christenunie 

In de kadernota wordt geen aandacht besteed aan een uitwerking van de unaniem aangenomen motie 
m.b.t. het zgn. Drechtstedenmodel. Graag uitleg waarom dit niet opgenomen is en wat de mogelijke 
(financiële) consequenties zijn van het wel in uitvoering brengen van dit model. 

Onlangs heeft de griffier u geïnformeerd over de stand van zaken in het kader van 'Slim 
samenwerken'. Graag verwijzen wij u naar deze informatie. In dit stadium van verkenning van 
samenwerkingsmogelijkheden is het niet moge/ijk de financiële consequenties te kwantificeren. 

Er wordt gesproken over een overall sturingsorganisatie met een stevige inbreng van Den Helder om 
zo de Rijksbezuinigingen op te vangen. Wordt hiermee bedoeld een overheveling van gemeentelijk 
budget naar een sturingsorganisatie (gemeenschappelijke regeling, RUD)? 

Hiermee wordt bedoeld dat we meer inzetten op de regionale ruimtelijk-economische samenwerking 
onder leiding van de stuurgroep Kop van Noord-Holland en de stuurgroep Sociaal Domein. Het 
komende jaar wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een regionaal investeringsfonds en 
een regionale raad (afgesproken met en tussen raadsleden op de Texel conferentie 'De Kop Werkt!'). 

Er moet €5,9 mio aan ombuigingen plaats vinden voor Willemsoord en sociaal domein. Deze zaken 
worden in 1 adem genoemd. Graag een specificatie: wat is hiervan het deel voor Wil lemsoord en wat 
het deel voor het sociaal domein. 

De specificatie van de taakstelling Willemsoord en het sociaal domein is als volgt: 
• Exploitatie Willemsoord € 550.000 
• Uitvoering WWB (sociaal domein) € 3.500.000 
• Uitvoering schuldhulpverlening, minimabeleid en inburgering € 1.800.000 

De verplichte maatschappelijke stages zijn afgeschaft vanwege bezuinigingen. Betekent dit dat er 
geen visie onder lag? Worden maatschappelijke stages nu niet meer belangrijk gevonden? 

Volgens het laatste regeerakkoord "Bruggen slaan" schaft de rijksoverheid met ingang van 2015 het 
verplichte karakter van de maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs weer af. 
De bijbehorende financiering vervalt dan ook. Dit betekent dat het voortgezet onderwijs en de 
gemeenten deze taak zelf zullen moeten blijven betalen indien deze voldoende belangrijk gevonden 
wordt. Wij hebben er nu nog niet voor gekozen om de beëindiging van de rijksbijdrage te vertalen in 
een ruimtevrager. Wij onderzoeken met Scholen aan Zee in hoeverre de maatschappelijke stage als 
instrument op waarde kan worden geschat en welke financiële inspanning daarvoor de gemeente bij 
hoort. 

Afromen onderwijshuisvesting; de rechtstreekse toewijzing aan scholen levert toch structureel minder 
uitgaven voor gemeenten op. Is dit dan niet net zo goed budgettair neutraal als bijv. de afschaffing van 
de verplichte maatschappelijke stage? 

Voor de overheveling van de uitvoering van het buitenonderhoud van schoolgebouwen naar de 
schoolbesturen in het primair onderwijs wordt 157 miljoen euro extra aan het gemeentefonds 
onttrokken en voortaan uitgekeerd aan de onderwijsbesturen. Met de overheveling van het budget 
voor onderhoud wordt de uitvoering van de zorgplicht van gemeenten voor het onderhoud aan 
schoolbesturen overgedragen. Niet de zorgplicht zelf. 

Naast deze overheveling van uitvoeringstaak en -budget wordt het budget voor onderwijshuisvesting 
inderdaad ook afgeroomd. De korting van 256 miljoen euro op het macrobudget voor 
onderwijshuisvesting betreft een algemene korting die door het Rijk wordt aangewend voor versterking 
van het primair onderwijs. 

Buurtcollectief: afspraken binnen het BCF-contract vragen om extra financiële faciliterrng. De definitie 
van BCF is toch dat er tegen een afgesproken prijs afgesproken producten worden geleverd? Dan kan 
het toch niet zo zijn dat er sprake is van een structureel te kort? Graag uitleg over het "structureel te 
kort". 

Het Buurtcollectief heeft inmiddels meerdere jaren te maken met een exploitatietekort als gevolg van 
een verschil in groei van het subsidiebudget versus de personele lasten. Wij zijn daarover al langere 
tijd met het bestuur in gesprek. Tot en met 2013 is de inspanning gericht op kostenreductie en groei 
van inkomsten uit andere dan gemeentelijke bron. Op beide onderdelen zijn resultaten geboekt, 

Raadsvragen V^g— Pagina 3 van 11 



echter wij hebben met het bestuur ook moeten constateren dat de grenzen in reductie enerzijds en 
groei anderzijds bereikt worden. In het kader van de rol die het buurtcollectief gaat spelen bij de 
decentralisatie vragen wij extra inspanningen, waar tevens extra financiële bijdragen tegenover komen 
te staan, 

GroenLinks 

Blz. 3. Aanleiding. 
Hier staat dat het college de raad vroegtijdig "betrokken" heeft bij deze kadernota. 
Bent u het met ons eens dat het college de raad vroegtijdig "geïnformeerd" heeft. 
Maar dat "behandeling in de raadsbrede bijeenkomst met als doel de fracties vroegtijdig mee te 
nemen" niet heeft geleid tot aanpassingen in de ruwe conceptversie? Bent u het met ons eens dat dit 
niet strookt met uw voornemen om als minderheidscollege rekening te houden met de opvattingen die 
buiten de coalitie in de raad leven? 

