
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 28 februari 2017 

Aan: raads- en commissieleden (cc college van burgemeester en wethouders) 

Van: M. Huisman, griffier 

Onderwerp: Raadsvoorstel Den Helder energieneutraal 2040 (RVO16.0121). 

 

 

U hebt van het college van burgemeester en wethouders raadsvoorstel RVO16.0121 Den Helder 

energieneutraal 2040 ter behandeling aangeboden gekregen. Het voorstel is geagendeerd voor de 

commissie Stadsontwikkeling en –beheer van 6 maart 2017.  

 

Ten aanzien van de voorgestelde beslispunten heb ik - vanuit het perspectief van de raad bezien -  

gemeend het volgende expliciet onder uw aandacht te brengen om de hieronder genoemde redenen. 

 

Beslispunt 5 

Uw raad wordt gevraagd een ‘ruimtevrager’ van jaarlijks € 400.000,- te betrekken bij de kadernota 2018-

2021. Dit beslispunt is feitelijk overbodig omdat het college van burgemeester en wethouders zelf de 

concept-kadernota opstelt en dus vanuit zijn expertise en voorkeuren bepaalt welke ruimtevragers in de 

afwegingen worden betrokken. Vermelding hiervan onder het kopje ‘financiële consequenties’ had 

voldoende geweest. 

 

Beslispunten 3 en 4 

Uw raad wordt thans voorgesteld twee investeringskredieten (€ 100.000,- en € 300.000,-) beschikbaar te 

stellen. In het voorstel wordt niet aangegeven op welke wijze in de dekking van de jaarlijkse lasten wordt 

voorzien. Voorts wordt hiermee een beslag gelegd op de algemene middelen zonder algehele 

heroverweging tussen beschikbare middelen en andere ruimtevragers.  

 

Uw gebruikelijke werkwijze is de besluitvorming over uitgaven ten laste van de algemene middelen voor te 

leggen bij de Kadernota (geplande behandeling in juni 2017). Dan heeft de raad immers de mogelijkheid 

een afweging te maken tussen de gewenste uitgaven en andere ruimtevragers (zoals bijvoorbeeld het 

continueren van vrij parkeren, voorbereiding omgevingswet, onderhoud strandslagen en perspectief 

openbare ruimte).  

 

De voorgestelde beslispunten kunnen daardoor uw rol bij het vaststellen van de Kadernota beperken. 

U hebt dan immers al besloten.  

 

Gelet op het vorenstaande geef ik u in overweging het college van burgemeester en wethouders uit te 

nodigen het voorstel van een structurele dekking te voorzien danwel de voorstellen opnieuw aan de raad 

voor te leggen bij de kadernota 2018-2021. 
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