
1. Algemeen

Inleiding

De jaarstukken 2017 bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.
 
Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden
financiën.
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus van een begrotingsjaar van de gemeente.

Leeswijzer

De opzet van de jaarstukken is conform het Besluit, begroting en verantwoording (Bbv) en de verantwoording
volgt de opzet van de programmabegroting 2017.
De financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
 
Het jaarverslag bestaat uit:

De programmaverantwoording
De paragrafen

De jaarrekening bestaat uit:
De programmarekening
De balans
De SiSa-bijlage (Single information Single audit)

De programmaverantwoording is verdeeld over acht beleidsprogramma's.
Per programma leggen wij verantwoording af over de "3W-vragen" uit de begroting:

Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?

Per programma is verder opgenomen:
Een overzicht van de verbonden partijen met de financiële bijdrage.
De indicatoren die genoemd zijn in de begroting 2017.
Een toelichting over de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening en gewijzigde begroting.

Bij de indicatoren staan de gemiddelde cijfers van Nederland, de cijfers uit de begroting 2017 en de
gerealiseerde cijfers.
De meeste wettelijk verplichte indicatoren zijn terug te vinden op de site www.waarstaatjegemeente.nl
 
In de paragrafen is de informatie opgenomen over de thema's die voor de raad van belang zijn in het licht van 
zijn kaderstellende en controlerende rol.
Van de paragrafen, die zijn opgenomen in de programmarekening, zijn er zeven verplicht voorgeschreven in 
het Bbv en twee niet.
 
De verplichte paragrafen zijn:

Weerstandsvermogen
Onderhoud van kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Grondbeleid
Lokale heffingen

De niet verplichte paragrafen zijn:
Subsidies
Toezicht informatie

 
De jaarrekening bestaat uit:

De programmarekening
De balans
De SiSa-bijlage

 
De programmarekening toont de financiële ontwikkeling in 2017 en de financiële positie aan het einde van
2017.
We hebben hierin opgenomen:

De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
D e toelichting op de balans
Het overzicht van baten en lasten met toelichting
De controleverklaring van de accountant

Financieel resultaat 2017

De programmarekening sluit met een saldo van € 1.847.000 voordelig. Bij de tweede tussenrapportage 2017 is
een nadelig saldo van € 4.856.000 geprognosticeerd.
Het onderstaande overzicht geeft het resultaat weer.

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/


Tabel resultaat programmarekening 2017

Totaal  Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde  

Bedragen (x € 1.000)  Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

      

      

Totaal lasten  177.250 199.034 196.107 2.927

Totaal baten  -174.198 -188.424 -191.578 3.155

      
Saldo van baten en lasten  3.053 10.611 4.529 6.082

      

Totaal toevoegingen reserves  3.115 11.520 9.943 1.577

Totaal onttrekkingen reserves  -6.419 -17.276 -16.319 -957

      
Gerealiseerd resultaat  -251 4.856 -1.847 6.702

Toelichtingen belangrijkste afwijkingen baten/lasten

Toelichting belangrijkste afwijkingen lasten/baten:
De grondexploitatie is geactualiseerd en laat een positiever resultaat zien ten opzichte van voorgaand
jaar. Hierdoor kunnen we de voorziening voor het verwachte verlies met € 2.481.000 verlagen.
Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordelig effect op de algemene uitkering door onder andere
afrekeningen vanuit oude jaren en de bommenregelening ten bedragen van € 382.000.
Bij de algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een mindering nadelig effect op de
financieringsmiddelen ten bedragen van € 209.000.
Door het bereiken van het maximum bedrag van de bestemmingsreserve Sociaal Domein is vanuit de
algemene dekkingsmiddelen geen € 3.015.000 gestort in de reserve.
Diverse resultaatbestemming (zie onderstaande lijst) van niet bestede budgetten overhevelen naar
begroting 2018.
Kosten en opbrengsten van afval wijken af van de begroting o.a. door de extra dotatie aan de voorziening
dubieuze debiteuren van € 90.000.

 
Samenvatting (x € 1.000)

Omschrijving Bedrag in € V/N
Vrijval voorziening grondexploitatie 2.481 V
Hogere algemene uitkering 382 V
Lagere last financieringsfunctie 209 V
Lagere dotatie reserve SD 3.015 V
Resultaatbestemming 974 V
Kosten en opbrengsten afval 371 N
 
Bij de programma's lichten wij de afwijkingen groter dan € 100.000 toe.
 
Resultaatbestemming
De organisatie is niet altijd in staat om alle activiteiten, waarvoor de raad budget beschikbaar heeft gesteld, in
het begrotingsjaar uit te voeren.
Dit heeft een voordelig financieel effect op het resultaat. De activiteiten voeren we dan uit in het volgende
begrotingsjaar.
In het volgende jaar is hiervoor geen budget beschikbaar en daarom vragen we de raad om het budget via
resultaatbestemming beschikbaar te stellen.
 
We hanteren hierbij de volgende kaders:

De activiteiten zijn niet of niet geheel uitgevoerd in het begrotingsjaar.
In het volgende jaar is geen geld beschikbaar om de werkzaamheden uit te voeren.
Het minimumbedrag is € 10.000.

De volgende posten voldoen aan deze criteria:
 
Omschrijving Bedrag in €
Ketenhuis € 70.000
Gezond in de stad (GIDS) € 25.000
Kindpakket € 50.000
Managementinfo € 30.000
Energieneutraal in 2040 € 93.000
Baggeren Willemsoord € 77.000
Opleidingskosten € 40.000
Arbovoorzieningen € 49.000
Raadscommunicatie € 17.000



Watergangen € 102.000
Nieuw Perspectief € 186.000
Villa Kakelbont € 235.000
Totaal € 974.000
 
Toelichting:
 
Ketenhuis
De vormgeving van het Ketenhuis is een meerjarenaangelegenheid waarbij intensief met meerdere partners
wordt samengewerkt. De inzet van de middelen vindt weloverwogen plaats afhankelijk van de ontwikkelingen,
financiering behoefte- en mogelijkheden die zich voordoen. De middelen die al eerder ‘meegegeven’ zijn, €
80.000, konden grotendeel ontzien worden zodat hiervan nog € 70.000 resteert. Het Ketenhuis is in 2017 ‘uit
de steigers’ gekomen en voor 2018 wordt ingezet om het Ketenhuis structureel als organisatieonderdeel in de
organisatie in te bedden. Hiervoor is in 2018 ook capaciteit vrij gemaakt; deze was eerder niet beschikbaar. Er
is sprake van een intensief belast werkveld met grote maatschappelijke impact.  Dit maakt het nodig om op
doortastende wijze op ontstane situaties in te kunnen spelen. Dit is de reden waarom wordt verzocht de
hiervoor beschikbare en niet bestede € 70.000 door middel van resultaatbestemming voor dit doel beschikbaar
te houden in 2018.
 
GIDS 
In 2017 is € 65.000,- beschikbaar gesteld via de decentralisatieuitkering Gezond in de Stad (GIDS) van het
ministerie van VWS. In het kader hiervan worden diverse initiatieven ontplooid, die voldoen aan doelstelling van
GIDS, nl.: het verkleinen van gezondheidsverschillen door een brede en samenhangende aanpak in de buurt of
wijk, samen met lokale partijen en met een actieve rol voor de burgers zelf.
Het project “Klaar voor de Start” wordt gedekt met de GIDS-middelen en is gestart in het najaar van 2017. Het
project heeft een doorlooptijd tot het voorjaar van 2019. De kosten voor de uitvoering van het project
komen geheel ten laste van het begrotingsjaar 2018. Hierdoor zijn onvoldoende middelen beschikbaar in 2018
om andere voorgenomen initiatieven vanuit de GIDS-middelen te bekostigen.
De voorgenomen initiatieven in 2017 komen voort uit de afspraak met de Sportfederatie dat sportverenigingen
initiatieven kunnen ontwikkelen met een doelgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden. Een aantal
sportverenigingen heeft hun ideeën ingediend bij de gemeente. Deze zijn echter nog niet tot uitvoering
gekomen. Deze zal plaatsvinden in 2018.
Voorgesteld wordt € 25.000,- over te hevelen naar 2018 voor de bekostiging van de voorgenomen initiatieven,
zoals hiervoor aangegeven.
 
Kindpakket
In 2017 is geld van het Rijk ontvangen om kinderen in gezinnen met armoede te ondersteunen.
Er zijn kindvouchers uitgereikt in 2017 en er zijn middelen toegevoegd aan JOC/JSF.
Een deel van de middelen is niet besteed omdat niet iedereen gebruik heeft gemaakt van de vouchers. Dit niet-
gebruik wilden we al in 2017 terugdringen.
De implementatie hiervan schuift door naar 2018. Om dit te bekostigen stellen we voor een deel van wat in
2017 niet is gebruikt, via resultaatbestemming over te hevelen naar 2018. Het gaat om een bedrag van €
50.000.
 
Managementinfo
Binnen het Sociaal domein loopt het project managementinformatie. H et programma is nog niet volledig
afgerond in 2017, het loopt door in 2018.
Het verzoek is om de bijbehorende middelen van € 30.000 over te hevelen naar 2018.
 
Energieneutraal in 2040 
Om in 2017 te kunnen starten met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda is voor dat jaar een bedrag
beschikbaar gesteld van € 100.000. Van dit bedrag is tot op heden € 7.000,- uitgegeven. Het resterende deel is
nodig in 2018, bijvoorbeeld omdat in 2017 afspraken zijn gemaakt over het ‘jaarlijks’ in kaart brengen van de
toename van de hoeveelheid zonnepanelen in de stad en er een bijdrage is toegezegd aan het
Duurzaambouwloket.
Daarnaast is het geld nodig voor het opstellen van een visie op de energietransitie in relatie met de nieuwe
opgave “van het aardgas los”,  om te komen tot een keuze van een monitoringssysteem en het opstarten van
een vervolgonderzoek en voorbereiding Warmtenet.
 
Baggeren Willemsoord
De gemeenteraad heeft een krediet van € 77.000 beschikbaar gesteld voor het afdekken van de verontreinigde
waterbodem van Willemsoord. Dit bedrag is in 2017 niet besteed omdat, in samenwerking met het
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, is gezocht naar een voor hergebruik geschikte partij grond.
Deze partij grond is in 2017 niet gevonden. De verwachting is dat de partij in 2018 wel wordt gevonden, waarna
het project kan worden afgerond.
 
Opleidingskosten
Dit bedrag aan opleidingskosten kan over naar het jaar 2018 omdat in het jaar 2017 de trainingen op het
gebied van ‘agressie en geweld’ niet in hun geheel zijn uitgevoerd.
 
Arbovoorzieningen
Van het budget voor Arbovoorzieningen stellen wij voor het over te hevelen naar volgend jaar in het kader van



de aankomende verhuizing en verwachte extra kosten.
 
Raadscommunicatie
In de begroting 2017 is een budget van € 30.000 opgenomen voor raadscommunicatie. Ten laste van dit budget
zijn uitgaven verantwoord tot een bedrag van
€ 12.959, waardoor er ultimo 2017 sprake is van een restantbudget van € 17.041.
Wij verzoeken het niet bestede budget 2017 voor raadscommunicatie, ad € 17.000 te bestemmen voor
communicatie en activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het reguliere
raadscommunicatiebudget is daarvoor ontoereikend.
 
Watergangen
In 2017 is € 102.000,- niet besteed doordat de voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden meer tijd vergde.
In 2018 gaat veel onderhoud wel in uitvoering, o.a. de kades van het Helders Kanaal. Aanwezig achterstallig
onderhoud wordt hiermee weggewerkt. De start staat gepland voor eind 2018. Met € 102.000 kan er meer
kadelengte aangepakt worden. Het voorstel is om € 102.000,- middels een resultaatbestemming beschikbaar te
stellen voor het project Onderhoud kade Helders Kanaal.
 
Nieuw Perspectief
In 2017 is € 186.000 niet besteed doordat de onderzoeken voor o.a. het klimaatbestendig /duurzaam maken
van het gebied de grote Rivierenbuurt van het programma  het Nieuw Perspectief meer tijd heeft gevraagd. Het
werk is in 2017 aanbesteed en in 2018 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in de Grote
Rivierenbuurt.
Het voorstel is om € 186.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering
van het project in de Grote Rivierenbuurt. 
 
Villa Kakelbont
Villa Kakelbont is een school voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar wonend in het AZC. Daarnaast verzorgt de
school de eerste opvang (gedurende 40 schoolweken) voor nieuwkomers vanaf 6 jaar oud binnen het Helders
onderwijs in de vorm van een Centrale Opvang Klas (COK).
De school is gehuisvest op de voormalige gezinslocatie van COA aan de Nieuweweg.
COA heeft vorig jaar de gezinslocatie gesloten. Met COA is afgesproken dat de school nog één schooljaar
gebruik mocht maken van de locatie. Dit schooljaar is bijna voorbij.
Met Meerwerf basisscholen is gezocht naar een geschikte oplossing voor de huisvesting van Villa Kakelbont.
Deze is gevonden in ‘samenwonen’ in de Tuindorpschool aan de Brakkeveldweg. Het aantal leerlingen aan de
Tuindorpschool is afgenomen, mede ook door de sluiting van de gezinslocatie.
Daar woonden een aantal kinderen die inmiddels goed geïntegreerd waren en het Nederlandse onderwijs
konden volgen.
De Tuindorpschool en Villa Kakelbont zijn 2 verschillende scholen in populatie en onderwijs. Het is daarom
wenselijk de 2 scholen binnen het gebouw een eigen plek te geven.
Daartoe is een verbouwing van de Tuindorpschool noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn geraamd op €
235.000,--.
Voorgesteld wordt een krediet van € 235.000,-- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de
Tuindorpschool.
 
 
 
 
 

2. Programmaverantwoording

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

1.1 Vergroten van participatie met inwoners en ondernemers in gemeentelijke
besluitvormingsprocessen;
1.2 Versterken van deelname gemeente Den Helder in regionale samenwerkingsverbanden;
1.3 Excellente dienstverlening aan inwoners en bedrijven;
1.4 Adequate informatievoorziening aan inwoners en bedrijven:

1.4.1 het in stand houden van goede parkeervoorzieningen.
1.5 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

1.5.1 het bieden van effectieve en passende hulp bij een crisis of calamiteit;
1.5.2 een goede en efficiënte regionale brandweer die voldoet aan de landelijke eisen, en een
rampenbestrijdingsorganisatie die voldoet aan de eisen van de Wet veiligheidsregio’s;
1.5.3 het aanjagen van de doorontwikkeling en nauwe samenwerking tussen gemeente, marine en
regionale brandweer bij de totstandkoming van een specialistische brandweer;
1.5.4 een goed beveiligde zeehaven; alle bedrijven hebben in het kader van de havenbeveiliging een
actuele gecertificeerde kade.
1.5.5 Veilige evenementen: kwalitatief goed georganiseerde en veilige evenementen.

1.6 Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen veilig gebruikmaken van de mogelijkheden die Den
Helder biedt.

1.6.1 Lokaal integraal veiligheidsbeleid;



1.6.2.Handhaving en vergunningverlening.

1.1 Vergroten van participatie met inwoners en ondernemers in gemeentelijke besluitvormingsprocessen

Het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief is vastgesteld met daarin het voornemen om
burgerinitiatieven meer ruimte te geven en vraagstukken meer naar buiten gericht te benaderen. In 2017 is met
dit uitgangspunt de aanpak gestart van de buurten Boatex en Rivierenbuurt.
De pilot omgevingsvisie Huisduinen is voorbereid vanuit een brede integrale benadering. Diverse
bijeenkomsten zijn georganiseerd om met bewoners, ondernemers en andere partijen in Huisduinen een basis
te leggen.
In de Kaderbrief 2017 hebben we de gebiedsgerichte aanpak geïntroduceerd. De uitwerking heeft geresulteerd
in een nieuw begrotingsprogramma Gebiedsgerichte aanpak dat onderdeel uitmaakt van de begroting 2018-
2021.
Ruimte is gecreëerd voor pilots op het gebied van sociale innovatie met als uitgangspunt dat de gemeente,
maatschappelijke organisaties en inwoners gezamenlijk inhoud geven aan sociale activering.

1.2 Versterken van deelname gemeente Den Helder in regionale samenwerkingsverbanden

Begin 2017 is de samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! vastgesteld met daarbij het jaarprogramma
2017. Eind 2017 is het jaarprogramma 2018 vastgesteld met daarbij wijzigingen binnen de bestuursopdracht
havens. De advisering van de vier raden vindt plaats via de Regionale Raadscommissie Noordkop.
Door de griffie is de notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen (GR-en) aangeboden aan de
raad ter vaststelling in januari 2018. In de notitie zijn instrumenten, handreikingen en afspraken opgenomen om
de informatievoorzieng vanuit de GR-en aan de gemeenteraad te verbeteren.
In december 2017 heeft het college het concept-beleidskader Verbonden Partijen aan de raadscommissie
Bestuur en Middelen aangeboden voor eerste bespreking. Vanuit de Rekenkamer waren daarvoor al
aanbevelingen aan de raad gedaan over "Informatievoorziening over verbonden partijen aan de
gemeenteraad"en "De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland".

1.3 Excellente dienstverlening aan inwoners en bedrijven

In 2017 hebben we diverse initiatieven genomen om de digitale dienstverlening te verbeteren en hebben als
centrumgemeente het voortouw genomen bij het aanhaken op landelijke ontwikkelingen die voortkomen uit het
programma Digitaal 2017 en de Digitale Agenda 2020. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de landelijk
online dienst digitale aangifte van overlijden. Voor uitvaartondernemers heeft de mogelijkheid van digitale
aangifte een aantal voordelen, zoals minder administratieve lasten en kosten. In 2017 heeft 1
uitvaartondernemer bij wijze van proef gebruik gemaakt van de online dienst. In 2018 gaan we diverse
uitvaartondernemers deze mogelijkheid bieden. 

1.4 Adequate informatievoorziening aan inwoners en bedrijven

We hanteren het uitgangspunt ‘digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet’. Hiervoor voeren we voor de gehele
organisatie stapsgewijs een zaakgerichte werkwijze in. De vraag van een burger, bedrijf of instelling is een ‘zaak’, en
de voortgang daarvan kunnen we elektronisch bewaken. Ook slaan we alle informatie en gegevens over de
betreffende zaak digitaal op in het zaakdossier. Dankzij zaakgericht werken kunnen we de behandeling van een zaak
beter bewaken en kunnen we de burger, het bedrijf of de instelling elektronisch informeren over de voortgang. In 2017
hebben we 30 processen zaakgericht ingericht en hebben we de digitale dienstverlening verder uitgebreid, doordat
deze producten digitaal aan te vragen zijn op de gemeentelijke website.

1.4.1 Het in stand houden van goede parkeervoorzieningen

In de begin 2017 vastgestelde nota Parkeernormen Den Helder 2017-2021 zijn de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van parkeernormen verwerkt. Tevens zijn  er beleidsregels opgenomen die het eenvoudiger maken
om van functie te wisselen in bestaande panden in het stadshart en in wijkcentra. De parkeernormen
gekoppeld aan het realiseren van wonen boven winkels is voor delen van het stadscentrum vereenvoudigd.
Per 1 december 2016 was in het centrum een proef gestart met vrij parkeren. Dit leidde direct tot
parkeeroverlast en publieke onrust. De maximum parkeerduur is daarom in januari 2017 ingesteld op twee uur.
Bezwaren van ondernemers tegen dit besluit hebben ertoe geleid dat de maximum parkeerduur in maart 2017
vervolgens is aangepast naar maximaal vijf uur.