Wee, wij zijn het hier niet mee eens. Anders dan in voorgaande jaren zijn de ontwikkelingen en de 
financiële kaders waarop de kadernota is gebaseerd vooraf met u gedeeld. Ook is een ruwe versie 
met de uitkomsten van de kadernota met u gedeeld. In de ruwe versie waren meer 
oplossingsrichtingen opgenomen. De kadernota is aangepast na de bespreking met u. 

Blz. 5 punt 3. 
Oplossingsrichting tot een bedrag van € 1.296.000. 
De punten a. en b. brengen samen € 596.000 op. 
Bij c. staat "het nemen van nieuwe bezuinigingsmaatregelen als bovenstaande opties niet 
overgenomen wordt". 
Als a. en b. wel overgenomen wordt komen we toch nog € 700.000 te kort? 

Het door u geconstateerde verschil van € 700.000 in de oplossingen om het tekort op te lossen betreft 
het inzetten van ruimte in de stelpost rijksbezuinigingen (zie pagina 27 van de kadernota). 
U heeft gelijk dat dit als afzonderlijk beslispunt ontbreekt. Wij zullen het raadsbesluit hierop 
aanpassen. 

Blz. 6. Voortgang en uitvoering 2.1.1. 
Hierin wordt advies van de commissie Deetman/Mans aangehaald. 
Bent u met ons van mening dat toch wel selectief geciteerd wordt uit dit rapport? 
In het rapport wordt n.l. gesteld dat de sociale en culturele infrastructuur ook van groot belang is. En 
dan ook expliciet als een van de pijlers wordt genoemd! 

Wij verschillen hierover niet van mening. In de door u aangehaalde paragraaf staat immers "het op 
orde houden van de sociale infrastructuur waardoor mensen een mogelijkheid houden om met hulp 
van het eigen netwerk en de gemeente weer hun eigen kracht terug vinden" als basis voorwaarde 
genoemd. Daarnaast hebben we aangegeven dat het "essentieel is dat Den Helder een volwaardig 
en aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau behoudt". 

Blz. 9 . Grafiek 1, verloop reserves strategische visie 2009-2020. 
Is door de raad niet besloten dat we tot 2018 {fase 1 +) elk jaar 2,5 min. uit de lopende begroting en 
2,5 min. vanuit de reserves strategische visie aan Zeestad overgemaakt zou worden? 
Moeten wij uit de grafiek opmaken dat de bedragen in 2010-11'12 en '13 veel hoger zijn geweest dan 
de afgesproken 2,5 min. per jaar? 

De bijdragen aan Zeestad zijn inderdaad hoger dan €2,5 miljoen per jaar. De raad heeft besloten de 
bijdrage van € 25 miljoen aan Zeestad in het uitwerkingsplan Stadshart naar voren te halen. De 
betalingen aan Zeestad zijn gebaseerd op dit raadsbesluit. De exploitatie van fase 1+ is daarmee 
sluitend. 

Blz. 12, Ontwikkelingen Rijk (kortingen sociale domein). 
Bent u het met ons eens dat de percentages die hier, o.a. ten aanzien van huishoudelijke hulp, 
aangegeven worden, als gevolg van het Sociaal akkoord, niet meer juist zijn? Kunt u ons de juiste 
percentages geven? 

Op het moment van vaststellen van de Kadernota door het college was sprake van een korting van 
75%. De bezuinigingen ten aanzien van de kosten van huishoudelijke hulp zijn met het sociaal 
akkoord bijgesteld. Het percentage bezuiniging is bijgesteld van -75% naar -40%. 
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Programma 11. Zorg en maatschappelijke ontwikkelingen. 
De vrouwenopvang gelden zijn volgens ons een doel uitkering. 
Het college stelt nu voor om " aanpak jeugd alcohol en drugs", waardoor preventie en handhaving 
versterkt worden om zo minder overlast in het uitgaanscentrum te realiseren, te dekken met 58.000 
euro uit decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. 
Bent u met ons van mening dat het onrechtmatig is om hier vrouwenopvang gelden voor in te zetten? 

De Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang is - net als alle andere decentralisatieuitkeringen - geen 
doeluitkering. Er geldt om die reden geen financiële verantwoordingsplicht aan het rijk. 
De bijdrage wordt door het rijk weliswaar met een bepaald oogmerk beschikbaar gesteld, maar het is 
aan de gemeenteraad om te bepalen hoe de middelen worden besteed. Een aanwending buiten het 
domein Vrouwenopvang is dus niet onrechtmatig. Daarbij wijzen wij er graag op dat de 
onderbesteding van het budget Vrouwenopvang niet tot onvoldoende taakuitoefening zal leiden. 

