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Registratienummer: 

 

RVO18.0041 Portefeuillehouder: O.R. Wagner 

Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  1ste Turap 2018 ID18.03514  BGW18.0006     

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

J.A. van der Weiden 

(0223) 67 8139 

j.van.der.weiden@denhelder.nl 

Onderwerp:  1ste Turap 2018 

 

Gevraagd besluit: 

1. Kennis te nemen van de eerste tussenrapportage 2018; 

2. Het krediet software voor € 225.000 te bestemmen voor servers en storage; 

3. Een krediet te verlenen van € 153.000 voor de verdere uitvoering van het fietspad Duinweg; 

4. De bijdrage van de provincie van € 63.000 in mindering te brengen van het krediet Duinweg; 
5. Het krediet Spinaker te verhogen met € 260.000; 
6. Het krediet Sportlaan 10 te verhogen met € 265.000; 
7. Het budget park Polderweg te verhogen met € 403.000; 
8. Uit de reserve aankopen SH wet Voorkeursrecht een bedrag van € 403.000 te onttrekken voor park 
Polderweg; 

9. Een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop Koploper van € 1.053.000; 
10. Een reserve in te stellen voor de kapitaalslasten Koploper en € 1.053.000 hierin te storten vanuit het 
exploitatiebudget voor het stadspark. 

11. Uit de reserve cofinanciering Casino een bedrag van € 542.000 te onttrekken en beschikbaar te stellen in de 

exploitatiebegroting; 

12. De reserve cofinanciering Casino te sluiten; 

13. De bijdrage € 33.5000 aan de nieuwe gymzaal te onttrekken uit de egalisatiereserve Onderwijs; 

14. Een bedrag van € 146.678,52 te doteren in de egalisatiereserve Onderwijs; 
15. Een reserve huurderving VVH in te stelle en een storting en een (eventuele) onttrekking van € 40.000 te 
begroten; 

16. Het instellen van een Reserve Fonds Historische Graven; 

17. Het openstellen van de reserve frictiefonds; 

18. Het instellen van de Reserve Beschermd Wonen en deze reserve te voeden met de ontvangen gelden 

vanuit de regiogemeenten en ons deel te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein; 

19. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2018 (BGW 18.0006) vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De financiële verordening bepaalt dat we twee maal per jaar een tussenrapportage (Turap) aanbieden. In 

afwijking van voorgaande jaren leggen we de eerste tussenrapportage ter kennisname voor aan de raad voor 

het zomerreces. Het verslag is een stoplichtrapportage, die gebaseerd is op de vastgestelde beleidsdoelen in 

de begroting 2018. In de aanvullende begroting 2018 staan voorstellen die in deze Turap verder zijn uitgewerkt. 

De overige ontwikkelingen en de financiële cijfers zijn apart opgenomen. Het verwachte exploitatietekort is € 
1.389.000. Dit tekort heeft een negatief effect op het verwachte rekening resultaat van 2018. 

 

Inleiding 

In de begroting 2018 zijn de beleidsdoelen vanuit de doelenboom vast gesteld. Deze beleidsdoelen staan per 

programma in een stoplichtrapportage. Tevens staan mogelijke overige ontwikkelingen onder elk programma. 

Van afwijkingen die groter zijn € 100.000 is een toelichting. Na de programma’s is een hoofdstuk met algemene 

ontwikkelingen, waaronder de maartcirculaire. Het verslag eindigt met de financiële overzichten van de reserves 

en de financiën per programma. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De beoogde maatschappelijke resultaten worden per programma genoemd en de verantwoording van het 

gevoerde beleid is vertaald in een stoplichtrapportage. 
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Kader 

De financiële verordening van de gemeente Den Helder, waar in artikel 6 is bepaald dat de tussenrapportage 

voor het zomerreces wordt aangeboden. 

 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de regelgeving opgenomen over de begroting voor de 

gemeente. 

 

Argumenten 

Lopende het jaar kan blijken dat de budgetten die bij de begroting 2018 zijn vastgesteld te hoog, dan wel te laag 

zijn vastgesteld om het beoogde beleid uit te voeren. Om het beoogde beleid toch uit te voeren is het 

noodzakelijk om de raad te vragen in te stemmen met wijzigingen in de begroting.  

Buiten het vastgestelde beleid zijn er nog ontwikkelingen die vragen om een raadsbesluit.  

 

Bij de uitvoering van de programma’s blijkt dat een aantal kredieten moet worden ingesteld, aangepast dan wel 
verhoogd. Ook is het nodig te besluiten tot daadwerkelijke aanwending van reserves die daarvoor bedoeld zijn.  

 

Zo is voor de uitbreiding van servers en storage een bedrag van € 225.000 nodig. We verzoeken om van het 
krediet software een bedrag van € 225.000 hiervoor aan te wijzen. 
 

Om een vrij liggend fietspad langs een deel van de Duinweg te realiseren is een krediet van € 153.000 nodig. 

We vragen hiervoor de provincie om een subsidie van € 63.000.  
 