1.6 Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen veilig gebruikmaken van de mogelijkheden die Den Helder biedt.

I n 2017 is een breed scala aan veiligheidszaken opgepakt. Bij de brandweer is geïnvesteerd in de scheeps- en
industriële brandbestrijding, het Havenveiligheidsplan is opnieuw vastgesteld en er is veel tijd gestoken in de
voorbereiding voor een veilig Sail en Marinedagen 2017. Tevens is  geïnvesteerd in de regionale



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH
2017

Formatie, aantal FTE per 1.000 inwoners  7,3 8,2
Bezetting, aantal FTE per 1.000 inwoners  6,2 7,9
Apparaatskosten per inwoner  620 730
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur

 5% 13,3%

Overhead, % van totale lasten  11% 19,7%
Verwijzingen Halt: Aantal per 10.000 jongeren 137,4 162,8 253
Harde kern jongeren: Aantal per 10.000 inwoners 1,3 2,8 NB
Winkeldiefstallen: Aantal per 1.000 inwoners 2,3 3,4 2,3
Geweldsmisdrijven: Aantal per 1.000 inwoners 5,3 9 7,4
Diefstallen uit woning: Aantal per 1.000 inwoners 3,3 2,5 1,8
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
ruimte), aantal per 1.000 inwoners

5,6 12,5 5,8

crisisorganisatie door het organiseren van informatiebijeenkomsten en het houden van oefeningen. Naast de
klassieke veiligheidsvraagstukken heeft de burgemeester er een aantal nieuwe bevoegdheden en taken
bijgekregen op het gebied van overlast, ondermijning en CTER (contra terrorisme extremisme en
radicaliseren). Er is daarom een start gemaakt met een aanpak ondermijning en het opzetten van een
ondermijningsbeeld. Beide documenten worden begin 2018 opgeleverd en zijn de start van een structurele
aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Den Helder. Daarnaast heeft het Woon- en
adresfraudeteam zich in 2016 bewezen en is inmiddels geborgd in de gemeentelijke organisatie.

1.6.1 Lokaal integraal veiligheidsbeleid

De gemeente heeft de regierol op het gebied van het lokaal integraal veiligheidsbeleid (LIVB). In het LIVB
2015-2018 zijn de volgende vier prioriteiten:

1. Zorg en veiligheid;
2. High Impact Crimes (HIC);
3. Drugs & Alcohol;
4. Samen veilig leven.

In 2017 zijn in kader van het LIVB de volgende zaken uitgevoerd:
In kader van Zorg en Veiligheid hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan in het Ketenhuis. We zijn
eind 2017 gestart met de evaluatie van het Ketenhuis. Uit de eerste gesprekken blijkt de laagdrempelige
locatie in Den Helder zeer gewaardeerd te worden. Het ontmoeten van elkaar op een fysieke vaste plek
in Den Helder zorgt voor verbinding tussen de organisaties. Lastig blijft de informatiedeling en -
vastlegging voor veel professionals vanuit de privacy regelgeving. Vooruitlopend op de oplevering van de
evaluatie zijn we daarom gestart met de L eertuin Zorg en Veiligheid, om juist hier een Helders lijn neer te
leggen en partijen ook op dit onderdeel dichter bij elkaar te brengen. De aanstelling van de drie
procesregisseurs heeft er voor gezorgd dat casuïstiek beter beheerst wordt en niet escaleert. Verder is er
aansluiting gezocht bij de projecten in kader van het optimaliseren van de OGGZ, waardoor o.a. gestart is
met de pilot 24*7 bereikbaarheid OGGZ (Vangnet en advies).
In kader van HIC is verder ingezet op woninginbraak en straatroof. De aantallen zijn in 2017 verder
gedaald. In de buurten Wierbalg en Vogelzand hebben we een piek gezien en hebben we samen met de
buurt en politie een witte voetjes traject gehouden. Daarnaast is er een flyer actie geweest om Duitse
toeristen te informeren over fietsendiefstal (gebruik dubbel slot) en zijn samen met politie maatregelen
genomen tegen autokraak.
Het Jeugd interventie team richt zich op vroeg signaleren van o.a. alcohol- en drugsgebruik bij jongeren
op straat. Hierbij proberen ze overlast te verminderen door zowel preventief handhavend op te treden. In
2017 zijn 183 jongeren aangesproken en uit de anonimiteit gehaald. Hierbij zijn 159 overtredingen
geconstateerd waar 46 alcohol- en 12 druggerelateerd. In kader van het Damoclesbeleid zijn er in 2017 in
totaal 16 woningen/lokalen gesloten.
In kader van burgerparticipatie zijn diverse kleine projecten geweest. De succesvolste blijft toch de
groeiende buurtpreventieapp die nu heel Den Helder beslaat. Verder zijn de voorbereidingen getroffen
voor het nieuwe gebiedsgericht werken, waar veiligheid een onderdeel vanuit maakt.

Effectindicatoren

 
 

Verbonden partij(en)

 
Werkelijke gemeentelijke bijdragen verbonden partijen Bedrag
Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord € 3.579.388
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar € 218.963

Cocensus (belastingen) € 569.960
 



Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?

Programma 1 - Bestuur en ondersteuning Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 33.516 45.608 44.855 753

Totaal baten -123.414 -133.210 -134.612 1.402

     
Saldo van baten en lasten -89.898 -87.602 -89.757 2.155

     

Totaal toevoegingen reserves 1.319 7.107 4.391 2.716

Totaal onttrekkingen reserves -444 -9.040 -9.118 77

     
Gerealiseerd resultaat -89.023 -89.535 -94.483 4.948

Toelichting

 
 
LASTEN
Er is een onderschrijding van € 143.000 op het product Service en Informatiepunt als gevolg van een aantal
onjuiste boekingen op andere budgetten die niet tijdig zijn hersteld. Op enkele andere budgetten, zoals
opleidingen, heeft dit geleid tot een overschrijding. Dit wordt gecompenseerd door de onderschrijding op het
product Service en Informatiepunt.
 
 
Overige afwijkingen < € 100.000
Op het produkt Burgerzaken zijn extra uitgaven gedaan als gevolg van strengere eisen voor de controle van de
uitslagen bij verkiezingen van het Ministerie en Kieswet. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit de
aanschaf laptops en controleprogrammatuur. Naast de overschrijding zijn er ook diverse onderschrijdingen op
onder andere inhuur en overige diensten. Per saldo is er op het produkt Burgerzaken een onderschrijding van €
66.000.
 
Bij de leges Burgerzaken is een overschrijding gemaakt aan de kosten kant van in totaal € 52.000, deze zijn
aan de inkomsten kant echter ook als extra inkomsten ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal
aanvragen om paspoorten en identiteitskaarten in 2017 groter was dan aanvankelijk voorzien. Dit betekent
meer inkomsten aan gemeenteleges voor de gemeente voor wat betreft het gemeentelijk deel van de leges en 
een hoger overdracht aan het Rijk voor het Rijksdeel vaan de leges.
 
De uitvoering wet WOZ wordt met € 38.000 onderschreden. De onderschreiding wordt veroorzaakt door een
een afname van het aantal WOZ bezwaren en een afname van het aantal WOZ beroepszaken. Dit heeft er toe
geleid dat er ook een fors aantal minder hertaxaties hebben plaats gevonden. Daarnaast worden de kosten van
hertaxaties gedrukt omdat deze veel minder arbeidsintensief zijn als voorheen. De hertaxaties vinden plaats
vanachter het bureau door koppeling van de diverse basisregistraties en er wordt gebruikt gemaakt van digitale
taxatietechniek i.p.v. fysiek bezoek van de objecten.
 
 
BATEN
 
Van de € 1.402.000 wordt € 418.000 toegelicht onder het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. Resteert nog
€ 984.000 toe te lichten aan hogere baten. Het grootste deel (€ 775.000) wordt veroorzaakt door uitkering
vanuit de Belastingdienst inzake het sportbesluit die wij in 2017 als eenmalige uitkering hebben ontvangen.
 
Overige afwijkingen < € 100.000
Er zijn meer leges ontvangen bij Burgerzaken (zie de toelichting bij lasten). De baten voor de leges voor
huwelijken en partnerschap zijn lager uitgevallen doordat er meer mensen gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om kosteloos een huwelijk of partnerschap te laten voltrekken. Per saldo een voordeel van €
66.000.
 
Lagere baten uitvoering wet WOZ € 23.000
Hogere baten OZB gebruikers en eigenaren niet-woningen € 80.000. Voor de OZB gebruiker niet-woningen zijn
de verminderingen uit bezwaar in 2017 lager uitgevallen dan verwacht. Tevens is er meer OZB opgelegd
vanwege minder leegstand als gevolg van de groei economie waardoor er weer meer bedrijfspanden verhuurd
en in gebruik genomen zijn.
Lagere baten precariobelasting € 22.000
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 379 759 511 248

Totaal baten -120.404 -122.686 -123.104 418

     
Saldo van baten en lasten -120.025 -121.927 -122.593 666

     

Totaal toevoegingen reserves 1.169 7.107 4.391 2.716

Totaal onttrekkingen reserves 0 -4.253 -4.552 299

     
Gerealiseerd resultaat -118.856 -119.073 -122.753 3.680

Overhead

Overzicht baten en lasten    

2017 Baten Lasten Saldo

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning -2.226 12.959 10.732

Programma 2 Openbare ruimte -1.362 11.549 10.187

Programma 3 Economische zaken -1.626 1.933 308

Programma 4 Onderwijs -1.581 7.772 6.192

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie -929 10.190 9.261

Programma 6 Sociaal domein -27.295 91.490 64.194

Programma 7 Volksgezondheid en milieu -14.439 17.415 2.976

Programma 8 Ruimte en stedelijke vernieuwing -9.735 10.903 1.168

Algemene dekkingsmiddelen -130.488 7.895 -122.593

Overhead -1.897 24.001 22.104

Heffing VPB 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0 0 0

    

Saldo van baten en lasten -191.578 196.107 4.529

    

Toevoeging reserves:    

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning  3.187 3.187

Programma 2 Openbare ruimte  3.282 3.282

Programma 3 Economische zaken  200 200

Programma 4 Onderwijs  440 440

Programma 6 Sociaal domein  976 976

Programma 7 Volksgezondheid en milieu  120 120

Programma 8 Ruimte en stedelijke vernieuwing  535 535

Algemene dekkingsmiddelen  1.204 1.204

    

Onttrekking reserves:    

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning -8.819  -8.819

Programma 2 Openbare ruimte -2.666  -2.666

Programma 3 Economische zaken -300  -300

Programma 4 Onderwijs -289  -289

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie -582  -582

Programma 6 Sociaal domein -397  -397

Programma 7 Volksgezondheid en milieu -296  -296

Programma 8 Ruimte en stedelijke vernieuwing -2.672  -2.672

Algemene dekkingsmiddelen -299  -299

    

Resultaat -207.897 206.050 -1.847

Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 (€ 3.680.000 voordelig)
 
Lasten, € 248.000 voordelig



Het saldo van de rentebaten ten opzichte van de rentelasten op de financieringsfunctie geeft een voordelig
effect van € 209.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het doorbelasten van de risico-opslag op de
garantstellingen van de Port of Den Helder en de afrekening van de startersleningen per einde 2017.
 
Overige afwijkingen < € 100.000 is per saldo € 39.000 voordelig.
 
Baten, € 418.000 voordelig
In de primaire begroting is bij het bepalen van de omvang van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
(inclusief het onderdeel Sociaal Domein) rekening gehouden met de cijfers uit de meicirculaire 2016. In de
eerste tussenrapportage van 2017 zijn deze gegevens geactualiseerd naar de gegevens van  de meicirculaire
2017. In de tweede tussenrapportage van 2017 zijn vervolgens de cijfers uit de septembercirculaire 2017
opgenomen. Beide aanpassingen gezamenlijk resulteren in een positieve bijstelling bij de algemene uitkering.
Bij de programmarekening 2016 was een bedrag opgenomen als nog te ontvangen vanuit de bommenregeling.
In 2017 is uiteindelijk € 814.000 ontvangen. Resteert er nog € 98.000 te ontvangen. Inclusief de aanvullende
boekingen vanuit de programmarekening 2017 is er in totaal nog € 417.000 te ontvangen.
Vanuit de septembercirculaire was al een lichte daling zichtbaar. Dit zet zich ook voort met de
decembercirculaire. Dat is ook te zien met de laatste specificatie (decembercirculaire 2017),  uiteindelijk is in
totaal € 45.000 minder ontvangen dan in de septembercirculaire 2017 was aangekondigd. Uiteindelijk met alle
plussen en minnen is er een positieve afwijking van € 382.000. De belangrijkste redenen hiervan zijn:

Een lichte daling van het algemene deel van de Algemene uitkering . Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door de uitkeringsfactor. Binnen de algemene mutaties zijn een aantal kleine mutaties zichtbaar. Voor de
gemeente Den Helder komt dit neer op € 4.700 negatief effect;
Decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom: deze decentralisatie-uitkering leidt tot een hoger
bedrag van € 44.300 meer dan begroot. Deze uitkering vloeit voort uit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde
Asielinstroom;
Vanuit de decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit Asielopvang is een lager bedrag ontvangen dan
begroot, namelijk € 76.900;
Overige correcties op de integratie- en decentralisatie-uitkering ad € 7.500 nadelig;
Afrekening van de Algemene uitkering over de jaren 2015 en 2016: positievere eindafrekeningen van het
Rijk ter grootte van € 344.000;
Inzake de hiervoor genoemde bommenregeling: voor de NGE kaart, Vinkenterrein en project
Noorderhaaks zijn op basis van actuele berekening een nog te ontvangen bedrag opgenomen ad €
319.100. Minus de reeds ontvangen bedragen vanuit het gemeentefonds maakt dit € 82.500 voordelig.

 
Overige afwijkingen < € 100.000 is per saldo € 36.000 voordelig.
 
In de oorspronkelijke begroting 2017 was onder de algemene dekkingsmiddelen ook de toeristen- en
forensenbelasting opgenomen. Echter door wijzigingen in de IV-3 in 2017 zijn deze twee belastingen
overgegaan naar een ander programma en zijn zij geen algemeen dekkingsmiddel meer. Hierdoor komen ze in
de actuele cijfers niet meer voor.
 
Reserves, € 3.015.000 voordelig
Door het bereiken van het maximum van de bestemmingsreserve Sociaal Domein heeft er vanuit de algemene
dekkingsmiddelen alleen een onttrekking ad € 298.000 plaatsgevonden en geen storting. Dit heeft een
voordelig effect van € 3.015.000.
 

Programma 2 Openbare ruimte

2.1 Inwoners stimuleren de fiets te nemen:
2.1.1 goed onderhouden fietsinfrastructuur;
2.1.2 goede fietsstallingen bij station en centrum.

2.2 Verbeteren van de bereikbaarheid naar en in de gemeente:
2.2.1 logische rijroutes met goede parkeervoorzieningen;
2.2.2 lobby bij Rijk en Provincie voor verbetering van de doorstroming op routes naar Den Helder, en de
bereikbaarheid per openbaar vervoer.

2.3 Het gewenste kwaliteitsniveau van de wegeninfrastructuur bereiken:
2.3.1 de implementatie van het nieuwe integrale beheersysteem (Gisib);
2.3.2 onderhoud prioriteren, en inzichtelijk maken wat wel en –gezien de budgetten- niet kan worden
uitgevoerd;
2.3.3 een veilig gebruik van de wegeninfrastructuur.

2.4 Gebiedsgericht werken:
2.4.1 wanneer in een gebied onderhoud wordt uitgevoerd, zal ook direct naar het straatmeubilair worden
gekeken;
2.4.2 onderhoud per gebied aanpakken en afstemmen op ontwikkelingen en onderhoudsplannen van
derden en/of andere vakdisciplines.

2.5 Een duurzame, veilige stad:
2.5.1 door het verbeteren van de gelijkmatigheid en het lichtniveau een hogere verkeer-sociale veiligheid;
2.5.2 borden en straatmeubilair worden alleen geplaatst daar waar dit voor de veiligheid van de
weggebruiker noodzakelijk is;
2.5.3 voor het veilig gebruik van de wegeninfrastructuur kan het ook noodzakelijk zijn om straatmeubilair



of borden te verwijderen; implementatie van het nieuwe integrale beheersysteem (Gisib);
2.5.4 bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het energieakkoord.

2.6 Inhalen van achterstallig onderhoud:
2.6.1 minder meldingen/klachten van inwoners van Den Helder.

2.7 Een veilig gebruik van de wegeninfrastructuur
2.8 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten en recreëren
in een groene omgeving:

2.8.1 toeristische en recreatieve initiatieven worden gefaciliteerd;
2.8.2 kansen om speelgelegenheden of -aanleidingen te creëren worden benut.

2.9 Met een duurzame en efficiënte aanpak het gewenste kwaliteitsniveau van het openbaar groen
bereiken;

2.9.1 groene bewonersinitiatieven op het gebied van zelfbeheer worden gefaciliteerd;
2.9.2 de implementatie van het nieuwe integrale beheersysteem.

2.10 Evenementen bevorderen die bijdragen aan de identiteit van de stad en een regionale of
(inter)nationale uitstraling hebben.
2.11 Toename van het aantal overnachtingen en bestedingen in Den Helder:

2.11.1 innovaties in verblijfsrecreatie mogelijk maken;
2.11.2 ontwikkeling en inrichting van de recreatieve terreinen laten aansluiten bij de verwachtingen van
recreanten en toeristen.

 

2.1 Inwoners stimuleren de fiets nemen

Het ontwerp voor de herinrichting van de Polderweg tussen Vijfsprong en Prins Hendriklaan is vastgesteld als
uitgangspunt voor de realisatie in 2018. De weg krijgt een vrij liggend fietspad. Het fietspad langs de Duinweg
vormt een onderdeel van de fietspadenstructuur in Nieuw Den helder en Huisduinen. Op basis van de
UItvoeringsregeling BDU Kleine Infrastructuur heeft de provincie daarom ook een bijdrage gegeven voor de
opwaardering van de eerste fase van deze fietsverbinding. Deze eerste fase, het gedeelte tussen de Jan
Verfailleweg en de kom van Huisduinen, zal begin 2018 worden gerealiseerd.
Het stationsvoorplein heeft in 2017 een geheel nieuwe inrichting gekregen met veel ruime voor de fietser en
wandelaar.

2.2 Verbeteren van de bereikbaarheid

De provincie Noord-Holland is gestart met een onderzoek naar de bereikbaarheid van Den Helder. Het
onderzoek richt zich met name op de N9 en de N250. Parallel aan dit onderzoek is op regionaal niveau via “De
Kop Werkt” een kwartiermaker aangesteld die onderzoekt op welke wijze de bereikbaarheid van de Kop van
Noord-Holland en Den Helder in het bijzonder kan worden verbeterd. In de loop van 2018 wordt maatregelen
bestuurlijk voorgelegd.