PvdA 

Bladzijde 15, Over Wil lemsoord: 
Onder paragraaf 3.2.2. schrijft u: "Een uitzondering geldt voor 2010, in dat jaar zijn grote 
voorzieningen gevormd ten laste van het resultaat om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen". 
Daarna noemt u grondexploitatie, het werkdeel WWB én Willemsoord. 
Bent u met ons van mening dat u Willemsoord hier ten onrechte onder de noemer "incidenteel" 
schaart? Immers: voor Willemsoord is in 2010 al een groot bedrag weggeschreven, voor de jaren 
2011 en 2012 zijn er (grote) tekorten en op bladzijde 17 schrijft u dat Willemsoord ook voor de jaren 
2013-2016 een tekort laat zien van 1.6 miljoen euro. 

Het bedrag dat in het resultaat van 2010 als verlies op Willemsoord is meegenomen bedroeg 
€5,6 miljoen. Dit is één van de redenen waarom in 2010 het rekeningresultaat sterk negatief was. De 
exploitatie van Willemsoord laat de komende jaren een stijgende lijn zien. De verliezen worden steeds 
kleiner. Daarom kan niet gesproken worden over structurele verliezen. 

Bladzijde 19, punt 3: Afromen onderwijshuisvesting. 
Middelen voor onderwijshuisvesting gaan voortaan rechtstreeks naar de scholen. U maakt vervolgens 
melding van een uitname uit het gemeentefonds (voor Den Helder) van 0.9 miljoen euro. U suggereert 
hiermee, althans in de optiek van de PvdA-fractie, dat dit een flinke aderlating voor onze 
gemeentelijke financiën zal zijn. Maar hebben wij, als gemeente, voortaan ook 'geen omkijken' meer 
naar het schoolonderhoud? Immers: dat is een taak van de schoolbesturen geworden. Bent u het 
hierover met ons eens? 
Blijft voor ons wel de vraag bestaan: Wat is de rol van de gemeente wanneer scholen hun 
onderhoudsplicht "verzaken" of daarin andere maatstaven hanteren dan de gemeente goeddunkt? 

Voor de overheveling van de uitvoering van het buitenonderhoud van schoolgebouwen naar de 
schoolbesturen in het primair onderwijs wordt 157 miljoen euro extra aan het gemeentefonds 
onttrokken en voortaan uitgekeerd aan de onderwijsbesturen. Met de overheveling van het budget 
voor onderhoud wordt de uitvoering van de zorgplicht van gemeenten voor het onderhoud aan 
schoolbesturen overgedragen. Niet de zorgplicht zelf. 

Naast deze overheveling van uitvoeringstaak en -budget wordt het budget voor onderwijshuisvesting 
inderdaad ook afgeroomd. De korting van 256 miljoen euro op het macrobudget voor 
onderwijshuisvesting betreft een algemene korting die door het Rijk wordt aangewend voor versterking 
van het primair onderwijs. Deze korting vindt zijn grondslag in de rijksopvatting dat het 
onderhoudsbudget, macro gezien, door de gemeenten niet volledig voor het specifieke doel wordt 
aangewend. Dit geldt niet voor de situatie in onze gemeente. Een korting op dit budget betekent in die 
zin dus een daadwerkelijk tekort indien de uitgaven op het oorspronkelijke niveau gehandhaafd 
blijven. 

Bij doordecentralisatie wordt de uitvoering van de zorgplicht van de gemeente overgedragen aan de 
school besturen. De wettelijke zorgplicht zelf blijft bij de gemeente, net zoals dat het geval is bij de 
scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente blijft dus aanspreekbaar op verwaarlozing van de 
onderwijsaccommodaties. Om te voorkomen dat verwaarlozing ongemerkt plaatsvindt, zullen wij een 
toetsings- en controleprotocol met de basisschoolbesturen afspreken, zoals wij dat ook hebben 
gedaan met de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Bladzijde 20 en 23: Over het Assorgiaplein. 
In tabel 5, overzicht ruimtevragende maatregelen, schrijft u de aanduiding PM achter de inrichting 
openbare ruimte Assorgiaplein (en Stadspark). Nergens in deze Kadernota kunnen wij een indicatie 
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ontdekken over de hoogte van een dergelijk bedrag. Kunt u meer specifiek zijn over het bedrag 
waaraan u als college denkt, wanneer we spreken over de inrichting openbare ruimte Assorgiaplein? 

Het Assorgiaplein is een initiatief uit de markt, waarbij Zeestad heeft aangeboden mee te denken. En 
dat gebeurt ook. Zodra duidelijkheid bestaat over de planvorming rondom het Assorgiaplein, komt ook 
de detaillering (w.o. de inrichting van de openbare ruimte) in beeld. Daar is op dit moment nog geen 
informatie over beschikbaar. Het als PM post benoemen heeft tot doel het op termijn ontstaan van 
kosten in beeld te brengen (en te houden). Uw raad ontvangt hierover een voorstel. 