Door onder andere stijgende bouwkosten en achterblijvende indexatie van normbedragen is de aanbesteding 

van VSO school De Spinaker € 260.000 hoger. Wij verzoeken het krediet te verhogen met € 260.000. 
 

De gymzaal Sportlaan 10 renoveren we volledig met inachtneming van de duurzaamheidseisen. De gymzaal 

wordt na de zomervakantie gebruikt door De Spinaker. Wij verzoeken om een krediet van € 265.000 
beschikbaar te stellen voor de renovatie. 

 

Door de aankoop van het gebouw Koploper en de herontwikkeling van het park komt het totaalbedrag op  

€ 1.753.000. Dat is € 403.000 hoger dan we hadden begroot. We verzoeken het bedrag beschikbaar te stellen 
en als dekking dit bedrag te onttrekken uit de reserve aankopen SH wet Voorkeursrecht. 

Voor de aankoop van het gebouw Koploper is een krediet van € 1.053.000 nodig. Dit bedrag is opgenomen in 

het exploitatiebudget van het stadspark. Zolang het gebouw niet gesloopt is, komt het aankoopbedrag bij de 

activa en schrijven we af volgens ons beleid.  

 

Voor de herontwikkeling van het voormalig casino Huisduinen is dit jaar een bijdrage nodig van € 542.000. 
Wij verzoeken u dan ook om dit bedrag te onttrekken uit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve , dit 

bedrag ter beschikking te stellen van de exploitatie  en de reserve te sluiten. 

 

Als onderdeel van de verhuizing van de Spinaker, is de gymzaal Sportlaan 10 aangekocht. Deze gymzaal moet 

gerenoveerd worden. Diverse werkzaamheden moeten we direct uitvoeren Voor de extra kosten van € 33.500 
voor de gymzaal Sportlaan 10 vragen we te onttrekken uit de egalisatiereserve Onderwijs. 

 

Met name door de bijstelling van de kapitaalslasten zijn de kosten voor onderwijs lager en kunnen we de dotatie 

in de egalisatiereserve Onderwijs verlagen met € 146.678,52. 
 

We participeren in het 2e kans beleid dat de woningstichting hanteert voor huurders die vanwege huurschulden 

uit hun woningen zijn gezet. Dit betreft een pilot waarvan de resultaten niet goed in te schatten zijn. Op 

voorlopige basis wordt daarom voorgesteld een bedrag van € 40.000 in een fonds beschikbaar te houden. Na 
een periode van 2 jaar kan het succes en verloop van deze afspraken geëvalueerd worden. Het bedrag van € 
40.000 ligt beneden het afgesproken minimumbedrag voor reservevorming maar vooralsnog lijkt dit afdoende 

voor de pilotperiode. 

 

Bij de besluitvorming over een sluitende begroting is voorgesteld om een reserve historische graven in te stellen 

van € 50.000 en daar jaarlijks € 10.000 voor de restauratie van een aantal historische graven. 

Tevens is besloten om een frictiefonds van € 1.100.000 in te stellen. Om deze gelden te reserveren stellen we 
voor om een reserve historische graven in te stellen en de reserve frictiefonds open te stellen. Het vullen van 

deze reserves is geregeld bij het vaststellen van de sluitende begroting. 

 

Voor Beschermd Wonen is in 2017 € 871.000 ontvangen vanuit de regiogemeenten. Dit geld is in de 
jaarrekening als Balanspost verwerkt. Om deze gelden inzichtelijk te houden stellen we voor een 

bestemmingsreserve in te stellen en de gelden hierin te storten.  De bijdrage van onze gemeente van € 335.000 
stellen we voor om die vanuit de Reserve Sociaal Domein te storten in de bestemmingsreserve 
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Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Dit is uitgesloten volgens artikel 2, lid e, van 

de Referendumverordening 2012. 

 

Duurzaamheid 

De inspanning is om managementverslagen, zoals de Turap digitaal aan te bieden. 

 

Financiële consequenties 

De afwijking van de Turap ten opzichte van de begroting bedraagt € 1.388.865. Hieronder is de analyse hiervan 
opgenomen: 

De belangrijkste mutaties zijn (in €)   

Organisatiekosten   

Extra kosten inhuur/uitzendkrachten 500.000 

WW - wachtgeld  185.000 

Verhoging overige personele kosten 151.710 

Uitbreiding formatie VVH 276.046 

Terugdraaien taakstelling formatie 
VVH 

102.595 

Juridische advieskosten 180.000 

Inhuur KCC 70.000 

Kapitaallasten/gesloten systemen   

Lagere afschrijvingslasten -698.271 

Bijstelling rentelasten 197.138 

Effecten aanpassing riolering 123.560 

Aanpassing dotatie reserve onderwijs 112.179 

Verbonden partijen   

Hogere dividenden -329.000 

Bijdrage Baggerbeheer 440.000 

Uitvoering programma's   

Energie duurzaamheidsagenda 400.000 

Aanpassing dijk- en polderlasten 78.000 

Aanpassingen budgetten SD (niet 
IUSD) 

516.214 

Aanpassingen budgetten SD (IUSD) -734.009 

Overige afwijkingen 205.638 

Algemene uitkering   

Hogere Algemene uitkering -387.935 

Totaal afwijkingen  1.388.865 

 

Toelichting mutaties: 

Organisatiekosten: 

Als gevolg van ziekteverzuim en moeilijk vervulbare functies is substantieel productieverlies opgetreden, 

waardoor de dienstverlening onder druk is komen te staan. Dit tezamen met de behoefte aan externe expertise 

waarover de gemeente niet (in voldoende mate) beschikt, verzoeken wij u het budget voor inhuur en 

uitzendkrachten te verhogen met € 500.000. 
 