2.4 Gebiedsgericht werken

Wat wilden we bereiken?
De kwaliteit van de openbare ruimte in een specifiek gebied verhogen, door samenwerking met verschillende
disciplines, belanghebbenden en externe partijen, noemen we gebiedsgericht werken. In zo’n gebied proberen
wij  zoveel mogelijk werkzaamheden in één keer uit te voeren. Hiermee  voorkomen we dat in een buurt
meerdere malen in korte tijd wordt gewerkt.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afstemming gezocht met diverse belanghebbenden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke
organisatie, zoals kabel- en leidingbedrijven en woningbouwverenigingen. Met hen hebben we afspraken
gemaakt over planningen en de aard van de werkzaamheden. Een programmamanager is aangesteld.
In 2017 heeft elke wijk in gemeente Den Helder een gebiedsmanager gekregen om samen met bewoners
te komen tot de beste aanpak van hun buurt.
In 2017 zijn de Grote Rivierenbuurt en de Boatex aangewezen voor gebiedsgericht werken. Ook bewoners
zijn met voorstellen voor deze gebieden gekomen. Begin 2018 vindt de afronding van de uitvoering in
deze buurten plaats.

Voor het gebiedsgericht werken is begonnen met het ontschotten. Hiermee bedoelen we dat er één budget per
gebied komt. Dit budget is samengesteld uit de verschillende bestaande budgetten.

2.5 Een duurzame, veilige stad

Wat wilden we bereiken?
De openbare verlichting in sommige wijken is niet  gelijkmatig verdeeld.  Als dat nodig is, lossen wij dit
op.
Met  de openbare verlichting een substantiële bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van
de gemeente. Openbare verlichting is namelijk de grootste gemeentelijke energieverbruiker.
Een veilige, overzichtelijke en aantrekkelijke leefomgeving bereiken, met zo min mogelijk verkeersborden.



Met een duurzame en efficiënte aanpak het gewenste eindbeeld en onderhoudsniveau van de
groenvoorziening behalen. De nadruk ligt op de kwaliteit van het groen. Vakkennis, communicatie en
draagvlak zijn de sleutelwoorden. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
De voorbereidingen  voor het verbeteren van de openbare verlichting in de Boerderijbuurt zijn afgerond.
De uitvoering wordt gestart in januari 2018.
418 armaturen zijn vervangen en tegelijk voorzien van LED-lampen. Daarnaast zijn nog ca. 60
conventionele lampen vervangen door LED-lampen waardoor het energieverbruik is gedaald. Dit zorgt
voor een verduurzaming van de openbare verlichting.
Het straatmeubilair is in kaart gebracht en er is gestart met het inventariseren van de verkeersborden.
De sanering hiervan start in 2018 gecombineerd met het gebiedsgericht werken.
Bij aanleg en onderhoud van heesters en bomen is zoveel mogelijk ruimte voor natuurlijke groei gezocht.
Nieuwe bomen zijn bijvoorbeeld vooral geplant in gras en beplanting en minder in verharding. Het aantal
bomen dat nog in verharding wordt geplaatst heeft een kwalitatief goed plantgat gekregen.
Groene bewonersinitiatieven op het gebied van zelfbeheer, zoals bijvoorbeeld in Tuindorp, zijn
gefaciliteer d.
Het nieuwe integrale beheersysteem (Gisib) is geïmplementeerd.

2.6 Inhalen van achterstallig onderhoud

Wat wilden we bereiken?
Afspraken met de raad over gebieden en het onderhoudsniveau dat daarin leidend is.
 
 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de raad zijn de gebiedsindeling en onderhoudsniveaus besproken en vastgesteld. Daarbij is bepaald
welk gebied op welk niveau wordt onderhouden. Hierbij is vastgesteld hoe we komen van het huidige
niveau, waarin soms van achterstallig onderhoud sprake is, naar het gewenste niveau. Deze werkwijze
raakt de volle breedte van het onderhoud van de openbare ruimte.
Bij openbare verlichting is het revolverende fonds (terugverdienreserve) opgegaan in het budget ten
behoeve van verduurzaming. Op diverse locaties zijn traditionele lampen vervangen door LED-verlichting
en een deel van het combinet is vervangen door het eigen net (solonet).

2.8 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten en recreëeren in een
groene omgeving

Holland boven Amsterdam profileert Noord-Holland Noord (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) als een
aantrekkelijke vakantiebestemming voor één of meerdaags verblijf. Samen met de gehele vrijetijdssector wordt
informatie op locaties geregeld, een open database omgeving ontwikkeld en worden marketingactiviteiten
uitgevoerd.
In het Toeristisch Infocentrum Den Helder op Willemsoord was in 2017 alle informatie te verkrijgen over de
stoere en maritieme stad Den Helder. Denhelder.online heeft zich ontwikkeld tot het digitale platform voor
bewoners en bezoekers met informatie over Den Helder en ideeën voor activiteiten en dagjes uit.

2.8.2 kansen om speelgelegenheden of - aanleidingen te creëren worden benut

We verwijzen naar 2.8.

2.10 Evenementen bevorderen die bijdragen aan de identiteit van de stad en een regionale of (inter) nationale
uitstraling hebben

We kijken terug op een succesvol Sail 2017. Bezoekers kwamen in grote getale en waren enthousiast. Er
waren veel Tall Ships aanwezig en het Varend Erfgoed beoordeelde het zelf als een zeer goed evenement. Dit
keer had het evenement een brede uitstraling in de hele Kop van Noord-Holland. Op woensdag 21 was er 
bijvoorbeeld Pre-Sail in Den Oever, Kolhorn en bij het Marinemuseum. SummerLabb, een innovatie- en
duurzaamheidsplatform dat bezoekers verrast op publieksevenementen, streek neer aan de Nieuwediepkade
en op productieplatform Paragon C462. De vier gemeenten van de Kop van Noord-Holland presenteerden zich
tijdens Sail in eigen "dorpen" op het evenemententerrein dankzij sponsorcontracten gefinancierd vanuit De Kop
Werkt!.Gelijktijdig met Sail werden de Marinedagen gehouden.
 
Op 16 september 2017 was er weer een succesvolle editie van de Heldair Show Maritiem, waar
belangstellenden uit de regio en geinteresseerden in de luchtvaart het vliegveld konden bezoeken en genieten
van een airshow met tal van deelnemers.

Overige ontwikkelingen

Wijkgericht werken:
- op verzoek van de raad is het aantal gebiedsmanagers uitgebreid (4), waardoor de focus nog sterker wordt



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH
2017

% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een
motorvoertuig

8 6 niet bekend

% overige vervoersongevallen met een gewonde
fietser

9 10 niet bekend

Geregistreerde verkeersongevallen per 1000
inwoners niet verplicht

6,1 4,4 niet bekend

gericht op bewonersparticipatie;
- er zijn vele burgerinitiatieven gerealiseerd gefinancierd door het Convenant Wijkaanpak plus (samenwerking
gemeente en Woningstichting Den Helder).
 
Innovatieve maatregelen
- bij het onderhoud en vervanging van brug of brugdelen is gebruik gemaakt van de nieuwe
composiettechnieken; en
- interne en externe integrale aanpak gebiedsgericht werken.
 
Openbare ruimte
- onderzoek onnodige paaltjes en verkeersborden ('ontspullen');
- in het kader van de veiligheid zijn paaltjes op en nabij fietspaden waar mogelijk verwijderd; en
- verkeersremmende maatregelen Schapendijkje. 

Effectindicatoren

 
 

Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?"

Programma 2 - Openbare ruimte Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 12.239 12.044 11.549 495

Totaal baten -813 -1.126 -1.362 236

     
Saldo van baten en lasten 11.426 10.918 10.187 731

     

Totaal toevoegingen reserves 1.676 3.422 3.282 140

Totaal onttrekkingen reserves -1.058 -2.684 -2.666 -18

     
Gerealiseerd resultaat 12.045 11.656 10.803 853

Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 (€ 853.000 voordelig)
 
Lasten € 495.000 voordeel
 
In 2017 is € 102.000,- niet besteed aan onderhoud van waterwegen doordat de voorbereiding van
onderhoudswerkzaamheden meer tijd vergde. In 2018 gaat veel onderhoud wel in uitvoering, o.a. de kades van
het Helders Kanaal. Aanwezig achterstallig onderhoud wordt hiermee weggewerkt. De start staat gepland voor
eind 2018. Met € 102.000 kan er meer kadelengte aangepakt worden. Via een voorstel tot resultaatbestemming
wordt gevraagd de niet bestede middelen 2017 in 2018 beschikbaar te stellen voor het project Onderhoud kade
Helders Kanaal.
 
In het kader van 'De Kop Werkt' zijn projectuitgaven geraamd van € 100.000 voor de strandopgang bij
Huisduinen. Dit project zal vermoedelijk pas in 2018 van start gaan. Hiertegenover staat dat er ook geen
projectinkomsten zijn. Zie ook baten.
 
In 2017 was voor het project Nieuw perspectief € 200.000 beschikbaar. De werkelijke uitgaven zijn € 14.000.
€186.000 is niet besteed doordat de onderzoeken voor o.a. het klimaatbestendig/duurzaam maken van het
gebied de Grote Rivierenbuurt van het programma Nieuw Perspectief meer tijd heeft gevraagd. Het werk is in
2017 aanbesteed en is in 2018 gestart met de uitvoering van de Grote Rivierenbuurt. Via een voorstel tot
resultaatbestemming wordt gevraagd om de niet bestede middelen van € 186.000 in 2017 in 2018 beschikbaar
te stellen voor de uitvoering van het project Grote Rivierenbuurt in 2018.
 
Overige uitgaven <€100.000: € 107.000 voordeel.
 
Baten € 236.000 voordeel



 
Er zijn meer werkzaamheden uitgevoerd door nutsbedrijven welke gekoppeld zijn aan leges en
herstelwerkzaamheden straatwerk. In 2017 is hiervoor een opbrengst geraamd van € 34.000 terwijl er in totaal
€ 193.000 aan inkomsten van derden is binnengekomen. Een voordeel van € 159.000.
 
In 2017 is rekening gehouden met een te ontvangen BDU subsidie van € 140.000 voor het fietspad Duinweg.
Omdat de oplevering van het werk doorschuift naar 2018 wordt ook de subsidie pas in 2018 ontvangen. Voor
het project rotonde Ruyghweg is een niet begrote subsidie ontvangen van € 37.000. Per saldo een nadeel van
€ 103.000.
 
In het kader van 'De Kop Werkt' zijn projectinkomsten geraamd van € 100.000 voor de strandopgang bij
Huisduijnen. Dit project zal vermoedelijk pas in 2018 van start gaan. Hiertegenover staat dat er ook geen
kosten voor uitvoering zijn gemaakt. Zie ook lasten.
 
Vanuit 'De Kop Werkt' is in 2017 een bijdrage van € 200.000 verstrekt ten behoeve van het evenement Sail. De
bijdrage is verlopen via de gemeente Den Helder. Vandaar dat een extra bate vanuit De Kop Werkt ter hoogte
van deze € 200.000 in de administratie zichtbaar wordt.
 
Overige inkomsten <€ 100.000: € 80.000 voordeel.
 
Reserves
 
Toevoegingen € 140.000 voordeel
 
In verband met de aanleg van het fietspad Duinweg was rekening gehouden om ter egalisatie van de uitgaven
het volledige projectbudget van € 280.000 in een egalisatiereserve te storten. De verwachte provinciale
subsidie van € 140.000 mag hier echter op in mindering gebracht zodat volstaan kan worden met een storting
van alleen het gemeentelijk aandeel. De toevoeging aan de reserve fietspad Duinweg is daardoor € 140.000
lager.
 
Onttrekkingen € 18.000 nadeel.
 

Programma 3 Economische Zaken

3.1 Creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om zich te vestigen:
3.1.1 aantrekkelijke binnenstad (leegstand voorkomen).

3.2 Kennis behouden en versterken in de regio:
3.2.1 kennisinstituten faciliteren.

3.3 Ruimte bieden op bedrijfsterreinen en voldoende kaderuimte:
3.3.1 faciliteren van Port of Den Helder en Den Helder Airport;
3.3.2 promotie van bedrijfslocaties voor vestiging.

3.4 Vraag en aanbod tussen arbeidsmarkt en onderwijs beter in balans brengen:
3.4.1 faciliteren van initiatieven daartoe.

3.5 Profileren van Den Helder als toeristische bestemming:
3.5.1 ruimte bieden voor innovatieve concepten;
3.5.2 promotie van wat Den Helder te bieden heeft.

3.1 Creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om zich te vestigen

Met een directe verbinding met open zee en ruime kavels biedt Kooyhaven een aantrekkelijke bedrijfslocatie
met kades. Port of Den Helder heeft in 2017 veel geïnvesteerd in aquisitie om het terrein bekendheid te geven
en bedrijven te overtuigen zich te vestigen op dit terrein of op één van de andere locaties binnen de
gebiedsontwikkeling haven.
Den Helder heeft meerdere winkelgebieden. vanuit de eigen positie kunnen de winkelgebieden elkaar prima
aanvullen en zich onderscheiden in de regio. In 2017 zijn de winkelgebieden gestart om met hulp van een
winkelmanager het eigen profiel in beeld te brengen en aan te scherpen. Op deze manier hopen de
ondernemers en de gemeente de winkelgebieden aan te passen aan de ontwikkelingen in de retail en daardoor
aantrekkelijker te worden voor bezoekers, maar ook voor de vestiging van nieuwe retailvestigingen.
Via de website van de gemeente Den Helder kunnen ondernemers veel informatie vinden over ondernemen in
Den Helder. Het verwijzingssysteem naar contactpersonen en digitale loketten is verbeterd.  

3.2 Kennis behouden en versterken in de regio

Vanuit de economische perspectieven van Den Helder is de sector maritiem & energie & techniek van
bijzonder belang . Onder de naam “Tech@Connect” is hiertoe een convenant opgesteld met partners uit
onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid (de vier O’s). In 2017 zijn 11 nieuwe partners toegetreden tot
het convenant. Nu zijn er ruim 30 partners aangesloten bij Tech@Connect, waaronder de Koninklijke Marine en
het ROC. Dit initiatief voor de verbetering van de match tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de maritieme,



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH
2017

% Functiemenging (verhouding tussen banen en
woningen, varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100
(alleen werken)

52,1% 49,1% 47,7 

Vestiging (van bedrijven): aantal per 1.000 inwoners
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

134 80,7 82,6 

Aantal banen recreatie en toerisme per
1000 inwoners 15-64 jaar

 37,2 41 

energie en technieksector in de Kop van Noord-Holland wordt gefaciliteerd door het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord, en wordt gefinancierd door het programma De Kop Werkt. Er zijn vier actielijnen: kiezen,
leren, werken en innoveren in de maritieme, energie en technieksector. In 2017 is er gewerkt aan een
sectorplan waarin verschillende projecten zijn benoemd. Aanvullend hebben we in 2017 subsidie verleend aan
het schip 'Ecolution' waar middels een scholierenproject aandacht is gegeven aan innovatie, klimaat en
techniek, met als doel jonge mensen te interesseren voor technische opleidingen en banen.
Den Helder vertegenwoordigt in de stuurgroep RPAnhn de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Dit
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs,
werkgevers en werknemers dat inzet op r een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. Basis
voor de stuurgroep is het convenant Samen Sterk voor Werk 2015-2018. Van school naar werk is één van de
pijlers daarin. Binnen deze pijler zijn er projecten als het Leerwerkloket dat werkgevers, werkenden en
werkzoekenden informeert over leren en werken, opleidingstrajecten op  maat en ervaringscertificaten. Binnen
het project Jeugd Werkt! worden jongeren begeleid naar werk of opleiding.

3.3 Ruimte bieden op bedrijfsterreinen en voldoende kaderuimte

3.3.1 faciliteren van Port of Den Helder en Den Helder Airport

Met de provincie Noord-Holland zijn de mogelijkheden onderzocht naar het toetreden van de provincie als
tweede aandeelhouder in Port of Den Helder.
Om de financiele positie van Port of Den Helder te versterken heeft de raad € 7 miljoen in de vorm van extra
aandelenkapitaal beshikbaar gesteld. De bestaande gemeentelijke garantstelling aan Port of Den Helder  ten
behoeve van de BNG is verlengd tot 2033.
In het verlengde van de visie Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder heeft Port of Den Helder NV een
programma ontwikkeld voor de uitvoering van de opgave om meer bedrijvigheid naar de haven te trekken en
daarvoor hoogwaardige bedrijfsruimte te bieden. Deze routekaart kent een planhorizon tot 2030 en omvat een
verscheidenheid aan projecten. De meeste projecten betreffen ingrepen om meer fysieke ruimte te creëren in
de haven. Daarnaast zijn er projecten gedefinieerd om milieuruimte (geluid en externe veiligheid) te creëren.
De gemeente faciliteert deze projecten en heeft in het project milieuruimte ook de rol van bevoegd gezag.
 
North Sea Energy Gateway is merk waarmee Port of Den Helder, Den Helder Airport, haven- en
scheepvaartvereniging HSV en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de regio internationaal op de kaart
zetten als vestigingsgebied voor de offshore energiemarkt.
Negen projecten van de routekaart kunnen rekenen op een investeringsbijdrage vanuit het regionale
programma De Kop Werkt!, waaronder de verwerving van het gebied Buitenveld en het onderzoek voor
Building with Nature. De gemeente is in 2017 het overleg gestart met het Rijksvastgoedbedrijf om te komen tot
overname van Buitenveld.  Samen met de provincie is door de gemeente de aanbesteding voorbereid van het
onderzoek naar de mogelijkheden van building with natur e.
Den Helder Airport orienteert zich op de mogelijkheden om in een consortium op meerdere locaties aan de
Nederlandse kust start- en landingsplaatsen voor helikopters te exploiteren.

3.4 Vraag en aanbod tussen arbeidsmarkt en onderwijs beter in balans brengen

We verwijzen hier naar 3.2.

3.5 Profileren van Den Helder als toeristische bestemming

In Julianadorp en Den Helder zijn bijeenkomsten gehouden om te komen tot welke aspecten van de identiteit 
moeten worden benadrukt. Hiermee wordt de basis gelegd voor de 'branding' van de stad, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen Den Helder en Julianadorp.

3.5.2 promotie van wat Den Helder te bieden heeft

We verwijzen hier naar 2.8.

Effectindicatoren

 
 



Verbonden partij(en)

 
Werkelijke gemeentelijke bijdragen verbonden partijen Bedrag
Cocensus (belastingen) € 19.702
 

Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?"

Programma 3 - Economische zaken Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 2.965 2.079 1.933 146

Totaal baten -1.358 -1.582 -1.626 44

     
Saldo van baten en lasten 1.607 498 308 190

     

Totaal toevoegingen reserves 0 200 200 0

Totaal onttrekkingen reserves -1.500 -300 -300 0

     
Gerealiseerd resultaat 107 398 208 190

Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 (€ 190.000 voordelig)
 
Lasten € 146.000 voordeel
 
Er hebben zich geen afwijkingen groter dan € 100.000 voorgedaan.
 
Baten € 44.000 voordeel
 
Er is een voordeel behaald in de baten voor toeristenbelasting van in totaal € 115.000. Dit voordeel wordt
veroorzaakt door meer hotelovernachtingen en meer belastingplichtigen met een recreatiewoning. Er is
daardoor meer toeristenbelasting opgelegd dan verwacht.
 
Overige baten < € 71.000 nadeel

Reserves
 
De reservemutaties hebben alle betrekking op de bijdrage aan het EFRO project 'Port4Innovation'. In totaal
dragen we hier € 200.000 aan bij waarvan in 2017 € 100.000 daadwerkelijk betaalbaar is gesteld.