Bladzijde 2 1 : Over de GBA en BRP. 
U schrijft dat, in het kader van modernisering, de GBA vóór 1 januari 2016 vervangen zal moeten zijn 
voor het nieuwe BRP. Met ingang van 1 januari 2015 zullen er een 3-tal decentralisaties naar onze 
gemeente toegekomen zijn. Bent u het met ons eens dat wij alles op alles zullen moeten zetten om 
het BRP-systeem op 01-01-2015 al werkzaam te hebben omdat dit de decentralisaties ten goede 
komt? 

De datum voor de modernisering van de GBA naar BRP is bepaald door het ministerie. Verder staan 
de beide exercities op zich en kennen hun eigen dynamiek. 

Bladzijde 22: Over Boa's en portofoons. 
Betekent de aanschaf van portofoons en aansluiting op het C2000-netwerk dat Boa's in de toekomst 
alleen op pad kunnen (of moeten), dus niet meer in tweetallen? 

Boa's houden in de huidige situatie ook al alleen of in tweetallen toezicht. Het gebruik van porto's is 
gericht op het snel kunnen inschakelen van de politie als de veiligheid van de toezichthouder in het 
geding is. Daarnaast om nog beter de oog- en oorfunctie voor de politie te kunnen vervullen. 
Door het aansluiten op 02000 gaat er geen wijziging komen in het aantal toezichthouders dat alleen of 
in tweetallen op pad gaat. 

Bladzijde 23: Over de plek van de (oude) schouwburg. 
U schrijft hier dat "de sloopt van de oude schouwburg in 2016 zal plaatsvinden". Bij motie is 
vastgelegd dat met sloop niet eerder zal worden aangevangen dan dat er een nieuw 
inrichtingsbestemming voor deze plek is. (en daar daadwerkelijk gebouwd zal gaan worden) Kunt u 
ons aangeven hoever het staat met de (aard van) de herinrichting van de plek van de oude 
schouwburg? 

Zeestad heeft met de Woningstichting overeenstemming bereikt over stedenbouwkundige 
uitgangspunten, programma, grondprijs en dergelijke. In de komende periode wordt de invulling nader 
uitgewerkt. 

Bladzijde 24: Over het verkeersmodel: 
Kunt u specifieker dan in deze kadernota aangeven wat dit verkeersmodel behelst en of dit model 
voor een gedeelte van Den Helder zal moeten gelden of voor onze gehele stad? 
Is het mogelijk - uit hoofde van kostenbeheersing - dat een (nieuw) verkeersmodel voor meer dan 
alleen Den Helder wordt aangeschaft (en/of ontwikkeld). Bijvoorbeeld samen ons omringende 
gemeentes (of de regio). 

Een verkeersmodel is een computerprogramma waarin alle wegen in Den Helder zijn opgenomen, 
met kruispunten, verkeerslichten en zaken die de doorstroming, routekeuze en rijsnelheid beïnvloeden 
van autoverkeer. 
Aan de hand van actuele verkeerstellingen wordt het programma zo opgebouwd dat het de werkelijke 
verkeersstromen in de gemeente zo goed mogelijk benaderd. Daarmee wordt de huidige 
verkeerssituatie in Den Helder weergegeven. 

Met een dergelijk model kan een aantal zaken worden gedaan: 
- berekenen hoe het verkeer zich gaat gedragen indien wijzigingen in de infrastructuur worden 

aangebracht. Waar wordt het drukker en waar ontstaan knelpunten. 
- berekenen wat de verkeersgeluidsbelasting is langs de wegen. 
- berekenen wat de uitstoot is van 0O2, benzeen, pm10 etc. 
- toekomstscenario's maken voor het verkeer over 10 jaar. 

Hierdoor is het verkeersmodel onmisbaar voor het maken van plannen op allerlei gebied, 
woningbouw, havenontwikkeling, wegenbouw etc. 
Ook voor bestemmingsplannen zijn verkeers- en verkeersmilieugegevens nodig die door een 
verkeersmodel kunnen worden geleverd. 
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Voorts zijn wij verplicht om jaarlijks milieurapportages te maken voor de rijksoverheid. 

Regionale samenwerking in de aanschaf en ontwikkeling van dit soort applicaties behoort zeker tot de 
mogelijkheden en zullen wij ook onderzoeken. Dit vergt echter een traject met afstemming met 
buurgemeenten en is op korte termijn niet te realiseren. Een kostenreductie in aanschaf en 
ontwikkeling zal dit niet of nauwelijks geven. 

Stadspartij 

Allereerst beslispunt M op pagina 5 
Indien deze tarieven worden verhoogd houdt dit dan ook in dat het hele gebied wordt opgeknapt en 
dat alle wrakken worden verwijderd? 
Wie gaat deze wrak opruiming betalen? 