Gemeente Den Helder is eigen risicodrager voor WW-kosten. Volgens opgave van personeelszaken komt de 

door de gemeente te betalen WW(UWV) uit op € 225.000 in 2018 terwijl € 40.000 is begroot. Wij verzoeken het 
budget met € 185.000 te verhogen. 
 

De overige personele kosten stijgen door de volgende oorzaken; 

- De berekening van de bijdrage aan het A&O fonds is veranderd in het nieuwe cao-akkoord met een 

nadelig effect van € 22.000; 
- Een niet begrote bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de overgangsregeling vervroegd uittreden van 

voormalig brandweerpersoneel van € 70.000; 
- Een vervallen inkomstenpost wegens detachering van € 59.700. 

 

In de bedrijfsvoering zijn diverse verschuivingen gerealiseerd. Voorbeeld is de uitbreiding personeel voor de 

bestrijding van criminaliteit en actief woonfraude bestrijden. Over de inzet van het frictiefonds voor deze 

verschuivingen rapporteren we in de tweede Turap. 
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In de begroting 2018 is een raming opgenomen van € 120.000 voor juridische kosten. Op basis van een 
voorlopige inschatting - gebaseerd op de gemaakte kosten in het eerste kwartaal inclusief een extra aantal 
nieuwe zaken die in de planning staan - is de prognose uitgaven tot en met einde 2018 € 300.000. Er wordt € 
180.000 extra budget gevraagd voor juridische kosten. 

Voor de inhuur voor de Servicebalie Bijlweg 2 tot de definitieve huisvesting ambtelijke organisatie gereed is, 
vragen we extra budget. 

 

Kapitaallasten/gesloten systemen 

Elk jaar met de tussenrapportage vindt een actualisatie plaats voor het onderdeel financiering en 

kapitaalslasten. De verschillen ontstaan door latere uitvoering van investering in onder andere ICT, 

overheveling activa grond naar de bouwgrondexploitatie en overige investeringen die vertragen. Hierdoor dalen 

de afschrijvingslasten en rente die we kunnen doorberekenen naar investeringen in de zogeheten gesloten 

systemen (riool en onderwijs). 

 

De vaststelling van het nieuwe GRP heeft als gevolg dat we de begroting van 2018 aanpassen naar de cijfers 

voor dat jaar. De wijziging in de kosten zorgt voor een nadelig BTW effect. 

 

Een deel van de lagere afschrijvingslasten betreffen onderwijs. De dotatie naar de egalisatievoorziening van 

onderwijs moeten we hierop aanpassen; dit is een gesloten systeem. 

 

Uitvoering programma’s 

Voor de Energie duurzaamheidsagenda was een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000. Wij verzoeken dit 
krediet om te zetten in een exploitatiebudget en beschikbaar te stellen voor de begroting 2018.  

 

Door tariefswijzigingen en areaaluitbreiding vragen we extra budget voor de dijk- en polderlasten. 

 

De budgetten van SD zijn aangepast op basis van de verwachte kosten en opbrengsten. Er is rekening 

gehouden met de lagere uitkering vanuit de Integratie-uitkering SD, die gemeld is in de maartcirculaire. 

 

Verbonden partijen 

Door de Bank Nederlandse Gemeenten en Alliander N.V. is een hoger dividend uitgekeerd (respectievelijk € 
212.000 en € 117.000). 
 

Sinds 1994 bestaat Baggerbeheer Den Helder B.V. Doel is de exploitatie van depots ten behoeve van de 

opslag en verwerking van baggerspecie, grond, veegvuil en groenafval. De gemeente Den Helder is enig 

aandeelhouder. Het jaar 2017 sluit af met een negatief resultaat van € 440.000. Voorgesteld wordt om dit 

bedrag als voorziening op te nemen. 

 

Algemene uitkering 

We verwachten een hogere algemene uitkering vanuit het gemeentefonds op grond van de maartcirculaire. 

 

Communicatie 

Tussenrapportages worden niet gepubliceerd in een persbericht 

 

Realisatie 

Na vaststelling van de eerste Turap 2018 wordt de begroting 2018 aangepast. In de jaarrekening 2018 lichten 

we alleen nog de verschillen tussen de werkelijk gemaakte kosten en de gewijzigde begroting toe. 

 

Den Helder, 29 mei 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