Programma 4 Onderwijs

4.1 Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod:
4.1.1 adequate onderwijshuisvesting;
4.1.2 adequaat leerlingenvervoer.

4.2 Kwalitatief goed onderwijs:
4.2.1 alle leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten.

4.1 Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

Met schoolbesturen is gestart met het beeld brengen van de gevolgen van de in het Integraal Huisvestingsplan 
opgenomen clustering. Het vormen van (Integraal) kindcentra maakt daar onderdeel van uit.
Op regionaal niveau is samen met de de regio gemeenten een project opgestart om de gevolgen van de 
leerlingendaling regionaal in beeld te brengen. 
 
In de uitvoering zijn besluiten genomen voor de renovatie van de scholen De Hofstee en De Rank in 
Julianadorp en voor de verhuizing van VSO/ZMLK school De Spinaker. Tevens is de SO/ZMOK school De 
Meerpaal verhuisd van Julianadorp naar de onderwijsboulevard in Den Helder.

4.1.2 adequaat leerlingenvervoer

Het contractvervoer van leerlingen voldoet aan de verwachtingen. Het klachtenniveau is zeer laag, de 



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH 
2017

Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen 2,01 0 7 
Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen 26,88 37 46 
% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie 
(VO + MBO)

2,0% 2,5% --- 

rittenindelingen zijn doelmatig en flexibel.
De gemeente Schagen heeft namens onze gemeente en Hollands Kroon het contractbeheer. 

4.2 Kwalitatief goed onderwijs

De gemeente besteedt de wettelijke taak voorschoolse educatie aan peuters van 2,5 - 4/5 jarige leeftijd uit aan 
de (3) kinder- en peuteropvangorganisaties in Den Helder. De GGD verzorgt via de consultatiebureaus voor de 
toeleiding van doelgroeppeuters naar deze voorschoolse  educatie. Het eindresultaat ligt boven de 95 %.  De 
inspanningen zijn erop gericht om de peuters een goede entree tot ht basisonderwijs te geven waardoor de 
kans op een succesvolle schoolloopbaan toeneemt. 

Effectindicatoren

 
 

Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?"

Programma 4 - Onderwijs Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 8.686 8.357 7.772 584

Totaal baten -1.235 -1.939 -1.581 -358

     
Saldo van baten en lasten 7.450 6.418 6.192 226

     

Totaal toevoegingen reserves 0 398 440 -42

Totaal onttrekkingen reserves -684 -562 -289 -273

     
Gerealiseerd resultaat 6.766 6.254 6.343 -89

Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 ( € 89.000 nadelig)
 
Lasten € 584.000 voordeel
 
De uitgaven in verband met spoedaanvragen/calamiteiten vielen mee, € 131.000. Verder vielen de uitgaven
voor onderwijshuisvesting over de gehele lijn mee.
 
Overige uitgaven <€100.000: € 453.000 voordeel
 
Baten € 358.000 nadeel
 
De verwachte opbrengst van verkoop van een schoolgebouw is wegens uitblijven van de verkoop niet
gerealiseerd, waardoor de geraamde opbrengst van € 261.000 uitblijft .
Wel is er een extra opbrengst van € 123.000 vanwege een nagekomen afrekening van het
gebouwonderhoudsconvenant 2011-2015
 
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Voorschoolse voorzieningen zijn voor een lager bedrag € 65.000 t.l.v. het onderwijsachterstandenbeleid
gekomen, omdat het rijk hier specifiek andere middelen voor beschikbaar heeft gesteld
De ondersteuning bij de uitvoering van het Vroegtijdig School Verlaten (VSV) is later gestart, waardoor €
85.000 minder ter dekking is ingezet.
 
Overige baten <€ 100.000: € 70.000 nadeel
 
Reserves
 
Toevoegingen € 42.000 nadeel
 
Er was een toevoeging geraamd van € 261.000 voor de verkoopopbrengst van een schoolgebouw. Wegens



uitblijven verkoop gaat deze toevoeging niet door. Wel kan er door voordelen over de hele linie op het
exploitatiebudget voor onderwijshuisvesting een niet geraamde storting in de egalisatie onderwijs gedaan
worden van € 304.000
 
Onttrekkingen € 273.000 nadeel
 
Er was een onttrekking geraamd om de verhuiskosten van een schoolorganisatie te betalen. Door de hierboven
genoemde meevallende resultaten binnen de onderwijshuisvesting budgetten kan de onttrekking geheel
uitblijven.
 

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

5.1 Zoveel mogelijk inwoners van Den Helder sporten en bewegen, en ontwikkelen zo hun eigen talent:
5.1.1 subsidiemogelijkheden met focus op leeftijdsgroepen jonger dan 23 jaar of ouder dan 60
       jaar;
5.1.2 door inzet van het Jeugd Sportfonds (JSF) meer kinderen uit minimagezinnen de kans bieden tot
sportdeelname.

5.2 Exploiteren van voldoende kwalitatief goede sportvoorzieningen:
5.2.1 zwembad, sportparken en gymzalen van goede kwaliteit.

5.3 Den Helder kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod aan culturele voorzieningen:
5.3.1 kinderen maken kennis met cultuur;
5.3.2 zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur;
5.3.3 door inzet van het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds (JOC) meer kinderen uit minimagezinnen de kans
bieden tot cultuureducatie en cultuurbeleving;
5.3.4 Den Helder als het culturele hart van de regio;
5.3.5 cultureel ondernemen stimuleren.

5.4 Ondersteuning van het behoud van het historisch waardevolle erfgoed en het stimuleren van de
belangstelling hiervoor:

5.4.1 verbinden van de cultuurhistorische beleidsdoelen met ruimtelijk beleid;
5.4.2 erfgoed behouden en ontwikkelen als drager van de identiteit van Den Helder.

5.5 Met een duurzame en efficiënte aanpak het gewenste kwaliteitsniveau van het openbaar
groenvoorziening bereiken:

5.5.1 groene bewonersinitiatieven op het gebied van zelfbeheer worden gefaciliteerd;
5.5.2 de implementatie van het nieuwe integrale beheersysteem (gisib) vindt plaats.

5.6 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten en recreëren
in een groene omgeving:

5.6.1 het openbaar sportpark Quelderduijn heeft een stedelijke functie en wordt daarom nog beter
ingericht om de recreatieve en eventueel toeristische functie waar te maken;
5.6.2 toeristische en recreatieve initiatieven worden gefaciliteerd, vooral in de recreatieknooppunten
Helderse Vallei, Willemsoord, Huisduinen en Julianadorp aan Zee (o.a. waddenwandelen,
wandelroutenetwerk, Stelling Den Helder, fiets- en kanoroutes);
5.6.3 kansen om speelgelegenheden of -aanleidingen te creëren, worden benut. Hierbij kijken we naar
slimme combinaties met andere beleidsterreinen. Bij ingrepen in de openbare ruimte houden we rekening
met de behoeften van kinderen en betrekken we kinderen bij het realiseren van speelgelegenheden.

5.1 Zoveel mogelijk inwoners van Den Helder sporten en bewegen, en ontwikkelen zo hun eigen talent

Gedurende het jaar staan wij in contact met sportverenigingen, de Sportfederatie en Team Sportservice om zo 
bij te kunnen dragen aan het optimaliseren van vraag en aanbod.
De veranderende rol in de samenleving van sportverenigingen vraagt veel van het bestuur en de vrijwilligers. 
Waar nodig steunen wij door het leggen van verbindingen. 
In sommige gevallen heeft een bijdrage vanuit sociale innovatie geleid tot een bredere inzet van verenigingen 
op burgers die niet volledig meekomen in de maatschappij. 

5.2 Exploiteren van voldoende kwalitatief goede sportvoorzieningen

Door het uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan is op diverse sportparken groot onderhoud uitgevoerd.
Zo is het rugbyveld voorzien van een nieuwe drainage en toplaag en ook in Quelderduijn is geïnvesteerd in
een nieuwe drainage en toplaag.
Het reguliere onderhoud en zomeronderhoud leidt ertoe dat alle gemeentelijke  sportparken in een goede staat
verkeren.

5.3 Den Helder kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod aan culturele voorzieningen

5.3.2 zoveel mogelijk mensen deel aan cultuur

 



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH
2017

% niet-sporters 46,6 53,3 55,4
Waardering sportvoorzieningen
Burgerpeiling % (zeer) tevreden niet verplicht

73 62 NB

We hebben met subsidiepartners gekeken hoe zij hun aanbod aan het onderwijs zoveel mogelijk op
elkaar af kunnen stemmen en daarbij in kunnen spelen op de behoeften van het onderwijs. Dit aanvullend
overleg heeft geleid tot het opzetten van een project (looptijd vanaf januari 2018) waarin de vraag van het
onderwijs inzichtelijk wordt gemaakt en het aanbod van subsidiepartners hier op wordt afgestemd.
We hebben de inwoners van Den Helder een laagdrempelig en breed scala aan
mogelijkheden aangeboden, om actief en passief, kennis te maken met en/of geschoold
raken in kunst en cultuur. Dit hebben we bereikt door hierover subsidieafspraken te maken
met Triade en de KopGroep Bibliotheken. Het aantal mensen dat door beide organisaties is
bereikt in 2017 is toegenomen.
Ook de bezoekersaantallen en aantal evenementen bij theater De Kampanje zijn
toegenomen. Er zijn subsidieafspraken met theater De Kampanje gemaakt over het theater
en het benutten van de locatie op Willemsoord.
We hebben nieuwe experimenten, cultureel ondernemen en samenwerkingsvormen
versterkt. Dit hebben we gedaan door afspraken te maken met de subsidiepartners over
samenwerking en cultureel ondernemen, een thema-avond voor het culturele veld te
organiseren en de prijsvraag cultuur uit te reiken.
We hebben culturele evenementen ondersteund. Dat hebben we gedaan door handhaving
van de openbare orde, beheer openbare ruimte en het verlenen van vergunningen.
Daarnaast is er subsidie verleent vanuit het reguliere evenementenbudget (zie programma
2) en vanuit de prijsvraag cultuur.
We hebben een ondersteunende en verbindende rol ingenomen bij particuliere initiatieven.
Dit hebben we bereikt door samenwerking met onder andere het cultuurplatform en
Stichting Top van Holland (zie programma 2).  
We hebben het Reddingmuseum en de Museumhaven via subsidieafspraken gestimuleerd
om met hun aanbod en presentatie laten aansluiten op de identiteit en eigenheid van de
stad Den Helder.

 

5.4 Ondersteuning van het behoud van het historisch waardevolle erfgoed en het stimuleren van de belangstelling
hiervoor

Het erfgoed beleid is herijkt: het nieuwe beleidskader Cultureel Erfgoed ‘Oog voor het verleden,
visie op de toekomst en de Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2017 zijn vastgesteld.

5.6 Zorgen dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten en recreëren in een groene
omgeving

De grote velden in Quelderduijn zijn voorzien van nieuwe drainage en toplaag. Hierdoor blijft er geen water
meer staan en zijn de velden weer geschikt voor multifunctioneel gebruik.
Op diverse plaatsen in de stad zijn voorzieningen geplaatst die gelegenheid geven tot sporten, bewegen en
spelen voor diverse leeftijden. Naast beweegtuinen voor ouderen zijn er onder andere  calisthenics toestellen
geplaatst in Den Helder en Julianadorp  en is een sportveld op het Vinkenterrein gerealiseerd.

Effectindicatoren

 
 

Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?"

Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 9.614 10.844 10.190 654

Totaal baten -916 -972 -929 -44

     
Saldo van baten en lasten 8.697 9.872 9.261 610

     

Totaal toevoegingen reserves 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen reserves -286 -1.124 -582 -542

     
Gerealiseerd resultaat 8.411 8.748 8.680 68



Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 ( € 68.000 voordelig)
 
Lasten € 654.000 voordeel
 
De bijdrage aan Zeestad voor de herontwikkeling van het Logementsgebouw in Huisduinen wordt uitgesteld
naar 2018. Hierdoor vallen de lasten in 2017 € 542.000 lager uit.
 
Overige uitgaven <€100.000: € 112.000 voordeel.
 
Baten € 44.000 nadeel
 
Overige baten <€ 100.000: € 44.000 nadeel
 
Reserves
 
Onttrekkingen € 542.000 nadeel
 
De verrichte onttrekkingen hebben te maken met de incidentele extra subsidie voor de schouwburg van €
300.000, effectuering van een garantstelling voor het project "Poort naar de Wadden" groot € 195.000 en het
opheffen van de reserves Multicultureel Centrum en Winst Nollen waartoe in de kadernota besloten was.
De onttrekking voor de bijdrage aan het Logementsgebouw in Huisduinen is uitgebleven omdat deze
doorschuift naar 2018.
 

Programma 6 Sociaal Domein

6.1  Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt:
6.1.1     burger vindt snel informatie en de aanvraag van diensten/producten wordt snel afgehandeld;
6.1.2     goed (digitaal) bereikbaar,  maar ook persoonlijk indien nodig.

6.2  Iedere inwoner van Den Helder kan meedoen in de samenleving, op eigen niveau en
       naar draagkracht:

6.2.1     bevorderen van de eigen kracht van inwoners. Preventief acteren door inzet van
laagdrempelige algemene voorzieningen, waardoor inwoners minder gebruik maken
van maatwerkvoorzieningen. Het bieden van (zicht op) werk en het investeren in de
groep van 0 tot 12-jarigen zijn hierbij belangrijk;
6.2.2     het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente;
6.2.3     bieden van een vangnet (in de vorm van maatwerkvoorzieningen) voor inwoners die (tijdelijk) niet
in staat zijn om op eigen kracht vorm en inhoud aan hun leven te geven;
6.2.4     verminderen en voorkomen van stapeling van voorzieningen;
6.2.5     versterken van het armoedebeleid met een sterkere focus op preventie. Dit moet  
             leiden tot minder inwoners die in armoede leven.

6.1 Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

6.1.1 burger vindt snel informatie en de aanvraag van diensten/producten wordt snel afgehandeld

Aan de versterking van de samenwerking met externe zorgpartners is in 2017 vorm gegeven door hen bij de
voorbereiding van inkoopprocessen te betrekken. Daarnaast worden gesprekken gevoerd in het kader van
contractmanagement. .
 
De cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 2017 hebben plaatsgevonden. Het grootste deel van de Wmo-
cliënten is tevreden met de ondersteuning die zij ontvangen en vindt de ondersteuning passend bij de
hulpvraag. De meeste jongeren en ouders die ambulante jeugdhulp ontvangen in onze gemeente oordelen hier
zeer positief over. Ze voelen zich goed gehoord en zien de hulpverlener als betrokken en deskundig.
 
De digitale Hulpwijzer is in juli operationeel geworden. Inwoners maken regelmatig gebruik van deze
laagdrempelige manier om informatie te verkrijgen. De website wordt per maand door ruim 400 bezoekers
geraadpleegd. De thema’s zorg en gezondheid, geldzaken en jeugd en gezin trekken veel bezoekers.

6.2 Iedere inwoner van Den Helder kan meedoen in de samenleving, op eigen niveau en naar draagkracht

Innovatieproject NetWERKT versterkt (voorheen formele/Informele hulp Jeugd en Wmo) is afgerond.
Resultaten van het project zijn op 20 september 2017 tijdens een conferentie gepresenteerd:

Het inzetten van informele zorg is standaard onderdeel van het ondersteuningsplan.
De ondersteuning wordt efficiënter en effectiever ingezet.
Integrale aanpak is bevorderd. Vrijwilligers en het sociale netwerk worden meer dan voorheen ingezet op



bepaalde taken die door professionals worden vervuld. Dit leidt op termijn tot een kostenbesparing door
het minder inzetten van dure voorzieningen.

Borgingsplan is opgesteld met de kerngroep NetWERKT versterkt.
 
De resultaten van het onderzoek eenzaamheid onder 75-plussers in Den Helder is afgerond. Naar aanleiding
van deze resultaten is er een werkplan ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen opgesteld door
betrokken organisaties die deel uitmaken van het wijknetwerk “Samen tegen eenzaamheid”. Onderdelen van
het actieplan zijn onder andere: voortzetting en coördinatie netwerk “Samen tegen eenzaamheid”, verrichten
van preventieve huisbezoeken, werving en training van vrijwilligers, leggen van verbindingen tussen jongeren
en eenzame ouderen.
 
De pilots Sociale Innovatie zijn gestart in 2017.
Het inrichten van een testlocatie wijkcentrum Visbuurt 3.0 loopt.
Medio mei 2018 is het plan van aanpak voor de inrichting van het wijkcentrum gereed. Het plan wordt
opgesteld door een kerngroep van organisaties en bewoners.
Met betrekking tot Slow Work is niet regionaal opgepakt, wij zijn als gemeente zelfstandig verder gegaan met
het ontwikkelen van het concept dat verder vorm zal krijgen in 2018.
Den Helder Suns scoort met “Assist’: De basketbalvereniging heeft vanaf september 2017  ruim 60 clinics
verzorgd voor met name basisschoolleerlingen. Bijna 2000 kinderen hebben hier aan deelgenomen en/of een
meet & greet gehad met de spelers van de Suns. In de clinics staan sociaal contact, gezond bewegen en
gezonde voeding centraal.
Naast het bevorderen van een gezonde leefstijl, volgen jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt een
intensieve trainingsstage - binnen de basketbalorganisatie SUNS of binnen bedrijven die gelieerd zijn aan de
club. In 2017 heeft één jongere via het netwerk van de Suns een baan aangeboden gekregen.
Het thema “Lessen aan geluk” heeft in 2017 geen aandacht gehad. De prioriteit lag bij de thema’s “Sociale
activering” en “Vermaatschappelijking van de zorg.”
 
In 2017 is Den Helder voor het tweede jaar een JOGG-gemeente. Samen met partners is gewerkt aan het
creëren van een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, waarin een gezonde leefstijl in het algemeen
en gezond gewicht in het bijzonder centraal staan. Op diverse basisscholen is het drinkwatercampagne
geïntroduceerd. Er is een netwerk preventie en zorg opgezet met (para)medici en welzijn. JOGG is de
samenwerking aangegaan met Den Helder Suns in het uitdragen van een gezonde leefstijl.
 
Wij hebben onderzoek gedaan naar de behoefte aan de blijverslening. Na consultatie van de raad zijn wij van 
plan een verordening Woonleningen op te stellen die inwoners de mogelijkheid biedt om veranderende
woonwensen te faciliteren waar de markt faalt, bijvoorbeeld om een woning aan te kopen, levensloopbestendig
te maken of te verduurzamen.
 
In 2017 hebben wij voor het eerst het kindpakket verstrekt aan kinderen die opgroeien in een gezin met een
minimum inkomen. Het kindpakket vergroot de mogelijkheden om mee te doen met leeftijdsgenoten met als
ultiem doel om eventuele generationele armoede te doorbreken.
 