De verhoging van de tarieven zorgt ervoor dat de opbrengsten meer in verhouding komen tot de 
kosten van onderhoud van de steigers. De eigenaren van de vaartuigen zijn verantwoordelijk voor de 
boten die aan de door hen gehuurde steigers liggen. Daar waar de gemeente gevaarlijke situaties 
aantreft, zal het betreffende wrak worden verwijderd. 

beslispunt P op pagina 5 
Waarom worden deze kosten niet op de cliënten zelf verhaald? 
Heeft de gemeente in kaart hoeveel mensen er in de armoedeval zitten in Den Helder? 
Zo ja, hoeveel mensen zitten er gevangen in de armoedeval? 
Zo nee, hoe komt het dat de gemeente dit niet in kaart heeft gebracht en wanneer gaat dit gebeuren? 
Waarom wordt dit geld niet ingezet voor de mensen? 

Het is geen beleid van de gemeente Den Helder om een eigen bijdrage te vragen in het geval van 
toekenning bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. Omdat niet alle mensen die te maken 
(kunnen) krijgen met armoedeval ais cliënt voorkomen in de gemeentelijke administratie kunnen wij 
geen exacte aantallen noemen. 

Oplossingsrichtingen op pagina 5, Hondenbelasting 
De algemene reserve bedraagt 23,9 miljoen 
Hoe komt het dan dat het college niet in staat is om een relatief klein bedrag wat gemoeid is met de 
hondenbelasting, te kunnen wegzetten in deze kadernota, maar wel structureel grote bedragen weg 
kan zetten naar bv Willemsoord? 

Het is aan uw raad om een andere afweging te maken in het sluitend maken van de 
meerjarenbegroting. 

Onder dot 8: Instandhouden van een goed sociaal/cultureel voorzieningenniveau. De organisatorische 
kracht en innovatieve mogelijkheden van de organisaties blijven bestaan. 
Wat de Stadspartij betreft mag hier gewoon de nullijn of enkele procenten korting opgezet worden 
geen verhogingen meer. 
De vraag is: Hoeveel besparing levert de nullijn op en hoeveel besparing levert 1 % korten op? 

Een technische en cijfermatige benadering van het begrip 'besparing' levert een antwoord in euro's 
op. Wellicht bedoelt u dat ook. Ons antwoord op die technische benadering is dat per procent korting 
op de te verlenen subsidies de gemeente € 140.000 minder uitgeeft. Voor 2014 betekent de nullijn het 
achterwege laten van een loon- en prijscompensatie van 1,9%. Dit leidt tot een lagere uitgave van 
€266.000. 
Wij plaatsen het begrip 'besparing' echter in een breder perspectief en betrekken daar het 
maatschappelijke effect, of het ontbreken daarvan, ook bij. Minder geld uitgeven betekent geen netto 
winst omdat beoogde effecten niet of minder dan wenselijk bereikt worden. Eén of enkele procenten 
korting lijkt weinig, maar na de grote efficiency- en bezuinigingstaakstellingen die ons stadsbestuur 
sinds 2009 heeft uitgevoerd is elke euro voor de maatschappelijke partners een onmisbare geworden. 
Vanuit dit gegeven hebben wij een 'kaasschaafvoorstef' in deze kadernota achterwege gelaten. 

Er is enige ruimte gekomen door het uitstellen tot 1 januari 2015 van de invoering van de 
decentralisatie van het sociaaldomein. 
De vraag is: In hoeverre wij als gemeente hier financieel voor- of nadeel van hebben? Bij een 
voordeel moeten die gelden, naast in de Kadernota al genoemde € 700.000,=, gereserveerd worden 
voor het sociaal domein om zo in de eerste jaren de bezuinigingsklap geleidelijker op te vangen. 
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Met het Sociaal Akkoord is de invoering van de Participatiewet uitgesteld van 1 januari 2014 naar 1 
januari 2015. Van dit uitstel hebben wij als gemeente geen financieel voordeel en/of nadeel. 
Uitgangspunt blijft dat de taken binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden 
uitgevoerd. 

Ook onder 2.2 wordt ingegaan op de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (de wet HOF) 
Men geeft aan dat in de begroting van 2014 de wensen afgezet worden tegen het licht van de wet 
HOF. 
We zullen bij de begroting goed op moeten letten of al de ambities die het College heeft wel kunnen. 
De vraag is: Kunnen alle ambities die het College heeft wel uitvoering krijgen in bij krimpende 
financiën voor de gemeente Den Helder? 

Ja, de ambities van het college (voortkomend uit het coalitieprogramma en wensen uit de raad) zijn 
vertaald in deze kadernota. 
Het college is steeds op zoek naar de balans tussen het kunnen waarmaken van de ambities en het 
behouden van een sluitende meerjarenbegroting. De afgelopen jaren is dit gelukt en ook in deze 
kadernota kan er geïnvesteerd worden in de stad terwijl de financiën op orde blijven. 

Over 3.2.3: niet uit te voeren bezuinigingen. 
Kostendekkendheid begraven. Er worden vele oorzaken genoemd waardoor dit niet kostendekkend 
kan worden. 
De vraag is: Geeft u ons eens meer inzicht hoe die kosten precies zijn? 

