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Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 7 november 2018

Besluit nummer

: RB18.0113

Onderwerp

: Programmabegroting 2019, investeringsplan 2019 en meerjarenraming

2020-2022

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV018.0111 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 2 oktober 2018;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op
17 oktober 2018;

besluit:
1. de programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022;
2. in aansluiting op de programmabegroting 2019-2022, de bijlage 'Nieuw beleid en begroting 2019-2022'
vast te stellen, met dien verstande dat

-

-

de voorgenomen bezuiniging op de Community college, ad € 70.000,-, wordt geschrapt en dat
de voorgenomen bezuiniging op onderwijsachterstandenbeleid structureel wordt verhoogd
met € 70.000,-; *)
de bezuiniging op de deskundigheidsbevordering ad€ 37.000,- wordt teruggedraaid ten laste
van de post 'onderwijsachterstandenbeleid'; **)
de bekostiging voor de LOS in 2019 eenmalig met€ 20.000,-wordt verhoogd ten laste van de
post 'nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-; ***)
de voorgestelde structurele bezuiniging van€ 14.000,-. op de subsidie sportverenigingen
wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post
onderwijsachterstandenbeleid. ****)

3. een krediet van€ 2.132.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-)investeringen
in 2019;
4. de bijbehorende begrotingswijziging BGW18.0016 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 7 november 2018.
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voorzitter
Koen Schuiling
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zie emeridement A6.12 van
zie amen'cfement A6.17 van
zie amendement A6.19 van
zie amendement A6.27 van

fractie
fractie
fractie
fractie

CDA (Corsanr. AM18.00024)
van Behoorlijk Bestuur en GroenLinks (Corsanr. AM18.00020)
GroenLinks en Behoorlijk Bestuur (Corsanr. AM18.00021)
066 (Corsanr. AM18.00023)
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AMENDEMENT

CDA

nr.:_..A__. ,...,,12..

datum raadsvergadering:

Den Helder

Amendement Community college
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 7 november 2018;
gelezen het gelezen het raadsvoorstel nummer RV018.0111 programmabegroting 2019 en
meerjarenraming 2019-2022;
besluit
aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toe te voegen:
, met dien verstande dat de voorgenomen bezuiniging op de Community college, ad.
€ 70.000,-, wordt geschrapt en dat de voorgenomen bezuiniging op
onderwijsachterstandenbeleid structureel wordt verhoogd met€ 70.000,-.

Namens de fractie van het CDA Den Helder

Harmen Krul

Toelichting
Community college is een instrument waarbij jongeren hun burgerschapsvaardigheden
ontwikkelen en hun horizon verbreden. Als onderdeel van het coalitieakkoord "het Helders
akkoord" is het de ambitie van de huidige coalitie om dit instrument zijn volledige potentie
te laten benutten. De voorzetting hiervan binnen een nieuwe dekking, geeft mogelijkheden
om nieuwe samenwerkingsverbanden te vinden tussen onderwijs en maatschappelijk
middenveld. Met de verhoogde rijksbijdrage op het onderwijsachterstandenbeleid is er de
ruimte Community college voort te zetten, zonder dat de feitelijke totaalbijdrage
onderwijsachterstandenbeleid vermindert. Hierdoor hoeven er geen taken geschrapt te
worden om het community college te redden.

Met Community College wil Scholen aan Zee het onderwijs verbinden met de stad en
maatschappelijke partners. Juist nu de laatste jaren blijkt dat het niet goed gaat met het
voortgezet onderwijs in Den Helder, is het ongewenst dat deze aanpak - middels
maatschappelijke stages - na 1 jaar al weer wordt stopgezet.
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datum raadsvergadering:

DEN HELDER

Amendement betreffende vrijwilligers deskundigheidsbevordering

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 7 november 2018;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
begroting 2019, nummer RVOlS.0111;
besluit:

het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
Beslispunt 2 wordt aangevuld met de volgende tekst:
", met dien verstande dat de bezuiniging op de deskundigheidsbevordering ad€ 37.000,- wordt teruggedraaid ten
laste van de post ~sa9r iR te vbffen niebPP beleid.'(€ 750.BOO,-Y"
a..oler"'i~ Cl.ci,..,k,,kf....de-.beie<1ç/
Namens de fracties van:
Behoorlijk Bestuur