Het aantal inwoners met een uitkering is in 2017 gedaald. Naast de economische ontwikkeling is dit te danken
aan maatregelen die we nemen om uitstoom te bevorderen en de instroom van vooral jong volwassenen te 
beperken
 

6.2.1 bevorderen van de eigen kracht van inwoners. Preventief acteren door inzet van laagdrempelige algemene
voorzieningen, waardoor inwoners minder gebruik maken van maatwerkvoorzieningen. Het bieden vna (zicht op)
werk en het investeren in de groep van

In de bovenregionale samenwerking is de Bovenregionale Transformatieagenda (Alkmaar e.o., West-Friesland
en Kop van Noord-Holland) leidend. De 18 gemeenten hebben in 2017 besloten om samen te werken bij de
inkoop van Jeugdzorgplus voor 2019. Deze inkoop is gezamenlijk voorbereid en wordt in 2018 uitgevoerd.
De drie regio’s hebben in 2017 aan de jeugdzorgaanbieders opdracht gegeven een business case op te stellen
voor Regionale Integrale Behandelvoorzieningen (RIB) in de regio’s, waar jeugdigen tijdelijk kunnen worden
opgenomen in of dichtbij hun eigen omgeving. De business case wordt begin 2018 afgerond.
 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn wettelijke taken. Voor de borging van deze functies wordt
samengewerkt met de regio’s Alkmaar, IJmond, Kop van Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland
en Zuid-Kennemerland. In 2017 is onderzocht hoe deze samenwerking gerealiseerd kan worden en met de
Gecertificeerde Instellingen gewerkt kan worden aan innovatie. In 2018 wordt de samenwerking
geformaliseerd.
 
De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben een gezamenlijke aanbesteding voor een bovenregionale
integrale crisisdienst voor jeugdigen tot 18 jaar afgerond. De opdracht is eind 2017 gegund aan een consortium
bestaande uit de GGZ Noord-Holland-Noord, Triversum, Parlan en de Jeugd- en Gezinsbeschermers. De
nieuwe crisisdienst voor jeugdigen is op 1 juli 2018 operationeel. Door in de nieuwe situatie de expertise uit
deze verschillende sectoren in één crisisdienst samen te voegen, hopen de gemeenten dat directer de juiste
hulp ingezet wordt.
 



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH 
2017

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) 744 735,1 (2016) 730,1 
Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter 1,45 3,2 (2015) 2,52 
Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin 6,58 8,5  (2015) 9,00 
Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking) 65,8 63,5 (2016) 64,1 
Werkloze jongeren (16-22jaar) 1,52 2,0 (2015) 2,49 
Personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 413 440,9 465 
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 
inwoners 15-64 jarigen

255 190 179 

%  jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) 10,7 9,8 10,0 
%  jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) 1,2 2,2 2,0 
%  jongeren met jeugdreclassering (12-23 jaar) 0,5 0,5 0,6 
WMO-cliënten met maatwerkarrangement per 
10.000 inwoners

62 NB 51 

In 2017 is de Basis- en Specialistische Jeugd-GGZ opnieuw aanbesteed in samenwerking met de gemeenten
Schagen en Texel en zijn per 1 januari 2018 vierentwintig aanbieders gecontracteerd.
 
De gemeenten in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland hebben gezamenlijk besloten
om een pilot te starten voor een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. De pilot start
begin 2019. Doel is complexe geweldsituaties tegen te gaan en recidive te stoppen.
In het regionale project “Waarom moeilijk doen als het samen kan” is gewerkt met een Consultatie- &
Adviesteam, waarin de wijkteams in een vroeg stadium zeer complexe casuïstiek kunnen bespreken met
zorgaanbieders om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de inzet van passende hulp. Het project wordt
begin 2018 geëvalueerd.

6.2.3 bieden van een vangnet (in de vorm van maatwerkvoorzieningen) voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn
om op eigen kracht vorm en inhoud aan hun leven te geven

Zie tekst onder ad 6.1.1. over de totstandkoming van een digitale sociale kaart: Hulpwijzer.
De verkregen informatie uit de pilot aandachtsuur is meegenomen in het plan van aanpak “Netwerk samen
tegen eenzaamheid”.

6.2.5 versterken van het armoedebeleid met een sterkere focus op preventie. Dit moet leiden tot minder inwoners die
in armoede leven

Naar aanleiding van de beleidsnota’s armoede en schulddienstverlening is een start gemaakt met een
uitvoeringsprogramma dat uitvoering geeft aan het vastgestelde beleid. Onderdeel hiervan zijn ook de 
initiatieven naar aanleiding van het onderzoek naar een eventuele armoedeval.
 
Voor de hulp bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is de aanbesteding eind 2017 gestart. De aanbesteding is
voorbereid met zowel het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs als met de zorgaanbieders. Daarmee is
een doorgaande lijn van toeleiding, behandeling en nazorg tot stand gebracht.
 
In 2017 hebben we gekozen voor een inhoudelijke verdieping van het cliëntervaringsonderzoek.
Als belangrijkste uitkomst van het cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp valt de grote tevredenheid met de
kwaliteit van de ondersteuning op. Er is sprake van een goede, maar ook afgestemde ondersteuning waarbij de
cliënt voldoende eigen inbreng heeft. De aandachtspunten, zoals de weg vinden naar de ambulante jeugdhulp
en het gebruik maken van een familiegroepsplan en onafhankelijke cliëntondersteuning zijn opgepakt.
 
In september 2017 is het Taalhuis Den Helder geopend. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over taal en
taalbeheersing en worden zij doorverwezen naar formele- of informele taaltrajecten. Uit de eerste cijfers blijkt
dat het Taalhuis tegemoet komt aan een behoefte in de Helderse samenleving.
 
In samenwerking met de regiogemeenten, zorgaanbieders en cliënt(organisaties)  is het Plan Van Aanpak
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang “Thuis in de buurt” ontwikkeld, een richtinggevend document
voor de komende jaren. Het is begin 2018 aan de vier gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland
aangeboden. Het plan ‘Sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag’  maakt hier onderdeel van uit.
Er is een start gemaakt met de uitvoering van de hierin benoemde speerpunten en innovatieve activiteiten.
Voor de cofinanciering hiervan is subsidie aangevraagd bij ZONMW.

Effectindicatoren

 
 

Verbonden partij(en)

 



Werkelijke gemeentelijke bijdragen verbonden partijenBedrag
Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland € 7.069.000
 

Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?"

Programma 6 - Sociaal domein Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 85.911 91.109 91.490 -381

Totaal baten -25.572 -27.381 -27.295 -86

     
Saldo van baten en lasten 60.339 63.727 64.194 -467

     

Totaal toevoegingen reserves 0 225 976 -751

Totaal onttrekkingen reserves -676 -397 -397 0

     
Gerealiseerd resultaat 59.663 63.555 64.773 -1.218

Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 ( € 1.218.000 nadelig)
 
Lasten (€ 381.000 hogere lasten)
 
Samenkracht en burgerparticipatie
De kosten van inkomensvoorzieningen, bijzondere bijstand en armoedebeleid voor statushouders (€ 528.000)
zijn opgenomen onder het taakveld inkomensregelingen, hierdoor lijkt het of een deel van het voor
Vluchtelingen beschikbare budget niet is ingezet.
 
Inkomensregelingen
Minder mensen dan verwacht hebben gebruik gemaakt van de bestaande voorzieningen in het kader van
bijzondere bijstand en/of armoedebeleid waardoor € 233.000 (= 0,7% van het beschikbare budget) niet is
ingezet.
 
Maatwerkdienstverlening 18+
Minder mensen hebben gebruik gemaakt van de voorzieningen in het kader van de WMO (huishoudelijke hulp
+ begeleiding), hierdoor is een budget van € 550.000 niet ingezet.
 
Maatwerkdienstverlening 18-
De lasten voor deze jeugdvoorzieningen  zullen ongeveer € 1.600.000 lager uitvallen dan geraamd. Een deel
van de kosten is verschoven naar Geëscaleerde zorg 18-.
 
Geëscaleerde zorg 18+
De lasten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vallen ongeveer € 716.000 hoger uit dan
geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de uitvoering van de centrumtaak Beschermd Wonen omdat de
lagere lasten leiden tot een verevening met de regiogemeenten.
 
Geëscaleerde zorg 18-
De lasten voor deze zware vormen van jeugdzorg  zullen ongeveer € 2.422.000 hoger uitvallen dan geraamd.
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door meer inzet residentieel en ambulante begeleiding.
 
Overige afwijkingen  kleiner dan € 100.000 zijn per saldo € 161.000 nadelig.
 
Baten (€ 86.000 lagere baten)
 
Maatwerkdienstverlening 18+
De geïnde eigen bijdrage is € 244.000 lager dan geraamd en € 170.000 lager dan in 2016. De kosten van de
voorzieningen waar deze eigen bijdrage betrekking op heeft zijn t.o.v. 2016 gestegen. Dit wordt vooral
veroorzaakt door het rijksbeleid om de eigen bijdrage WMO voor meerpersoonshuishoudens met een inkomen
tot € 35.000 op nihil te stellen.!
 
Overige afwijkingen  kleiner dan € 100.000 zijn per saldo € 158.000 voordelig
 
Reserves
 
Toevoegingen
De raad heeft in 2015 besloten het verschil tussen de lasten inkomensvoorzieningen en de rijksbijdrage BUIG
af te wikkelen via de reserve Sociaal Domein. Een deel van de lasten inkomensvoorzieningen hebben



betrekking op de statushouders die in 2016 en 2017 zijn gehuisvest in de gemeente Den Helder. Voor deze
doelgroep ontvangt de gemeente specifiek middelen via het gemeentefonds (verhoogde asielinstroom). Van de
ontvangen rijksbijdrage BUIG wordt in 2017 € 975.642 niet besteed en toegevoegd aan de reserve Sociaal
Domein. Dit is ongeveer € 750.000 meer dan begroot.
 

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Het klimaatbestendig maken van Den Helder:
7.1.1 in herstructurering van Nieuw Den Helder bij de herinrichting van de openbare ruimte de benodigde
kansen benutten.

7.2 Het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot
van broeikasgassen en de overgang naar duurzame energie:

7.2.1 toepassen van duurzame maatregelen in het gemeentelijk vastgoed.
7.3 Het functioneren van de riolering verder verbeteren:

7.3.1 afronden van het afkoppelprogramma volgens gemeentelijk rioleringsplan in 2017;
7.3.2 meer kostenbewust vervangen of renoveren van slechte riolering;
7.3.3 intensiveren van rioolinspecties. Alle riolen ouder dan 45 jaar, zijn eind 2017 geïnspecteerd;
7.3.4 monitoren van functioneren en oplossen eventuele knelpunten.

7.4 Het terugdringen van structurele overlast door hemelwater of hoge grondwaterstanden:
7.4.1 concrete aanpak van de zorgplichten hemel- en grondwater.

7.5 Realiseren van de doelstelling van de rijksoverheid door gescheiden inzameling (bronscheiding)
van huishoudelijk afval, in 2020 te komen tot 75% materiaalhergebruik:

7.5.1 vanaf 2017 gefaseerd introduceren van een nieuwe afvalinzamelstructuur;
7.5.2 de burger zowel fysiek (verschillende containers) als organisatorisch (ophaalfrequentie) optimaal te
faciliteren.

7.1 Het klimaatbestendig maken van Den Helder

De pilot multifunctionele dijk is van start gegaan, toegespitst op locatie Huys Tijdverdrijf. Via een korte
facebookactie is de bevolking erbij betrokken en er is een prijsvraag geweest onder 5 ontwerpers/kunstenaars.
Begin 2018 is het gekozen idee bekend en kan de pilot verder concreet worden uitgewerkt richting ontwerp,
uitvoering, technische/juridische aspecten en tijdelijk gebruik.
In een participatieproces met bewoners en betrokken partijen is een klimaatbestendig ontwerp gemaakt voor
de aanpak van de publieke ruimte in de Grote Rivierenbuurt en in Boatex. De bouwlocatie Kreekpark is in
uitvoering genomen met de aanleg van de kreek en de eerste bouwobjecten.
Het regionaal rioleringsplan is vastgesteld en gekoppeld daaraan is door de besturen van de gemeenten Texel,
Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en het HHNK een intentieovereenkomst ondertekend om samen te
werken aan de klimaatbestendigheid van de Kop van Noord-Holland.  
Den Helder is actief in het klimaatteam NHN en trekt samen met vier andere gemeenten en het HHNK het
proces om NHN klimaatbestendig te maken. Dat gebeurt o.a. in een actief netwerk van ambtenaren die kennis,
ervaring en informatie delen met elkaar.
Bij het maken van omgevingsbeleid, in 2017 de omgevingsvisie Huisduinen, is klimaatbestendigheid stevig
geagendeerd.
Met het HHNK, LTO, KAVB en betrokken bollentelers werkt Den Helder aan een toekomstbestendige
Koegraspolder.
Via gericht bewonersactie, o.a. “tegel eruit, plant erin” zijn bewoners bewust gemaakt van de vraagstukken die
door de verandering van het klimaat op ons af komen.

7.2 Het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen en de overgang naar duurzame energie

We faciliteren ondernemers binnen o.a. de kaders van de Notitie zonneparken om het areaal van productie-
eenheden zonne-energie te vergroten (zonneparken, zonnepanelen op daken van woningen, maatschappelijk
vastgoed, bedrijven e.d.). Ook faciliteren wij de verdere ontwikkeling van het Kenniscentrum Wind op Zee en
een initiatief vanuit de markt om te komen tot een bredere toepassing van biomassa als brandstof. We streven
naar de realisatie van “nul op de meter woningen”. Daarnaast zal vanuit de duurzaamheidsagenda een
energievisie worden opgesteld over hoe Den Helder op lange termijn aardgasloos kan worden, zal de
gemeente worden beoordeeld aan de hand van de CO2 prestatieladder en zal van start gegaan worden met de
uitvoering van de Duurzame Meerjaren Onderhoudsprogramma’s voor het gemeentelijk vastgoed.
 
In februari 2017 is de duurzaamheidsagenda opgesteld. Deze geeft invulling en richting aan de eerste stappen
naar energieneutraal in 2040. De duurzaamheidsagenda omvat verschillende acties op het gebied van
energieopwekking maar ook energiebesparing. Een aantal concrete acties hiervan zijn het toepassen van
ledverlichting in de prioritaire buurten van het Nieuw Perspectief Openbare Ruimte en het realiseren van een
biomassaketel bij de Helderse Vallei. Daarnaast is een intentieverklaring ondertekent door Woningstichting,
HHNK, Marine, HVC, PoDH, Liander, Willemsoord BV en gemeente Den Helder voor een onderzoek naar een
warmtenet. Verder zijn er twee concrete plannen voor een zonnepark  in de gemeente en nog een derde in
planfase.



7.2.1 toepassen van duurzame maatregelen in het gemeentelijk vastgoed

In 2017 zijn energiescans uitgevoerd voor het vastgoedbezit van de gemeente. Op basis zijn de Duurzame
Meerjaren Onderhoudsplannen voor het vastgoed opgesteld. Dit omvat een uitwerking van de energiescans en
vertaling naar een businesscase waarin is gekozen voor het scenario ‘kostenefficiënte aanpak’. Hierbij wordt
zoveel mogelijk aangehaakt op natuurlijke vervangingsmomenten van bouwdelen en elementen uit het
oorspronkelijke onderhoudsplan en wordt op deze manier verduurzaamd. De Duurzame Meerjaren
Onderhoudsplannen zijn in  2017 door de Raad vastgesteld. Dit omvat investeringen om het gemeentelijk
vastgoed te verduurzamen. Er wordt ingezet op de efficiëntie van de gebouwgebonden installaties, hierbij is te
denken aan toepassen van ledverlichting of een duurzamere ketel. Tot slot volgt het zo veel mogelijk duurzaam
opwekken van de resterende benodigde energie in de vorm van zonnepanelen.

7.3 Het functioneren van de riolering verder verbeteren

7.3.2 meer kostenbewust vervangen of renoveren van slechte riolering

Wat wilden we bereiken?
Gemeenten moeten volgens het landelijk Bestuursakkoord Water in 2020 minstens 10% kostenreductie
hebben bereikt.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In nauw overleg met het hoogheemraadschap (HHNK), maar ook met onze buurgemeenten Texel, Schagen en
Hollands Kroon, is een gezamenlijk beleidsplan voor de riolering opgesteld, het zogenaamde gemeentelijk
rioleringsplan (GRP). Hierdoor is regionaal kennis gedeeld en zijn onderwerpen die alle bewoners in de
Noordkop aangaan, beschreven.
 
Met de actualisatie van het GRP is  nu al een kostenbesparing van 10%, inclusief een tariefsverlaging van €
157 naar € 130 bereikt.
 
 
 
De riolering is vervangen in onder andere de Huisduinerweg, Pluto, het Commandeursplein, Boatex en een
gedeelte langs de Texelstroomlaan.
In Julianadorp is 600 meter riolering gerenoveerd via de methode 'relining'. Dit leverde een aanzienlijke
besparing op in de kosten.
 

Relining in Julianadorp
 

7.4 Het terugdringen van structurele overlast door hemelwater of hoge grondwaterstanden

7.4.1 concrete aanpak van de zorgplichten hemel- en grondwater

Wat wilden we bereiken?
De twee vastgestelde ambitieniveaus voor de zorgplichten hemelwater en grondwater zijn verankerd in een
overkoepelend Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 die door de gemeenteraad op 16 oktober 2017 is
vastgesteld.  De kosten behorend bij de ambitieniveau's, zijn verwerkt in de kostendekkingsberekening voor de
rioolheffing.
De geplande investeringen zijn deels opgeschoven naar eerste helft 2018 door o.a. de implementatie van het
Gebiedsgericht werken. 
In het kader van het Gemeentelijk rioleringsplan is samenwerking gezocht met lokale projectontwikkelaars
en woningcorporaties. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren om woningen beter bestendig te maken
tegen hoge grondwaterstanden of extreme neerslag.
De eerste stappen om bewoners slimmer om te laten gaan met hemelwater, zijn inmiddels ook gezet.
 
Wat hebben we hiervoor gedaan?



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH
2017

Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner >300 250 217 

Hernieuwbare elektriciteit 11,8% 3% 3,4%

Het investeringsprogramma is met de actualisatie van het Gemeentelijk rioleringsplan verhoogd. € 500.000,-
per jaar voor hemelwatervoorzieningen en € 250.000,- per jaar voor grondwatervoorzieningen. Via de
gebiedsgerichte aanpak zijn de buurten Grote Rivierenbuurt en Boatex respectievelijk aanbesteed en in
uitvoering.
In de volgende straten is een nieuw (drainerend) hemelwaterriool of drainage aangelegd: J.A. Breedtstraat ,
Commandeursplein , Stationsvoorplein, Huisduinerweg en langs de Breewijd.

7.5 Realiseren van de doelstelling van de rijksoverheid door gescheiden inzameling (bronscheiding) van
huishoudelijk afval, in 2020 te komen tot 75% materiaalgebruik

Wat wilden we bereiken?
Een substantiële vermindering van het huishoudelijk restafval.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Het jaar stond in het teken van de frequentiewisseling (restafval en plastic) en de voorbereiding van de
invoering van een nieuw afvalinzamelingssysteem in Julianadorp  (restafval op afstand in ondergrondse
verzamelcontainers en drie containers aan huis voor GFT, plastic en papier). Deze maatregelen waren
noodzakelijk om invulling te geven aan de rijksdoelstelling  om in 2020 te komen tot maximaal 100 kg restafval
per persoon per jaar en 75% materiaalhergebruik . In 2016 werd nog gemiddeld 270 kg per persoon per jaar
aan restafval ingezameld. In 2017 is de teller gestopt op 217 kg! Dit houdt in dat maar liefst 53 kg per persoon
per jaar minder restafval is ingezameld, wat een grote stap voorwaarts is mede dankzij de inzet van onze
inwoners! Met de uitrol van het nieuwe inzamelsysteem in Julianadorp en vervolgens de rest van de stad, wordt
een verdere substantiële daling verwacht van het restafval en toename van het materiaalhergebruik. De
maatregelen laten nu al een verdrievoudiging zien van het ingezamelde - recyclebare - plastic. Ook op het
gebied van de andere positieve stromen GFT (+10%), papier (+12%) en glas (+10%) is in 2017 meer
ingezameld. We zijn er nog niet, maar Den Helder is goed op weg.
 