De kosten die worden toegerekend aan de begraafplaats zijn: 
1. Vaste lasten ( kapitaallasten+ onderhoudskosten gebouwen) circa €90.000 op jaarbasis; 
2. Kosten onderhoud van de begraafplaats (onderhoud aanwezig groen, zoals het knippen van 

hagen, maaien van gazon, onderhoud paden etc.) circa € 100.000 op jaarbasis; 
3. De kosten voor het begraven. Sinds de nieuwe aanbesteding voor het delven van graven 

worden de kosten geraamd op ca. €60.000; 
4. Kosten voor tractie en personeel € 475.000. 

Veel van bovengenoemde werkzaamheden zijn voor 2013 en volgende jaren inmiddels uitbesteed. 
Het huidige personeel wat werkzaam is op de algemene begraafplaats wordt nu ingezet in het 
onderhoud van openbaar groen in de gemeente. Hierdoor zullen minder kosten van personeel en 
tractie worden toegerekend aan het product 771 Begraafplaats. 

Is het niet voordeliger om de mensen die op kosten van de gemeente worden begraven te cremeren? 
Blijkbaar is er geen behoefte aan een Islamitische begraafplaats, Hoelang houden wij een Islamitische 
begraafplaats in stand als er alleen maar kosten zijn en geen inkomen? 

In sommige gevallen is cremeren niet mogelijk, bijvoorbeeld i.v.m. het ontbreken van identiteit. 
Gesteld dat er een onbekend lichaam gecremeerd wordt waarvan tater (door DNA vergelijk) de 
nabestaanden aangeven dat de persoon in kwestie begraven had willen worden. 
Op de begraafplaats er is voldoende ruimte om te begraven. Het gaat dan in dergelijke gevallen alleen 
om de kosten voor het openen en sluiten van het graf. 
Deze kosten bedragen ca. € 585,— per te maken graf. De kosten voor het transporteren van een 
lichaam naar Schagen, cremeren en verstrooien zijn hoger. 

Het een wettelijke verplichting vanuit de wet op de lijkbezorging dat er voor alle geloofsgezlndten 
binnen de gemeentegrenzen een mogelijkheid is om op vanuit het geloof traditionele wijze begraven 
te kunnen worden. 
De uitbreiding van de algemene begraafplaats is destijds ingegeven om in de toekomst in 
kindergraven te kunnen voorzien. Hierbij is tevens het verzoek van de islamitische vereniging 
meegenomen om binnen de gemeente op islamitische wijze te kunnen begraven. Met dit laatste in 
rekening gehouden bij het ontwerp. Vervolgens is een gedeelte van de uitbreiding expliciet 
aangewezen om uitsluitend op islamitische wijze te begraven. 

Momenteel wordt een aantal van deze mensen nog gerepatrieerd. De begraafplaats zal meer gebruikt 
worden voor mensen die minder binding hebben met het oorspronkelijke vaderland. Dit zijn over het 
algemeen de nu nog relatief jonge mensen. 

Een DNA bank aanleggen is een goedkopere en oplossingsgerichte vorm om de mogelijkheid tot 
begraven op kosten van de gemeente tot het verleden te laten behoren en de overledene te 
cremeren, waarom kiest het college niet voor deze vorm? 
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Dit is een stelling die nog wel wat vragen oproept. Zoals: Wie gaat een dergelijke DNA-bank beheren? 
Wat kost dat dan? Wordt bedoeld dat daarmee standaard gecremeerd kan worden? In dat geval 
moeten de kosten van een DNA-bank ook nog aan de kosten voor cremeren toegevoegd worden. 
Afname van DNA gebeurt nu alleen maar bij mensen waarvan de identiteit niet vastgesteld kan 
worden (denk aan drenkelingen) en die wel binnen een bepaalde tijd begraven moeten worden. Met 
dit DNA in een databank kan dan over heel Nederland (en daarbuiten) wellicht later nog de identiteit 
van de overledene vastgesteld worden. Het DNA wordt afgenomen en vastgelegd door het 
Nederlands Forensisch Instituut. Dit is sinds een aantal jaren een wettelijke verplichting. Het 
vastleggen van DNA van overledenen waarvan wel de identiteit bekend is, maar waarvan de 
nabestaanden niet kunnen (armlastig, of gewoon omdat ze er niet zijn) of willen betalen komt dan voor 
rekening van de gemeente. Deze kosten voor afname en archivering van DNA komen bovenop de 
kosten voor cremeren. 

Programma's minimabeleid 
Blij dat er ruimte is gevonden om voor de minima structureel beleid mogelijk te maken. 

Er uit springt echter de kosten voor bewindvoering. Er wordt gesproken dat er overleg is met instanties 
om de kosten naar beneden bij te stellen. 
Blijft dat we praten over € 750.000,= en dat is heel veel geld. 
De vraag is: Hoeveel mensen maken gebruik van bewindvoering en wat is op de lange termijn het 
effect? Wordt er betaald naar resultaat of wordt er betaald per cliënt? 

Er zijn 538 cliënten die gebruik maken van de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. 
Deze bijstand wordt verstrekt indien er een uitspraak is van de rechtbank waarin bevestigd wordt dat 
de cliënt niet meer de regie heeft over zijn financiën vanwege in de persoon gelegen factoren. 
Het effect op langere termijn is afhankelijk van de ontwikkeling van de in de persoon gelegen factoren. 
Vaak zijn deze blijvend. Er wordt betaald per cliënt. 

