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Amendement 

Onderwerp: voorstel rapport rekenkamercommissie 'Evalueerbaarheid van Beleid' 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 29 juni 2015; 

Besluit: 

In het raadsbesluit een beslispunt toe te voegen welke luidt: 

4, In het onder punt drie genoemde plan van aanpak eveneens op te nemen het (laten) 
ontwikkelen van een app voor de begroting 2017 die inzicht geeft in alle taken die de 
gemeente doet, waarom de gemeente deze taken uitvoert en hoeveel geld daarmee gemoeid 
is. E.e.a. naar voorbeeld van de begroting/feiten kaarten app van de gemeente Hengelo. 

5. In het onder punt drie genoemde plan van aanpak een uitspraak te doen over de mogelijkheid 
dat de app genoemd onder punt 4 in de nabije toekomst gedurende het uitvoeringsjaar van de 
begroting 'real-time' (of periodiek) inzicht geeft in de stand van de budgetten. 

Toelichting: 
In de komende jaren moet er in de gemeente Den Helder flink worden bezuinigd. Deze bezuinigingen 
zijn niet meer te realiseren door het 'hanteren van de kaasschaaf maar vragen om zorgvuldig te 
maken keuzes die maatschappelijk ingrijpend kunnen zijn. Hiervoor is een goed inzicht in de 
begroting onmisbaar. 

De accountant constateert al meerdere jaren, ook in de accountantsverklaring over de 
programmarekening 2014, dat er zorgvuldiger begroot moet worden. In het rapport van de 
rekenkamercommissie wordt dit wederom bevestigd. Het is in de huidige begroting daarbij niet altijd 
duidelijk welke keuzes gemaakt kunnen worden. 

Er zijn voorbeelden, zoals de app www.watdoetheneelo.nl. die een belangrijke bijdrage leveren aan 
het transparanter, zorgvuldiger en begrijpelijker maken van de begroting. Dit kan een impuls geven 
aan de kwaliteit van besluitvorming ten aanzien van de besteding van middelen en de zorgvuldige 
realisering van bezuinigingen. 

De bruikbaarheid, toegankelijkheid, duidelijkheid, en eenvoud van een dergelijke app maakt het ook 
beter mogelijk om ex-ante verantwoording af te leggen aan de inwoners van Den Helder over 
gemaakte keuzes. Ook worden inwoners beter in staat gesteld om de begroting te volgen en hun 
opvatting hierover aan de politiek kenbaar te maken. 

De fractie van D66 Den Helder, 

P.M. van Dooren - Lansdorp 