             
  Steeds minder......                        Steeds meer......

Overige ontwikkelingen

Regionale samenwerking (afvalwaterketen)
In 2014 is de "Samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen Noordkop gemeenten en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier' ondertekend. Een succesvolle samenwerking waar het PWN
zich bij gaat aansluiten. Klimaat adaptatie is als onderwerp toegevoegd door de aanwijzing van
klimaatambassadeurs.  Een eerste brede verkenning is gedaan hoe en op welke wijze binnen het gebied van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verder samenwerking en versterking kan plaatsvinden
vooruitlopende aan het te verwachten nieuwe landelijke Bestuursakkoord Water.
 
Afvalinzameling
- voorbereidingen zijn getroffen om basisscholen - in het kader van milieu-educatie - vanaf het schooljaar
2018/2019 mee te laten liften met de gescheiden inzameling van afvalstoffen;
- op blinde vlekken in de stad zijn extra containers geplaatst voor glasinzameling;
- de Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit is voorbereid en naar de raad gebracht (inmiddels
vastgesteld)
- frequentiewisseling restafval en plastic; en
- intensievere handhaving op aanbieden afvalstoffen.
 

Effectindicatoren

 
 



Verbonden partij(en)

 
Werkelijke gemeentelijke bijdragen verbonden 
partijen

Bedrag

GGD Hollands-Noorden € 1.073.952
Veiligheidsregio - ambulancevervoer €      14.064
Cocensus €    220.072
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord €    720.506
 

Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?"

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 14.684 17.711 17.415 296

Totaal baten -13.826 -14.549 -14.439 -110

     
Saldo van baten en lasten 858 3.162 2.976 186

     

Totaal toevoegingen reserves 120 120 120 0

Totaal onttrekkingen reserves -124 -676 -296 -380

     
Gerealiseerd resultaat 854 2.606 2.799 -193

Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 ( € 193.000 nadelig)
 
Lasten € 296.000 voordeel
 
Voor de uitvoering van het Convenant Wijkaanpak plus was in de begroting 2017 € 533.000 beschikbaar. De
werkelijke uitgaven bedragen € 695.000. In het najaar 2017 heeft een nabetaling van een toezegging uit een
voorgaand jaar plaats gevonden. De totaal uitgaven van de uitvoering van het Convenant Wijkaanpak Plus zijn
hierdoor € 162.000 hoger dan begroot. Hiertegenover staat een hogere bijdrage van de Woningstichting van €
91.000. Zie ook baten.
 
De bodemsanering Vinkenterrein is in 2017 afgerond. Dit project heeft de overige projecten enigszins
vertraagd. Bovendien moet het programma bodemsanering, dat een looptijd heeft tot en met 2018,
geactualiseerd worden. Dit is reden dat er uitgaven achtergebleven zijn en er een voordeel is van € 523.000.
Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking uit de reserve bodensanering. Zie ook reserves.
 
In 2017 is een incidenteel budget ter ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda van € 100.000 beschikbaar
gesteld. Hiervan is € 7.000 besteed. Diverse zaken zijn opgestart maar lopen door in 2018 waar ook de meeste
kosten zich zullen voordoen. Reden voor een verzoek tot resultaatbestemming van € 93.000.
 
Voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval is € 6.377.000 begroot. De werkelijke uitgaven zijn €
6.625.000. Met de stijging van het ingezamelde plastic, waar ook inkomsten tegenover staan, worden de
kosten van HVC voor de inzameling hiervan ook hoger. Daarnaast zijn de verwerkingskosten (met name de
verbrandingsbelasting) toegenomen. Ook is sprake van een toename van de toerekening van interne kosten.
Het nadeel op afval bedraagt 246.000.
 
Overige uitgaven <€ 100.000: € 88.000 voordeel.
 
Baten € 110.000 nadeel
 
Tegenover de hogere uitgaven als gevolg van een nabetaling van een toezegging uit voorgaande jaren staat
een hogere bijdrage van de Woningstichting. In het kader van het Convenant Wijkaanpak Plus is door de
Woningstichting € 373.000 bijgedragen terwijl € 282.000 was begroot. Een voordeel van € 91.000. Zie ook
lasten.
 
Voor afvalstoffenheffing is voor 2017 een opbrengst begroot van € 8.566.000. Er is totaal € 8.441.000 aan
opbrengst gerealiseerd. Door een verschuiving van meerpersoonshuishouden naar eenpersoonshuishoudens
is er een lagere opbrengst afvalstoffenheffing van € 35.000. Ook is er een toevoeging gedaan aan de
voorziening dubieuze debiteuren van € 90.000. Hierdoor zijn er per saldo € 125.000 minder inkomsten vanuit
de afvalstoffenbelasting. De afvalstoffenheffing is niet meer kostendekkend. Bij het vaststellen van de begroting
2018 is door de raad besloten de tarieven vanaf 2018 te verhogen naar 100% kostendekkendheid.
 



Overige inkomsten <€ 100.000: € 76.000 nadeel.
 
Reserves
 
Onttrekkingen € 380.000 nadeel
 
Ter compensatie van kosten bodemsanering is een onttrekking uit de reserve begroot van € 562.000. Omdat
de kosten bodemsanering in 2017 lager uitgevallen zijn wordt € 380.000 minder onttrokken uit de reserve
bodemsanering. Zie ook lasten.
 

Programma 8 Ruimte en Stedelijke Vernieuwing

8.1 Het stadshart biedt ruimte voor: genieten (stadspark, terrasjes, ijsbaan), gezellig winkelen,
ondernemen en initiatieven ontplooien, aantrekkelijke plek om te wonen, uitnodigende en
aantrekkelijke entrees en goede bereikbaarheid:

8.1.1 ontwikkeling Halter Bellevue;
8.1.2 ontwikkeling Anton Pieckplein;
8.1.3 aanpak aanloopstraten Koningstraat en Spoorstraat;
8.1.4 inrichting stationsvoorplein;
8.1.5 ontwikkelen horeca Willemsoord;
8.1.6 herstructurering aanloopstraten Koningstraat en Spoorstraat.

8.2 Ontwikkelen van de woonkwaliteit:
8.2.1 gericht bouwen, met oog voor de kwaliteit die de woonconsument vraagt;
8.2.2 ontwikkelen van bijzondere woonmilieus op kwalitatief hoogwaardige locaties in of direct aan de
rand van de stad;
8.2.3 duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving.

8.3 Stad en platteland hebben ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij de identiteit van de stad:
8.3.1 planologische ruimte bieden in bestemmingsplannen voor passende initiatieven.

8.1 Het stadshart biedt ruimte voor: genieten (stadspark, terrasjes, ijsbaan), gezellig winkelen, ondernemen en
initiatieven ontplooien, aantrekkelijke plek om te wonen, uitnodigende en aantrekkelijke entrees en goede
bereikbaarheid

8.1.2 ontwikkeling Anton Pieckplein

De Spoorstraat / Koningstraat is heringericht en geschikt gemaakt voor autoverkeer. Dit is één van de 
flankerende maatregelen die is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst Anton Pieckplein, welke de 
basis vormt voor de gemeente, Woningstichting Den Helder en Assorgia voor de herontwikkeling van het plein. 

8.1.4 inrichting stationsvoorplein

Het stationsvoorplein is volgens planning dit jaar gereed gekomen. Met de realisatie van dit project is weer een
belangrijk en groot project uit het Uitwerkingsplan Stadshart gerealiseerd.
Daarnaast zijn de middelen beschikbaar gesteld om aansluitend de bestrating aan weerszijden van het
Julianaplein opnieuw in te richten als opmaat naar de aanleg van de volgende fase van het Stadspark.

8.1.6 herstructurering aanloopstraten Koningstraat en Spoorstraat

Naar aanleiding van het leefbaarheidsonderzoek Koningstraat e.o. hebben Woningstichting Den Helder en de
gemeente de handen in één geslagen en in 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de
herontwikkeling van het gebied naar (gemengd)woongebied. Onderdeel van deze overeenkomst is de
verplaatsing van de drie coffeeshops uit het gebied.
Het gevelverbeteringsfonds is aangevuld om verbetering van de uitstraling van de panden in Spoorstraat en
Keizerstraat te stimuleren en leegstand tegen te gaan.

8.2 Ontwikkelen van de woonkwaliteit

8.2.1 vraaggericht bouwen, met oog voor de kwaliteit die de woonconsument vraagt

De woningbouw in fase 1 van Willem Alexanderhof is bijna afgerond. De ontwikkeling van fase 2 wordt
voorbereid. Met de ontwikkelaars bezien we of nieuwe woonconcepten voor het vervolg van de wijk wenselijk
en mogelijk zijn. In het stadshart wordt in 2018 de woningbouw aan het Julianaplein (Zusterflat) en de
Beatrixstraat (halter Sluisdijk) opgeleverd. Tussen Eemstraat en Scheldestraat in Nieuw Den Helder bouwt
Woningstichting Den Helder zorgwoningen, levensloopbestendige woningen en woningen in collectief
particulier opdrachtgeverschap. In Nieuw Den Helder  werken we samen met Woningstichting plannen uit om
Tiny Houses mogelijk te maken. Op ’t Laar is het eerste deel van de bebouwing van veld 2 gerealiseerd. De



Indicator NL 2016 Begroting
DH 2017

Realisatie DH
2017

Gemiddelde WOZ waarde: x duizend euro 223 142 143

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen 6,0 4,9 3
% demografische druk 69 55,5 71,2
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(in euro’s)

€ 644 € 599 € 602

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(in euro’s)

€ 723 € 707 € 711

nieuwbouw van ”Op Huisduinen” is voor een groot deel gereed. 
We hebben in 2017 het eerste jaar achter de rug met de uitvoering van de prestatieafspraken met de
woningcorporaties. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuwe woonvorm (Ik Bouw
Betaalbaar). Met Woningstichting is een overeenkomst afgesloten om huurschulden te voorkomen. De
bewonersgerichte aanpak van verduurzaming en levensloopbestendig maken van de particuliere
woningvoorraad is in 2017 in drie wijken uitgerold en krijgt in 2018 een vervolg. We bezien, samen met de
Stichting Volkshuisvesting Nederland SvN, de wenselijkheid tot  het instellen  van  revolverende  fondsen voor
verduurzaming en het levensloopgeschikt maken van de eigen woning (duurzaamheidslening en blijverslening)
en van de starterslening. In 2018 worden voorstellen voorgelegd. 
Samen met de regiogemeenten van de Kop van Noord-Holland is gestart met het voorbereiden van de
woningbouwafspraken voor de periode na 2020.

8.2.3 duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving

Nieuw Perspectief op de openbare ruimte is vooral een andere kijk op het beheer van de openbare ruimte
(programma 3 Beheer openbare ruimte). Vanuit het programma Ruimte en Stedelijke Vernieuwing
werken we vooral aan de visie op de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. De vraag waaraan
we in 2017 hebben gewerkt is: hoe kunnen we de openbare ruimte van de buurten Boatex en de  Grote
Rivierenbuurt samen met de bewoners inrichten passend bij de karakteristiek van de wijk en tegelijkertijd
oplossingen vinden in de Inrichting/bestemming die tot kostenbesparing leiden.
Samen met de omwonenden is in het najaar van 2017 nagedacht over de invulling van het Vinkenterrein.
Het Vinkenterrein biedt na de sanering de ruimte aan te sluiten bij de inrichting en bebouwing van de
aangrenzende buurten. Dit moet een duurzaam en groen woonmilieu opleveren.
De gemeente wordt het bevoegd gezag en gaat optreden als toezichthouder en handhaver Wet
natuurbescherming. Er moet nadrukkelijk worden nagegaan of beschermde soorten en/of gebieden in het
geding zijn. Ook legt de gemeente de aanvraag voor aan de provincie voor een Verklaring van geen
bedenkingen (Vvgb). Deze Vvgb moet de gemeente opnemen in de omgevingsvergunning en hierop
toezien.
De gemeente wordt het bevoegd gezag en gaat optreden als toezichthouder en handhaver Wet
natuurbescherming. Er moet nadrukkelijk worden nagegaan of beschermde soorten en/of gebieden in het
geding zijn. Ook legt de gemeente de aanvraag voor aan de provincie voor een Verklaring van geen
bedenkingen (Vvgb). Deze Vvgb moet de gemeente opnemen in de omgevingsvergunning en hierop
toezien. Verdere implementatie van de Natuurwet wordt bereikt door het opstellen van leidraden voor
beheer en ontwikkeling van gebieden. De huidige leidraden zijn door de nieuwe wetgeving verouderd
en worden herzien.

8.3 Stad en platteland hebben ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij de identiteit van de stad

Begin 2017 heeft de gemeenteraad een plan van aanpak vastgesteld voor de voorbereidende fase van de
Omgevingswet. Een belangrijke eerste stap hierin was het opstellen van een omgevingsvisie voor Huisduinen.
Deze is gedurende het jaar met bewoners, ondernemers en andere partijen opgesteld in een breed
participatietraject. De pilot omgevingsvisie Huisduinen is in 2017 geselecteerd als één van de twaalf landelijke
pilots in het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, begeleid door het bureau Ruimtevolk. Vanuit dit
programma is ook veel gewerkt aan bewustwording rondom de Omgevingswet. Er zijn twee zogeheten
expertsessies georganiseerd, gericht op bewustwording van de gemeenteraad over de Omgevingswet en het
bevorderen van integraal werken binnen de eigen organisatie. Ook de opbouw van een kennisnetwerk rondom
de Omgevingswet en de omgevingsvisie specifiek was een belangrijk onderdeel van het programma. Binnen
de eigen organisatie is een projectgroep gevormd voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze
projectgroep oriënteert zich op de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en hoe de
gemeente hier door middel van veranderingen in werkwijze en cultuur op kan voorbereiden.  
 
Met bestuurlijke ketenpartners (Provincie Noord-Holland, HHNK, GGD, RUD, Veiligheidsregio) is een
klankbordgroep gevormd rondom de Omgevingswet. Intentie is om elkaar blijvend te betrekken bij de
voorbereiding op de Omgevingswet. De verschillende ketenpartners zijn betrokken geweest bij de
totstandkoming van de omgevingsvisie Huisduinen. De gemeente is anderzijds onder andere betrokken bij de
voorbereiding op de provinciale omgevingsvisie.

Effectindicatoren

 
 



Sociale huur (%huur) niet verplicht  82,8  
Stallingsmogelijkheden fiets binnenstad
(% goed of zeer goed) niet verplicht

 30,1  

In de binnenstad is het overdag aangenaam
verblijven (eens, zeer mee eens) niet verplicht

 44,6  

Verbonden partij(en)

 
Werkelijke gemeentelijke bijdragen verbonden partijen Bedrag
Cocensus (belastingen) € 17.220
 

Wat heeft het gekost?

Tabel "Wat heeft het gekost?"

Programma 8 - Ruimte en Stedelijke vernieuwing Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde

Bedragen (x € 1.000) Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening

     

     

Totaal lasten 9.636 11.283 10.903 380

Totaal baten -7.064 -7.665 -9.735 2.070

     
Saldo van baten en lasten 2.573 3.619 1.168 2.450

     

Totaal toevoegingen reserves 0 49 535 -486

Totaal onttrekkingen reserves -1.646 -2.494 -2.672 178

     
Gerealiseerd resultaat 926 1.173 -969 2.142

Toelichting

Toelichting gewijzigde begroting 2017 - rekening 2017 ( € 2.142.000 voordelig)
 
Lasten € 380.000 voordeel
 
Binnen dit programma worden de grond exploitaties afgerekend. Afwijkingen in kosten van deze exploitaties
worden één op één verrekend aan de inkomstenzijde door middel van meer of minder boekwaarde naar de
balans over te brengen.
Voor Willem – Alexanderhof is er sprake van € 165.000 meer toegerekende kosten en bij Doggerswijk is er juist
sprake van minder toegerekende kosten, € 853.000.
 
Overige lasten < 100.000: € 308.000 nadeel
 
Baten € 2.070.000 voordeel
 
Corresponderend met het bij de lasten genoemde voordeel is er sprake van gewijzigde toerekening aan de
balans van respectievelijk € 165.000 meer voor Willem-Alexanderhof en € 853.000 minder voor Doggerswijk.
Hiernaast is de grondexploitatie Willem-Alexanderhof geactualiseerd wat er toe leidt dat een deel van de in het
verleden gevormde verliesvoorziening vrij mag vallen, een bedrag van € 2.482.000
 
Binnen dit programma wordt ook het vastgoed beheer geadministreerd. Door verkoop van diverse als ‘af te
stoten’ gekwalificeerde panden is een opbrengst gerealiseerd, € 253.000 meer dan geraamd. Ook zijn er
diverse overige gronden afgestoten met een extra opbrengst van € 150.000
 
De opbrengst Bouwleges is sterk achtergebleven, € 244.000. Deels niet beïnvloedbaar doordat de opbrengst
afhankelijk is van ingediende aanvragen voor vergunningen, anderzijds doordat er achterstand was in
verwerking van aanvragen. Deze aanvragen schuiven door naar 2018.
 
Overige baten < € 100.000: € 117.000 voordeel
 
Reserves
 
Toevoegingen € 486.000 nadeel
 
De opbrengst van de verkochte ‘af te stoten’ panden wordt gestort in de egalisatiereserve Vastgoed, € 486.000
meer dan geraamd.
 
Onttrekkingen € 178.000 voordeel
De volgende onttrekkingen zijn geraamd en gerealiseerd:



 

 
De meer onttrokken gelden voor af te stoten panden staat in relatie tot de gerealiseerde verkopen.
 

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen

Algemeen

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het proces van uitvoering
en verandering. Of de gemeente in staat is de gevolgen van deze risico’s op te vangen zonder dat het beleid
van de gemeente of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door het weerstandsvermogen.
Onder weerstandsvermogen verstaan we verhouding tussen de middelen en mogelijkheden die de gemeente
heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen opvangen (de weerstandscapaciteit geheten) en de
omvang van de risico's die de gemeente loopt en die niet opgevangen kunnen worden op een andere manier.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene
reserve. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar de
gemeente mee wordt geconfronteerd (risicoprofiel), bijvoorbeeld financiële risico’s binnen projecten, risico's
inzake garanties en afgegeven leningen. Voor deze risico’s kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of
voorzieningen worden gevormd omdat de risico’s zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.
 