W D 

Blz 9: De grafiek laat zien dat de laagste stand wordt bereikt op 31 december 2014, er zit dan € 3 
miljoen in de reserve waarvoor geen verplichtingen zijn aangegaan. Dit bedrag loopt op naar € 10,3 
eind 2015 omdat in 2015 de laatste termijn uit de verkoop van de aandelen wordt ontvangen. 
Daarnaast is afgesproken dat de rente opbrengsten aan de reserve worden toegevoegd, 
vraag: Kan het College aangeven welke onderdelen fase II van het UP heeft en hoeveel financiën 
vanuit de reserve strategische visie daarvoor bij de realisatie bij benadering zijn gemoeid? 

In 2012 heeft uw raad besloten dat de fasering in het UP wordt aangepast. Dit heeft geresulteerd in de 
herziene fase 1 +. Fase 2 is aan de orde na realisatie van fase 1 +. Er is een jaarlijkse bijdrage aan 
Zeestad gedurende de looptijd van fase 1+; deze gelden zijn reeds gereserveerd in de begroting(-en). 
Ook na 2018 heeft Den Helder nog ambities. Te denken valt daarbij aan de gele route variant, de 
groene stroomhaven en de uitvoering van UP fase 2 en verder. Het beschikbaar houden van de 
strategische reserve is hiervoor van belang. 

Blz 23: Programma 4a Stadshart ( € pm ) 
Ondernemers hebben het initiatief voor een stadsplein genomen, het Assorgiaplein. De inrichting van 
de openbare buitenruimte en het stadspark komen in dit plan voor rekening van de gemeente. Als de 
gemeente het plan wil omarmen moeten hiervoor middelen gereserveerd worden. Zonder deze 
middelen kan het initiatief van de ondernemers niet worden gehonoreerd. Omdat Stedelijke 
Vernieuwingsgelden tot en met 2018 gereserveerd zijn voor de exploitatie Zeestad, terwijl de sloop 
van de oude schouwburg in 2016 zal plaatsvinden, stellen wij voor om de reserve strategische visie te 
koppelen aan het initiatief voor het Assorgiaplein. 
De verwachting is dat de initiatiefnemers Assorgiaplein de gemeente zullen vragen om in 2014 de 
openbare ruimte stapsgewijs opnieuw in te richten. De daarvoor benodigde middelen kunnen worden 
gevonden in de reserve strategische visie. 
Vragen: 
-Kan het College ter voorkoming van mogelijk toekomstige misverstanden aangeven welk bedrag 
gemoeid is met de bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte bij het plan Assorgiaplein? 

Het Assorgiaplein is een initiatief uit de markt, waarbij Zeestad heeft aangeboden mee te denken. En 
dat gebeurt ook. Zodra duidelijkheid bestaat over de planvorming rondom het Assorgiaplein, komt ook 
de detaillering (w.o. de inrichting van de openbare ruimte) in beeld. Daar is op dit moment nog geen 
informatie over beschikbaar. 
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- Is het juist dat het College op blz. 23 voorstelt om zonder enige beperking de reserve strategische 
visie te koppelen aan het initiatief voor het Assorgiaplein? 
- Is het gelet op het feit dat hier sprake is van een particulier initiatief uit oogpunt van zorgvuldigheid 
niet beter eerst de businesscase af te wachten en daarna eventueel een bijdrage daarvoor te 
reserveren? 

Het als PM post benoemen heeft tot doel het op termijn ontstaan van kosten in beeld te brengen (en 
te houden). Uw raad ontvangt hierover een voorstel 

Blz 13: Er zijn manieren om de wet HOF te omzeilen. Er moet dan gedacht worden aan PPS-
constructies, leasen of DBFMO-contracten. Kern van deze methoden is om investeringen niet in één 
keer te betalen maar de betalingen over de gebruiksduur van de goederen uit te smeren. 

Vragen: 
- Zijn er nog meerwegen om de wet HOF op legale wijze te omzeilen? De provincies Brabant en 
Gelderland hebben hier al enig creatief voorwerk voor gedaan. 

Er zijn waarschijnlijk meer mogelijkheden, wij hebben hier nog geen uitvoerig onderzoek naar gedaan. 
Ons investeringsplan geeft geen aanleiding tot een nader onderzoek. 

- Wat betekent de hierboven afgedrukte passage voor de financiering van de nieuwbouw? 

Wij nemen aan dat u doelt op de nieuwbouw van het stadhuis. Hierbij gaan wij uit van de besluiten die 
hierover zijn genomen. De afgedrukte passage over mogelijkheden van legale vormen van omzeilen 
van de wet HOF hebben hier geen invloed op. Ook hier geldt dat binnen de investeringsruimte er 
vooralsnog voldoende ruimte aanwezig is. Wij verwijzen hierbij naar de eerdere beantwoording. 

- Kan het College aangeven of en zo, ja welke consequenties e.e.a. heeft voor de 
meerjarenbegroting? 