GroenLinks

S. Hamerslag
~
Toelichting
We hebben kennis genomen van het door MFC 't Wijkhuis ingesproken bezwaar tegen het wegbezuinigen van de
subsidie voor deskundigheidsbevordering.
Een buurthuis/MF( is een professionele organisatie en dient te voldoen aan alle wet -en regelgeving. Zodra hier niet
meer aan kan worden voldaan kunnen de buurthuizen/MFC's sluiten. Bij deskundigheidsbevordering gaat het o.a.
over voedselveiligheid en sociale hygiëne, vastgesteld door de NVWA (Nederlandse Voedsel -en Waren Autoriteit)
alsmede BHV-cursussen. Organisaties kunnen zonder vrijwilligers met de vereiste papieren niet meer draaien.
Door het stoppen van deze voorziening kan er geen bijdrage meer worden geleverd aan de ontwikkeling en
doorstroming van de veelal uitkeringsgerechtigde vrijwilligers.
Het gaat veelal om uitkeringsgerechtigde vrijwilligers die geen financiële middelen hebben om te
investeren in zichzelf. Bij de vrijwilligers van o.a. de buurthuizen gaat het bovendien om het ontwikkelen en
ontdekken van persoonlijke vaardigheden, dagbesteding en het bieden van structuur en regelmaat in het dagelijks
leven en uitbreiding van hun sociale netwerk. De buurthuizen/MFC's spelen een belangrijke rol in de wijk en het
wijkgericht werken. Alle bovengenoemde punten in ogenschouw nemend valt te concluderen dat het zeer
onwenselijk zo niet onverstandig is om de deskundigheidsbevordering weg te bezuinigen.
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OEN HELDER

aangenomen verworpen / ingetrokken

Amendement
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 7 november 2018;
gelezen het raadsvoorstel RVO 18. 0111 met betrekking tot de programmabegroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022, agendapunt 6;
besluit:

aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toe te voegen:
, met dien verstande dat cle,
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de dekking van
I en ee 1s toegekend, structureel wordt gemaakt en 1,<.c:4..{er ~"~e...
nttrokken aan de geraamde subsidieverhoging van Kopgroep Bibliotheken van
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Marije Boessenkool
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Behoorlijk Bestuur
~
Sylvia Hamerslag

Toelichting:

De LOS heeft begin dit jaar, op verzoek van de raad, een plan van aanpak gemaakt om te
professionaliseren, geheel in lijn met landelijk en door de gemeente Den Helder gesteunde
ontwikkelingen. Dit Plan van Aanpak is met een grote meerderheid door deze raad vastgesteld.
Hoewel voor de vereiste professionalisering door OLON/NLPO, VNG, ministerie van OCW en het
Commissariaat voor de Media een veel hoger bedrag wordt geadviseerd, meent de LOS met minder
voort te kunnen met uitvoering van het Plan van Aanpak. Het is dan ook onbestaanbaar dat we de nu
ingezette lijn van professionalisering door de lokale omroep de nek omdraaien. Dat is wel wat staat
te gebeuren als de raad nu afscheid neemt van het eerder enthousiast ontvangen Plan van Aanpak.
De dekking vloeit voort uit de geraamde verhoging van de toe te kennen subsidie aan de Kopgroep
Bibliotheken, waardoor verwacht wordt dat er niet in taken geschrapt hoeft te worden.
De LOS levert een belangrijke bijdrage aan de promotie van onze stad door elke dag opnieuw via
meerdere kanalen te berichten over Den Helder. Deze berichtgeving is middels Ziggo en de ether in
geheel Noord-Holland Noord te ontvangen en via internet en de gratis LOS App in de gehele wereld.
Naast alle lokale berichtgeving, discussieprogramma's en culturele meerwaarde is tevens van belang
dat de lokale democratie meer zichtbaar wordt en de eigen inwoners als eerste ambassadeur van
Den Helder zich kunnen laten horen op een sterke lokale omroep die via Ziggo in heel NoordHolland-Noord te ontvangen is.
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Amendement subsidie sportverenigingen

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op woensdag 7 november 2018;
gelezen raadsvoorstel RV018.0111 van het college van burgemeester en wethouders tot
vaststelling van de programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 - 2022;
besluit:
het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
beslispunt 2 wordt aangevuld met de volgende tekst:
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", met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van€ 14.000,-. op de
subsidie sportverenigingen wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door
verlaging van de post 'r:,a~r ir:1 Ui •,q,J,J!.fJr:, r:1ie1:J•.t1 t:Je.'ei€1 € 7-50.000,•'."
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Namens de fractie van D66 Den Helder
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Toelichting:
De gemeenteraad heeft in april 2016 besloten dat het Sportbesluit wordt voortgezet tot
2021. Afspraak is afspraak, er kan dus niet worden getornd aan de tarieven en subsidies en
de bedragen die benodigd zijn voor het onderhoud van buitensportaccommodaties.