Ratio
In 2015 is als gewenste ratio voor het weerstandsvermogen een ratio van 1,0<> 1,4 aangegeven, met als
richtgetal 1,25
Hieronder een overzicht van de beoordeling van de ratio en de te nemen maatregelen:
 

Ratio
weerstandsvermogen Betekenis Beheersmaatregel

> 2,0 Uitstekend Extra risico nemen/investeren

1,4 < ratio > 2,0 Ruim voldoende Weerstandscapaciteit niet verhogen

1,0 < ratio > 1,4 Voldoende Consolideren weerstandscapaciteit

0,8 < ratio > 1,0 Matig Weerstandscapaciteit verhogen

0,6 < ratio > 0,8 Onvoldoende Weerstandscapaciteit verhogen

< 0,6 Ruim onvoldoende Bezuinigen of risico’s mijden

 
De algemene reserve bedraagt eind 2017 € 24.754.295
De volgende mutaties verwachten we:  
Resultaat jaarrekening 2017 € 1.846.755
Resultaatbestemming jaarrekening 2017 - € 974.000
Dotatie egalisatiereserve grondexploitatie - € 1.000.000
Beschikbare weerstandscapaciteit € 24.627.050
 
Risico's
De risico's zijn geïnventariseerd, beoordeeld, en geanalyseerd. De kans en impact van de risico's zijn
vastgesteld.
Voor de risicoscore worden onderstaande tabellen gebruikt:
 
Kans Omschrijving  Impact Financieel gevolg

1 Minder dan of 1 x per jaar  1 <€ 100.000
2 1 keer per 5-10 jaar  2 € 100.000 - € 250.000



3 1 keer per 2-5 jaar  3 € 250.000 - € 1.000.000
4 1 keer per 1-2 jaar  4 € 1.000.000 - € 1.500.000
5 1 keer of meer per jaar  5 = > € 1.500.000

 
De risicoscore wordt als volgt bepaald: Risicoscore = kans x impact
 
Risicoklasse Risicoscore Rekenpercentage

Laag 1 of 2 10%
Laag 3 of 4 15%
Laag 5 20%
Gemiddeld 6 30%
Gemiddeld 8 of 9 40%
Gemiddeld 10 of 12 50%
Hoog 15 of 16 60%
Hoog 20 75%
Hoog 25 90%
 
Risicobedrag = rekenpercentage per risico x maximaal financieel gevolg
 
De ratio weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit / bedrag van de risico's.
 
€ 24.627.050 / € 19.392.000 = 1,27.
 
De ratio valt in de door de raad gekozen minimum range van 1.0 < ratio > 1.4 en is hiermee voldoende.

Toelichting op de risico's

Het overzicht van de risico's met de bijbehorende bedragen geeft het volgende beeld:

Het totale risicobedrag is beïnvloed door o.a. de situatie bij de Port of Den Helder.

Dividend deelnemingen

Een risico voor de deelnemingen komt voor uit de Wet Vennootschapsbelasting openbare lichamen. De
bedrijven waarin we deelnemen, moeten mogelijk vennootschapsbelasting gaan betalen over hun winsten. Dit
gaat ten koste van de dividenduitkering aan de gemeente. De vennootschapsbelasting is gemiddeld 22,5%. Bij
een dividenduitkering van € 347.000 schatten we het maximale risico in op € 78.130. De risico-inschatting is
hoog. Het reële risicobedrag komt op € 46.878 uit.

Leningen en garantstellingen

We lopen risico met de instellingen waaraan we een lening hebben verstrekt of waarvoor we een garantie
hebben afgegeven. We beoordelen jaarlijks de begrotingen en jaarrekeningen van deze instellingen. Maar we
riskeren een financiële tegenvaller als zij niet aan hun aflossing- en/of renteverplichtingen kunnen voldoen en
we daarop door de geldverstrekker worden aangesproken. Eind 2017 hebben we een totaalbedrag van € 66
(was € 70 eind 2016) miljoen aan geldleningen verstrekt. Daarnaast hebben we eind 2017 garantstellingen
verstrekt van in totaal € 238 (was € 231 eind 2016) miljoen. € 160 (was € 164 eind 2016) miljoen van dit bedrag
heeft betrekking op geldleningen met een achtervang van de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
 
In de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 staat dat voor de reeds bestaande leningen en
garanties de rekenpercentages ten tijde van de verstrekking van kracht zijn. Met de toepassing van de nieuwe
rekenpercentages zou het beslag op het weerstandsvermogen groot zijn. Via een zogenaamde
sterfhuisconstructie bouwen we de oude leningen en garantstellingen af.
In voorgaande jaren (voor 2015) berekenden we over het totale risicobedrag een opslagpercentage van 25%
(zijnde € 4,6 miljoen) als extra dekking voor het totaal aan risico's. In de nieuwe berekeningssystematiek doen
we dat niet meer. Wel zetten we dit bedrag nu als extra dekking voor de bestaande leningen en
garantstellingen. Hierdoor is het totale risicobedrag voor de leningen en garantstellingen opgehoogd naar in
totaal € 11,5 miljoen.
 



Exploitatie Willemsoord BV

De gemeente is 100% aandeelhouder van Willemsoord BV. Eventuele verliezen komen daarom ten laste van
de gemeente wanneer er geen risicovermogen is.  
Volgens het meerjarenperspectief van Willemsoord BV is er over 2017 en komende jaren sprake van een licht
positief resultaat : van € 24.000 in 2017 naar € 81.000 in 2021.
 
Een tweetal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de toekomstige exploitatie van Willemsoord BV de komende jaren
onder druk komt te staan. Het betreft de verwachte stijging in de kosten van het planmatige onderhoud en de
bestaande financieringsstructuur.
 
Om verbreding van de basis voor het behoud van het cultureel erfgoed wordt in 2018 samenwerking
onderzocht naar de mogelijkheden tot fusie van Willemsoord en Stichting de Stelling. Daarbij wordt gekeken
naar de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

Port of Den Helder

De gemeenteraad heeft eind 2016 besloten een kapitaalinjectie van € 7 miljoen in de NV PoDH te doen.
Daarnaast is besloten een tweede aandeelhouder te zoeken die mede kan bijdragen aan de groei van de
(regionale) werkgelegenheid die investeringen in het havenbedrijf tot het gevolg kunnen hebben. Voorbeelden
zijn de opgestarte projecten zoals het watergebonden bedrijventerrein “Kooyhaven “.  De ontwikkeling van
Marsdiepkade lijkt inmiddels minder waarschijnlijk omdat de Koninklijke Marine de ruimte op deze locatie voor
de eigen ontwikkeling beschikbaar moet houden.
De opbrengsten uit de haven bleven als gevolg van de doorzettende krimp in scheepsbewegingen in
2017 achter op die van 2016. De prognose voor het hele jaar is op basis daarvan ingezet op -15% tov 2016. De
solvabiliteitspositie van Port of Den Helder was in 2017 nog steeds ontoereikend voor het aantrekken van
vreemd vermogen om daarmee eigenstandig haar ontwikkeltaak te kunnen uitvoeren. Door overcapaciteit aan
bedrijventerrein en de laagconjunctuur in de offshore markt blijft het risico dat de gronduitgifte zal achterblijven
aanzienlijk. Met name de exploitatie van Kooyhaven is kwetsbaar.

Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen

Voor het beleidskader 'Openbare ruimte in nieuw perspectief', waarin de omvang van de investeringen in de 
openbare ruimte is opgenomen, om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau te kunnen realiseren, is
voor de komende jaren, in ieder geval tot en met 2020, rekening gehouden met extra investeringen:
 
Gebiedsgerichte aanpak:
- 1,28 mln/jaar maatregelen veilig en duurzaam
- 0,72 mln/jaar wegnemen achterstallig onderhoud
 
Niet gebiedsgerichte aanpak:
- 0,61 mln/jaar wegnemen achterstallig onderhoud
- 0,81 mln/jaar (aflopend) hogere structurele onderhoudsuitgaven
 
Door inzet van deze middelen kan het achterstallig onderhoud worden aangepakt. 

Schadeclaims en planschades

In deze paragraaf treft u een overzicht van de tegen de gemeente Den Helder ingediende schadeclaims en de 
risico’s die er bestaan op planschades. Schadeclaims en planschades waarvan het verwachte effect op de 
jaarrekening 2017 minder is dan € 75.000 zijn buiten beschouwing gelaten.
 

1. Vordering naar aanleiding van grondtransactie. De wederpartij vordert een schadebedrag van € 
78.794,85, omdat zij vindt dat de gemeente schade heeft veroorzaakt door het niet nakomen van een 
overeenkomst tot koop/levering van een perceel bouwgrond. De rechtbank heeft op 17 augustus 2016 
uitspraak gedaan en de vordering afgewezen. De wederpartij heeft hoger beroep ingesteld bij het 
gerechtshof. De zaak is nog aanhangig bij het hof en staat nog steeds voor arrest.

2. Vordering naar aanleiding van sluiting hotel. Een hotel in Den Helder vindt dat de gemeente onrechtmatig 
heeft gehandeld door het hotel gedurende een periode te sluiten en eist vergoeding van gestelde schade. 
Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van de schadeclaim, maar de vordering zal vermoedelijk 
hoger zijn dan € 75.000,- (op te maken bij staat). De Rechtbank Noord-Holland heeft op 23 september 
2015 de vorderingen van het hotel afgewezen. Het hotel heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof, 
dat op 21 november 2017 arrest heeft gewezen en het hotel opnieuw in het ongelijk heeft gesteld. Tegen 
de uitspraak van het hof staat nog cassatie open tot eind februari 2018.

3. Watertoren. Tot en met de zomer van 2017 was een procedure aanhangig bij de rechtbank waarin onder 
meer de uitgifte in erfpacht en renovatiewerkzaamheden aan de watertoren in het centrum van Den 
Helder, uit te voeren door de gemeente, werden gevorderd. Op 15 augustus 2017 hebben partijen een 
schikking getroffen. De gemeente stelt hiervoor een bedrag van € 927.000,- incl. BTW ter beschikking, 
waarvoor al een voorziening van € 1.000.000,- is gevormd. Van een financieel risico is daarom geen 
sprake meer. De gerechtelijke procedure is inmiddels doorgehaald.

4. Aanbesteding onkruidbestrijding. Vordering naar aanleiding van aanbestedingsprocedure Veeg- en 



onkruidbeheer, aanhangig gemaakt door één van de inschrijvers (hierna: wederpartij). De rechtbank heeft 
de wederpartij in de hoofdprocedure in het gelijk gesteld en heeft de zaak doorverwezen naar de 
schadestaatprocedure om de precieze omvang van de schade te bepalen. De gemeente is tegen deze 
uitspraak in hoger beroep gegaan bij het hof. Het hof heeft op 30 januari 2018 arrest gewezen en de 
wederpartij in het gelijk gesteld. Tegen dit arrest staat nog cassatie open tot eind april 2018. De 
wederpartij heeft nu een claim neergelegd van € 1.925.896,03,-. De gemeente heeft dat bedrag altijd 
weersproken. De uiteindelijke schade zal moeten blijken uit de nog te voeren schadestaatprocedure.

 
Voornoemde bedragen zijn exclusief wettelijke rente.
 
Planschade 
 
Ten gevolge van diverse bestemmingsplanprocedures en omgevingsvergunningen, bestaat er een  doorlopend 
risico op planschade. Het is niet mogelijk om op voorhand uitspraken te doen over de hoogte van het mogelijke 
schadebedrag. 
 

Grondexploitatie

 
Op basis van de risicoanalyse per complex hebben we de conclusie getrokken dat geen van de aanwezige
risico’s zodanig concreet en onvermijdbaar is dat we hiervoor nu een (aanvullende) voorziening moeten treffen.
We lopen voor de grondexploitaties risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd aan
de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s schuilen in de opbrengstenkant van de projecten.
De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen.
 
Een groot deel van de investeringen doen we vooraf (verwervingen, bouwrijp maken en dergelijke) om het
mogelijk te maken grond te verkopen en opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het
later realiseren van de opbrengsten heeft dan ook een negatief effect op het resultaat van het project. Het
ontwikkelrisico schatten we in op een bedrag van € 3.151.000. Dit bedrag is hoger dan voorgaande jaren. Dit
wordt veroorzaakt doordat de grondexploitatie Willem Alexanderhof geactualiseerd is en uitgegaan wordt van
ontwikkeling van het totale plangebied met uitzondering van fase 5. De verwachting in voorgaande jaren was
dat het totale plangebied niet binnen tien jaar zou kunnen worden ontwikkeld. In het verleden is een grote
voorziening getroffen om toekomstige verliezen af te dekken. Hiervan valt een deel vrij. Verder in de tijd
worden de te maken opbrengsten en kosten ook steeds kleiner waardoor risico's afnemen. In de paragraaf
Grondbeleid lichten we de risico’s verder toe.
 

Baggerbeheer Den Helder BV

Baggerbeheer heeft per 31-12-2016 een negatief eigen vermogen van € 868.044 . Het negatief resultaat over
2017 bedraagt € 440.000
Binnen Milieupark Oost is een voorziening opgenomen voor het afvoeren van het opgeslagen slib. Toch blijft er
een tekort dat door de deelnemers, o.a. Baggerbeheer BV moet worden aangevuld omdat de liquiditeitspositie
onvoldoende is.
 
De intentie is uitgesproken dat Baggerbeheer zich wenst terug te trekken uit Milieupark Oost. Gekozen is voor
het uitwerken van de scenario's 'beëindigen op termijn' en een gedeeltelijke 'achterlatingsvariant'. De
gesprekken met de locatie-eigenaren zijn gestart. Verwacht wordt in het eerste halfjaar 2018 een worst-case
scenario te presenteren. Voor het afronden van de locatie vm. Insteekhaven en de ontmanteling van de
locaties Oost 1 en Oost 2 zijn onvoldoende middelen beschikbaar. Bijstorting zal noodzakelijk zijn.

Gemeentelijke heffingen

Ten aanzien van de onroerende zaakbelasting (OZB) opbrengsten blijft het risico bestaan van de afwaardering
van de grote met name incourante objecten als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures. Het gaat hier dan
voornamelijk om objecten op het defensieterrein, ziekenhuis, verzorgingstehuizen, het terrein van
Noorderhaven en van Woningstichting Den Helder. We zijn als gemeente extra gevoelig voor mutaties in de
WOZ van deze instellingen, omdat ze een relatief groot deel uitmaken van de totale waarde van onroerende
zaken in de gemeente.
Het arrest van de Hoge Raad van januari 2015 inzake de forensenbelasting kan gevolgen hebben voor de
opbrengst van deze belasting voor Den Helder. Kort samengevat volgt uit het arrest van de Hoge Raad dat een
gemeente geen forensenbelasting mag heffen wanneer de eigenaar in de verhuurbemiddelingsovereenkomst
heeft opgenomen dat hij zijn vakantiewoning niet meer dan 90 dagen per jaar zelf gebruikt. Een zeer groot
gedeelte van de tweede woningen wordt in Den Helder namelijk ook gebruikt als beleggingsobject en
gedurende het jaar zo veel mogelijk verhuurd aan toeristen. In de praktijk verblijven maar weinig mensen meer
dan 90 dagen per jaar zelf in hun tweede (vakantie)woning en wordt het merendeel verhuurd aan toeristen.
Naar  verwachting zullen er veel eigenaren van tweede woningen deze clausule in de verhuur- en
exploitatieovereenkomst opnemen, zodat er geen forensenbelasting kan worden geheven. Het maximaal risico
is € 150.000 en de kans dat het risico zich voordoet, schatten we in op 50%. Het risicobedrag is € 75.000.
 



Kengetallen

 
 
 Verloop van de kengetallen
Kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Rekening 2017
Netto schuldquote 43 59 49
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

4 21 14

Solvabiliteitsratio 29 27 28
Structurele exploitatieruimte 2 0 0
Grondexploitatie 3 5 6
Belastingcapaciteit 99 98 98

 
 
 
Algemeen
 
Het BBV verplicht gemeenten om vanaf de begroting 2016 een zestal kengetallen op te nemen. Deze
kengetallen geven een beeld van de financiële situatie van de gemeente. Er zijn voor deze kengetallen geen
landelijke normen opgesteld omdat deze afhangen van de lokale situatie. Momenteel is het nog niet goed
mogelijk om bovenstaande cijfers met elkaar te vergelijken en een eventuele trendontwikkeling waar te nemen.
Reden hiervoor zijn de diverse voorgeschreven wijzigingen die het BBV in de afgelopen jaren heeft
doorgevoerd. Door oude en nieuwe methodes met elkaar te vergelijken ontstaan verschillen in de uitkomsten
(dit heeft met name betrekking op de berekening van de netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen).
 

1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte
van de eigen middelen (totaal aan gemeentelijke baten).  Het geeft dus een indicatie van de mate
waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. De schuldpositie is al jaren
gunstig. Er worden geen leningen aangetrokken en op bestaande leningen wordt afgelost.

2. Solvabiliteitsratio.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage is, hoe gunstiger dit is voor de financiële
weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is met 28% voldoende.

3. Structurele exploitatieruimte.
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om
de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de
lasten daarvoor nodig is. Het kengetal 0 geeft aan dat de structurele baten en lasten in evenwicht
zijn.

4. Grondexploitatie.
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. De
boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Naarmate deze
inkomsten verder in de toekomst liggen brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Het
oplopende cijfer geeft aan dat er wel enigszins meer risico wordt gelopen, maar het nog steeds lage
cijfer van het kengetal geeft aan dat ten opzicht van de totale baten weinig risico wordt gelopen.

5. Belastingcapaciteit.
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de belastingcapaciteit van de gemeente ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. Het getal 98 betekent dat de gemeentelijke belastingdruk iets lager ligt dan
het landelijk gemiddelde (100%).

 
 

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.2.1 Kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen in Den Helder zijn
verdeeld in de categorieën:

 wegen;
 civiele kunstwerken;
 openbaar groen;
 riolering;
 openbare verlichting;
 spelen;
 watergangen;
 gemeentelijke gebouwen.

Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen bepalen we aan de hand van de gewenste kwaliteit,
de door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijke normering. De beheerplannen die hieraan ten grondslag



liggen geveninzicht in de werkzaamheden en de kosten die nodig zijn om de goederen in goede staat te
houden. De werkzaamheden worden op elkaar aangesloten, zodat de overlast voor de omgeving zo gering
mogelijk is.
 
In 2016 is een belangrijke richting bepaald voor de beeldkwaliteit in het vastgestelde visiedocument Perspectief
Openbare Ruimte. Dit document geeft onder andere aan om bewoners en bedrijven te betrekken bij geplande
werkzaamheden in de openbare ruimte, in te spelen op lokale ontwikkelingen, minder budgetscheiding van
onderhoudssectoren toe te passen en verscheidenheid te creëren in de kwaliteitsniveaus van de openbare
ruimte.
 
Inspecties geven inzicht in de risico's.

3.2.2 Wegen

Kerncijfers kwaliteit
De gemeente Den Helder beheert bijna 3,5 miljoen m2 wegverharding. Om het jaar worden het asfalt en de
elementenverharding geïnspecteerd.
In 2017 is de elementenverharding geïnspecteerd, in 2018 wordt de asfaltverharding geïnspecteerd.
 
Verhardingstype 2014 2015 2016 2017

Asfaltverharding (m2) 869.000 879.800 879.80 974.300
Elementenverharding )(m2) 2.230.908 2.141.000 2.141.000 2.494.200
Overige verharding (m2) 17.000 17.000 17.000 14.075
 
Er heeft een actualisatie van de omvang van de verharding van de gemeente plaatsgevonden.
 
