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Advies commissie Bestuur en Middelen 

 
 

Datum vergadering: 18 oktober 2017 

Nummer advies: CA17.00035 

Onderwerp: Advies over het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018. 

 
 
In haar vergadering van 18 oktober 2017 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde voorstel 
besproken. 
 
De commissie heeft het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018 in samenhang met het 
voorstel tot vaststelling van diverse belastingverordeningen 2018 behandeld. 
 
De commissie acht in meerderheid de voorstellen besluitrijp en stelt voor deze te agenderen voor de 
raadsvergadering van 8 november 2017. 
 
Een aantal fracties is van mening dat de begroting in zijn algemeenheid een bespreekpunt vormt.  
Specifiek zijn in ieder geval de volgende onderwerpen naar voren gebracht die de fracties in de raad nog aan 
de orde zullen brengen: 
- het al dan niet instellen van het programma Gebiedsgerichte aanpak; 
- hoogte afvalstoffenheffing / HVC; 
- dierenwelzijn; 
- begrotingsdiscipline; 
- groei aantal uitkeringen en toeslagen; 
- gratis parkeren. 
 
Er zijn moties/amendementen aangekondigd door de fractie van Sociaal Lokaal Den Helder (gebiedsgerichte 
aanpak en afvalstoffenheffing) en de fractie van de VVD (camerabeveiliging Station-Zuid). 
 
De commissie neemt verder kennis van de toezegging van de zijde van het college van burgemeester en 
wethouders dat vóór de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2018 schriftelijke informatie wordt 
gegeven over: 
- doelmatigheid van experimenten in het sociaal domein; 
- leerlingenvervoer; 
- armoedeval; 
- VVV-vestiging in de binnenstad; 
- dienstverleningsopdracht/kostenberekening HVC; 
- huishoudelijke hulp (waar is verzocht om informatie over Suns Assist); 
- bovenwettelijke taken; 
- mediation; 
- overheadkosten; 
- relatie kosten externe inhuur tot uitbreiding formatie van de afdeling Sociaal Domein; 
- welk nieuw product is geïntroduceerd in het programma sociaal domein;  
- de inhoud van de investeringen ad € 400.000,- op pagina 7 van het raadsvoorstel. 
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Den Helder, 18 oktober 2017  
 
commissie Bestuur en Middelen, 
 
 
Voorzitter 
H. van Dongen 
 

 
 
 

 
 
Commissiegriffier 
F.V.A. Hoogervorst  

 
 

 