Wij hebben eerder aangegeven dat er geen consequenties zijn ten aanzien van de 
meerjarenbegroting 2013-2016 (in de programmabegroting 2013). In de begroting 2014 beoordelen 
wij de mogelijke consequenties opnieuw. 

Blz 25: Continueren jeugd onderwijs cultuurfonds (structureel € 50.000) 
Het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds is ingesteld dankzij de destijds verkregen Aboutalebgelden van het 
rijk. Deze middelen zijn bedoeld om de participatie van kinderen uit arme gezinnen te stimuleren. De 
vergroting van de participatie van de doelgroepkinderen komt tot stand. 
De rijksmiddelen voor Participatie arme kinderen zijn naar verwachting in 2015 op. De jaarlijkse 
behoefte aan middelen is € 50.000. 

Subsidieverlening jeugd sportfonds (structureel € 50.000) 
Het Jeugd Sportfonds is ingesteld dankzij de destijds verkregen Aboutalebgelden van het rijk. Deze 
middelen zijn bedoeld om de participatie van kinderen uit arme gezinnen te stimuleren. De vergroting 
van de participatie van de doelgroepkinderen komt tot stand. 
De rijksmiddelen voor Participatie arme kinderen zijn naar verwachting in 2015 op. De jaarlijkse 
behoefte aan middelen is € 50.000. 

Passage Kamerbrief VWS 080213: Door voldoende te sporten en bewegen kan iedereen zelf een 
belangrijke bijdrage leveren aan zijn of haar eigen gezondheid. Bovendien draagt gezamenlijk sporten 
bij aan de sociale samenhang in buurten en wijken. Sinds 2012 loopt het programma Sport en 
Bewegen in de Buurt. Er zijn buurtsportcoaches aangesteld in 378 gemeenten en 169 sport-
impulsprojecten verspreid over Nederland van start gegaan. Ook in 2013 wordt ingezet op het 
realiseren van meer sport- en beweegaanbod waar er lokaal behoefte aan is. Daarbij is er specifiek 
aandacht voor het bereiken van kinderen met overgewicht. Vanaf 2014 komen er bovendien extra 
middelen beschikbaar om kinderen uit lage inkomensgroepen te bereiken. Om beter in te spelen op 
de lokale vraag, moeten buurtsportcoaches kwalitatief goed zijn toegerust. Wij zullen een initiërende 
en stimulerende rol spelen om de kwaliteit van de buurtsportcoaches verder te verbeteren. Wij gaan 
samen met het veld opvolging geven aan de aanbevelingen van de Taskforce Belemmeringen. 
Vragen: 

- Deelt het College onze opvatting dat de structurele behoefte van zeker het jeugd sportfonds ( 
wellicht ook jeugd cultuurfonds) reeds is afgedekt vanuit het gemeentefonds? 
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De aankondiging uit de VWS-brief is nog niet concreet financieel vertaald. Wellicht zal de ministeriële 
mei-circulaire duidelijkheid verschaffen. Ais er middelen via de AU voor dit doel beschikbaar komen, 
dan is de dekking inderdaad geregeld ter grootte van de toevoeging aan de AU. Wij willen deze 
mogelijkheid graag als alternatief bij de voorbereiding van de begroting 2014 meenemen. Voor dit 
moment houden wij vast aan de ruimtevragende intentie zoals is verwoord in de kadernota. 

- Onder verwijzing naar de eerder aan de wethouder Financiën gestelde vragen inzake de Reserve 
Participatie Arme Kinderen: Wat zal de stand zijn van deze Reserve eind 2013 en eind 2014. 

De stand van de reserve is per 1 januari 2013 ruim €90.000,-. U ontvangt binnenkort ons voorstel om 
dit bedrag dit jaar geheel vrij te maken voor de toekenning aan de twee jeugdfondsen. Als u dit 
voorstel overneemt, dan is de stand van de reserve daarna nul. Om die reden vragen wij u om al in 
2014 middelen beschikbaar te stellen voor verdere financiële voeding van beide fondsen. 

- Het Jeugdsportfonds zegt afgelopen jaar voor € 80 000 aan aanvragen te hebben gehonoreerd en 
verwacht in 2013 een toename tot € 100 000. In de Kadernota staat dat de jaarlijkse behoefte aan 
middelen € 50 000 is. Kan worden aangegeven hoe het komt dat deze verwachtingen uiteenlopen en 
wat de consequenties zullen zijn als er meer dan € 50 000 aan aanvragen komen. 

Wij verwachten dat op jaarbasis een bedrag van € 100.000,- voor beide fondsen toereikend zal zijn. 
De verdeling van dit bedrag tussen beide fondsen zal verlopen naar rato van de bestedingen. Dit is 
niet op voorhand een 50-50 verdeling. Wij zijn met de fondsen in gesprek over de mogelijkheden om 
de toewijzingscriteria die de fondsen hanteren zodanig aan te passen dat de bestedingen wel binnen 
het bereik van het beschikbare budget blijven. 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 21 mei 2013 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
Koen Schuili 

secretaris 
ir Ph. Salm 
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