 
De toetsing van de schadebeelden geeft het onderstaande beeld:
 
 
Kwaliteit Asfalt Elementen
 2013 2015 2017 2013 2015 2017
Voldoende 78% 72% 72% 63% 64% 61%
Matig 5% 14% 14% 3% 4% 5%
Slecht 17% 14% 14% 34% 32% 34%
 
Het beleidskader
Het beheerplan Wegen 2013-2017 geeft inzicht in het onderhoud en de kosten Uitgangspunt is zoveel mogelijk
levensduur verlengende maatregelen. Afstemming vindt plaats met andere sectoren, bijvoorbeeld riolering, om
de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen en kapitaalvernietiging te beperken.
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Volgens de wegbeheersystematiek is het niet mogelijk om met het beschikbare geld het al het nodige
onderhoud uit te voeren. Er zijn daarom prioriteiten gesteld, waarbij gekeken is naar factoren als veiligheid,
ontsluitingsfunctie en acceptabele hinder. Voor de periode 2013-2017 heeft binnen de beschikbare middelen
onze prioriteit bij hoofdwegen (asfalt), fiets- en voetpaden gelegen .
 
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Om het regulier onderhoud uit te voeren en achterstallig onderhoud weg te werken, is jaarlijks € 1,56 miljoen
nodig.
Voor 2017 was € 1,2 miljoen beschikbaar, waarvan het grootste deel is besteed aan groot onderhoud
asfaltwerk (ca. € 600.000). Het overige deel is voor € 450.000 besteed aan het herstellen van
elementenverharding. Een start is gemaakt met het gebiedsgericht werken. Een deel van het elementenbudget
(€ 80.000) is besteed in de wijk Boatex.

3.2.3 Civiele kunstwerken

Kerncijfers kwali teit
De kwaliteit van de civiele kunstwerken moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving, zoals de wegenwet 1930 en het
Bouwbestuit 2012. Veiligheid, functionaliteit en constructieve duurzaamheid zijn de uitgangspunten voor het bepalen
van het onderhoudsprogramma. In totaal worden 148 kunstwerken, waarvan 90 bruggen, 50 duikers en 8
tunnels/viaducten beheerd.
De geïnspecteerde objecten hebben gemiddeld gezien een redelijke tot goede staat van onderhoud
 
Het beleidskader
Het beheerplan civiele kunstwerken 2013 – 2017 is het kader dat aangeeft hoe de kwaliteit van de objecten is
beoordeeld. De gewenste staat van onderhoud komt overeen met kwaliteitsniveau B volgens de CROW-richtlijn. De
prijs- en kwaliteitsverhouding voor het onderhoud aan de civiele kunstwerken is dan optimaal.
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequentie
Het onderhoud wordt bepaald op gronden van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit. Gekeken wordt naar



de noodzaak van conserverend onderhoud. Deze insteek heeft invloed op het benodigde onderhoudsbudget.
Uit de inspectiegegevens blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud.
 
Werkzaamheden aan Kunstwerken 2017
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het vernieuwen en repareren van een aantal bruggen en een tunnel binnen Den
Helder en Julianadorp.
Bij een aantal bruggen is kleine onderhoud verricht, zoals schilderwerk, het aanbrengen van slijtlagen en het
vervangen van planken van het brugdek.
Bij bruggen waarbij ook de constructie is aangetast is gekozen om de brug in zijn geheel of gedeeltelijk te vervangen.
Zo is de brug bij de Lichtbaaklaan vernieuwd en iets verlaagd op verzoek van de bewoners. Deze brug is uitgevoerd in
composiet, een duurzame oplossing.
 
 
 
 

Brug Wierbalg
 
De tunnel van de Brakkeveldweg is voorzien van een nieuw afvoersysteem.
In het beheerplan civiele kunstwerken 2013 - 2017 is op basis van de onderhoudsbehoefte becijferd dat de
gemiddelde  jaarlijkse onderhoudskosten  voor groot onderhoud voor die periode €144.800 per jaar bedragen.
Het beschikbaar gestelde budget is - i.t.t. het dagelijks onderhoud - toereikend om het groot onderhoud uit te
voeren.
 
 
Type kunstwerk 2014 2015 2016 2017

Bruggen 92 92 92 90
Viaducten 4  4 4 3
Tunnel 5  5 5 5
Duiker 50 50 50 5
 

3.2.4 Riolering

Basisgegevens
In totaal wordt 316 kilometer vrijvervalriolering, 35 kilometer persleiding/mechanische riolering en 145 gemalen
onderhouden.
 
Kerncijfers kwaliteit 
Het algemene beeld is dat de gemengde riolen, waarvan vele ouder dan 45 jaar, nog in redelijke staat zijn. De
levensduur wordt waar mogelijk met (plaatselijke) renovaties verlengd. Riolen van gescheiden stelsels die in de
periode 1970-1985 zijn aangelegd met betonnen buizen, zijn daarentegen van slechtere kwaliteit dan wordt
verondersteld, op basis van een gemiddeld gehanteerde levensduur van 70 jaar. Gestart is met de renovatie
van aangetaste betonnen riolen uit de periode 1970-1985.
 
Het beleidskader
Het beleidskader wordt gevormd door het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het Bestuursakkoord Water
(BAW).
Het huidige GRP is geactualiseerd voor een nieuwe planperiode: 2018 - 2022. 
 
Het GRP bestaat uit een beleidsdeel en een beheerdeel. Het beleidsdeel beschrijft de visie, doelstellingen en de
rol die bewoners, bedrijven en gemeente hierin hebben.
De focus is gericht op klimaatadaptatie ensamenwerking met de regiogemeenten, PWN en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
 
Voor de periode 2018-2022 zijn de volgende 5 speerpunten geformuleerd:



1. Implementatie risicogestuurd beheer.
2. Planning onderhouds- en verbetermaatregelen.
3. Projecten in hetsamenwerkingsverband Noordkop, in het kader van het Bestuursakkoord Water.
4. Rioolgegevens actueel en volledig.
5. Verbeterde aandacht voor grondwaterproblemen van bewoners en bedrijven.

 
Nieuwe maatregelen ten behoeve van de zorgplicht hemelwater en grondwater worden, uit oogpunt van
duurzame financiering, uit de reguliere exploitatie gefiancierd of gedekt door de voorziening. De nieuwe
maatregelen worden zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met overig geplande werkzaamheden en
ontwikkelingen in de openbare ruimte.
 
Voor de periode 2018-2022 is het tarief verlaagd van € 157,- naar € 130,-. Onderstaande grafiek laat het
meerjarenlastenpatroon zien.
 

 
 
 

3.2.5 Watergangen

Basisgegevens
De volgende onderdelen zijn in onderhoud en beheer:
 

ca. 50 km                             oeverbescherming
ca. 50 km                             waterbodems
ca. 179 km                          natuurlijke oevers
19 st.                                     stuwen
52 st.                                     vis- en kanosteigers
ca. 250 st.                            kleine aanlegsteigers
 

 
 
Kerncijfers kwaliteit
De gemiddelde kwaliteit van de oeverbeschermingen, is matig. De vissteigers en kanosteigers zijn door recente
aanleg en uitgevoerd onderhoud van goede kwaliteit. De aanlegsteigers worden sinds 2015 fasegewijs
vernieuwd. De doorstroming en berging in de watergangenismatig. Er is achterstallig baggeronderhoud. Een
onderhoudsbestek voor baggeren is in voorbereiding.
 
Het beleidskader
In 2017 is voor alle onderhoudsdisciplines (water, wegen, groen etc.) een kwaliteitsnorm door de
gemeenteraad vastgesteld. Minimaal beeldkwaliteit B, voor zover is vastgelegd in publicatie 288 van de CROW
‘’Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’’ A in centrum, C in buitengebied. In aanvulling op deze
beeldkwaliteit zijn de eisen van de Keur van het waterschap van toepassing. 
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Een beheervisie is opgesteld, met een beheerplan in voorbereiding. Tevens is, ten behoeve van de financiële
verantwoording een meerjaren-bestedingsplan vastgesteld voor de voorziening watergangen.
 
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
In de begroting 2017 was  € 293.000,- beschikbaar voor regulier en groot onderhoud. Circa de helft van dit
budget is uitgegeven aan onderhoud en aan voorbereidingskosten ten behoeve van onderhoudscontracten die
begin 2018 worden aanbesteed.  € 41.000,- is gebruikt voor aanvullende groenvoorziening.Circa € 100.000,- is
gereserveerd voor de projecten van het gebiedsgericht werken via een resultaatbestemming .

3.2.6 Openbaar groen



Basisgegevens
De gemeente heeft in totaal 373 hectare openbaar groen. Dit bestaat uit 91 hectare heesters, 28 hectare bos,
254 hectare gras en 22.000 geregistreerde straat-, laan-, en parkbomen. 
 
Kerncijfers kwaliteit
In 2012 is in alle wijken gestart met de inspectie van de heesterbeplanting volgens de landelijke normering van
de CROW. De beplanting wordt beoordeeld op de technische kwaliteit van beschadiging, kale plekken, snoeib
en vitaliteit. In 2017 zijn de wijken De Schooten en Julianadorp geïnspecteerd. In de wijk De Schooten is een
duidelijke toename te zien van de hoeveelheid heesters met kwaliteit B (basis). Het groot onderhoud en de
renovatiewerkzaamheden in het Rehorstpark, zorvuldig snoeiwerk en extra inzet op de inboet (vervangen dode
planten, opvullen kale plekken), droegen hier voor een groot deel aan bij. Zowel in De Schooten als in
Julianadorp is het areaal bosplantsoen aanzienlijk en van oudere leeftijd. Het kwaliteitsaandeel A (hoog) neemt
duidelijk zichtbaar af in deze wijken.
 

 
3939 bomen zijn geïnspecteerd bestaande uit bomen met een verhoogd risico uit de vorige inspecties en de
bomen uit de reguliere inspectiecyclus op basis van leeftijd, locatie en boomsoort. 179 bomen blijken in een
matige of slechte conditie te verkeren (C en D kwaliteit). Voor een deel van deze bomen is een kapadvies
gegeven vanwege een veiligheidsrisico. Deze bomen worden begin 2018 verwijderd.
Sinds het begin van het structureel inspecteren van de bomen in 2013 zijn op dit moment 15.026 bomen op
veiligheid geïnspecteerd. Dit is ongeveer 75% van het totaal areaal geregistreerde laan-, straat- en parkbomen.
 

  
Het beleidskader
Het gemeentelijk beleidskader voor het onderhoud aan het openbaar groen bestaat uit twee beheerplannen en
een leidraad:

Beheerplan Stedelijk Groen (2014-2018) - vastgesteld op 18 november 2013;
Beheerplan Bomen (2013-2016) - vastgesteld op 17 december 2012;
Leidraad bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen (2011-2015).

Voor het groenbeheer gebruiken we de landelijke beeldkwaliteitsnormen van de CROW. Uitgangspunt is het
duurzaam in stand houden van de gemeentelijke groenvoorziening. Bij het stedelijk beheer en onderhoud
hebben we te maken met de natuurwetgeving en de wettelijke zorgplicht aan bomen.
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
In het Beheerplan Stedelijk groen (2014-2018) staat hoe we op een planmatige werkwijze het groen duurzaam
kunnen onderhouden. Vanwege het ontbreken van voldoende structureel budget voor rehabilitatie
(vervangingsonderhoud) kunnen plantvakken en bomen aan het einde van hun levensduur niet vervangen
worden. Hierdoor bouwen we achterstallig onderhoud op. In de Leidraad Bestendig beheer geven wortd
invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid het in hetwild levende flora en fauna. Met de leidraad, inclusief
een gekoppelde gedragscode, voldoen we aan de eisen van de Flora- en faunawet. Hierdoor hoeven we bij
werkzaamheden in een gebied waar beschermde planten en/of dieren aanwezig zijn in de meeste gevallen niet
telkens een ontheffing aan te vragen.
 
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Op basis van de vastgestelde werkpakketten is een kostenberekening gemaakt voor het onderhoud aan de



gemeentelijke groenvoorziening. Volgens deze berekening is voor het regulier onderhoud van openbaar groen
(exclusief begraafplaats) op het kwaliteitsniveau ‘basis’ € 1,54 miljoen en 56.240 uur nodig. Daarnaast is voor
rehabilitatie per jaar € 525.000 nodig.

3.2.7 Spelen

Basisgegevens
De gemeente heeft 494 speeltoestellen in de openbare ruimte staan, verspreid over ca. 163 sport- en
speelplekken.
 
Het beleidskader
In het beheerplan Spelen (2013-2016) staat op welke wijze het beheer en onderhoud aan de speeltoestellen en
de speelplekken worden uitgevoerd, zodat kinderen met goede en veilige speelvoorzieningen kunnen spelen.
Jaarlijks inspecteren we alle speeltoestellen in de openbare ruimte.
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Als inspectieresultaten daarvoor aanleiding geven, voeren we de nodige herstelwerkzaamheden uit. Is de
slijtage en/of schade niet meer te herstellen, dan verwijderen we het speeltoestel . Per speeltoestel houden we
een logboek bij. Hierin staan de technische gegevens, inspectieresultaten en uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden. In 2017 zijn 55 speeltoestellen verwijderd en zijn 9 toestellen nieuw geplaatst.
Voor 11 speel- en sporttoestellen zijn er fondsen toegezegd en zijn de voorbereidingen al in een ver stadium.
De verwachting is dat deze toestellen begin 2018 kunnen worden geplaatst.
 
 De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

 
Het benodigde budget voor het dagelijks en groot onderhoud van de speelvoorzieningen, inclusief de hierbij
behorende valdempende ondergronden, is beschikbaar. Voor het renoveren van speeloases zijn onvoldoende
middelen aanwezig en de mogelijkheden van subsidies zijn beperkt. Het vervangen van versleten toestellen is
daarom vaak niet mogelijk en dit betekent een vermindering van het speelaanbod voor kinderen. In 2017 is de
afronding van het speel- en avonturenpark plaats gerealiseerd met incidenteel budget.

3.2.8 Openbare verlichting

Basisgegevens
Het areaal van de openbare verlichting bestaat uit :

12.500 lichtmasten
12.950 armaturen
13.100 lampen
300 km elektriciteitsnet en
170 voeding kasten
150 doorkoppelkasten

 
 Het beleidskader
In het beleidsplan openbare verlichting (2014-2018) staan de kaders voor de instandhouding en beheer van het
lichtnet.
De belangrijkste doelstellingen uit het beleidsplan zijn: een veilige stad en installatie, duurzame verlichting,
inhalen achterstallig onderhoud, uitfaseren combinet, standaardisatie van masten en armaturen, terugdringen
areaalgrootte, waar mogelijk en samenwerking met andere beleidsvelden.
 
 Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
De vervanging van de lichtmasten, armaturen, kasten en kabelnet heeft een noodzakelijke financiële impuls
nodig om het lichtnet op peil te brengen en te voldoen aan de vastgestelde basiskwaliteit.
 
 De vertaling van de financiële consequenties in de begroting



Bij het vervangen van materialen worden de volgende vervangingsgrondslagen aangehouden:
80 jaar voor het netwerk
40 jaar voor de masten
20 jaar voor de armaturen
30 jaar voor kasten

 Jaarlijks gebruiken we het budget in eerste instantie voor het verhelpen van storingen, schades (o.a. door
vandalisme). In tweede instantie voor gepland onderhoud, zoals preventieve lampvervanging. Als laatste
gebruiken we het budget voor het vervangen van materiaal dat het einde van haar levensduur heeft bereikt.
Het beschikbare geld wordt grotendeels besteed aan het dagelijkse onderhoud.
In de actualisatie van het  beheerplan maken we inzichtelijk hoeveel geld nodig is om te voldoen aan de
beeldkwaliteit en de wet- en regelgeving.
 
Werkzaamheden 2017
Omdat in 2021 de netbeheerder stopt met het sturen van het toonfrequent signaal dat de openbare verlichting
aan- en uitschakeld, zijn diverse proeven gedaan om zelf te kunnen schakelen in de openbare verlichting en is
de keuze gemaakt voor het systeem Flex OVL.
In 2017 is in de Schooten Noord-West een gemeentelijke OV-kabel gelegd (solonet). De ombouw van combi-
net naar solonet wordt uitgevoerd in het
programma gebiedsgericht werken. De conventionele verlichting is vervangen voor LED verlichting in:

Wierbalg
Boatex
Kruiszwin 31, 36, 37 en 38
Fietspad Vogelzand-Wierbalg
Nieuweweg Langevliet tussen rotonde Doggersvaart en in aanleg zijnde rotonde verlengde Breewijd.

In de bovenstaande wijken zijn de aluminium masten en de Rademacher masten vervangen voor de standaard
lichtmasten van staal.
Op diverse andere plekken zijn voor onderhoud - en naar aanleiding van de stabiliteitsmeting die is uitgevoerd -
oude lichtmasten vervangen.
In totaal zijn er 226 lichtmasten  en 418 armaturen vervangen.
 

Flaneerkade armaturen voorzien van LED lampen.

3.2.9 Gemeentelijk Vastgoed

De Gemeentelijke portefeuille bestaat uit 74 complexen (bedrijfsruimte, appartementencomplex,
verenigingsgebouwen en andere). Deze complexen hebben samen een content  van ca. 200 objecten en kan
als volgt worden ingedeeld.
 
Aantal en Categorie vastgoed conform afstootnota: 
 
Gemeentelijk vastgoed Aantal

Huisvesting eigen organisatie     4

Strategisch gelegen   21
Maatschappelijk belang   63
Commercieel vastgoed 112
Totaal 200
 
In 2017 is de nota ‘afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018)’ vastgesteld. Op basis van deze nota wordt
uitvoering gegeven aan de opgave met betrekking tot het afstoten van gemeentelijk vastgoed. 
 
Onderhoudssystematiek 
In 2016 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) voor de gemeentelijke objecten opgesteld. In 2017
zijn de MOP’s geactualiseerd en daar waar nodig herzien. Op basis van deze vernieuwde MOP’s zijn de
budgetten en voorzieningen geactualiseerd. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:



Er is budgettair onderscheid tussen planmatig-, contract- en dagelijks onderhoud;
Er wordt gestreefd naar één onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gebouwen (exclusief
verbonden partijen en schoolgebouwen).
De jaarlijks benodigde dotatie in de voorziening wordt afgeleid uit de gemiddelde onderhoudslasten voor
planmatig onderhoud voor de komende tien jaren.
Jaarlijks vindt er een actualisatie van de stand van de voorziening plaats, waarbij getoetst wordt of
aanvullende middelen benodigd zijn.

De actualisatie van de voorziening wordt budgettair neutraal doorgevoerd voor de gehanteerde horizon van tien
jaren. Door inzet van de bestaande onderhoudsvoorziening vindt demping en egalisatie van de financiële
effecten plaats. 
 
Voor het onderhoud van de forten en bunkers hebben we geen eigen onderhoudsplanning, omdat we het
onderhoud en beheer hiervan uitbesteden aan de stichting Stelling Den Helder. Die krijgt hiervoor een
vergoeding van ca. € 30.000.
 
Verantwoording onderhoudsjaar 2017
Voor 2017 was € 1,07 miljoen begroot aan planmatig onderhoud. In onderstaande tabel zijn de resultaten voor
2017 weergegeven:
 
 
Totaal budget PO 2017 € 1.007.400
realisatie € 271.400
nagekomen facturen 2016 € 36.900
voordelig resultaat raming/werkelijke onderhoudskosten € 157.900
vervallen Planmatig onderhoud € 128.600
doorgeschoven planmatig onderhoud € 359.400
nog te ontvangen facturen in 2018 € 102.100
Resultaat € 1.056.300
 
Een deel van het planmatig onderhoud van 2017 is doorgeschoven naar de komende jaren (€ 359.400).
Beginstand van de onderhoudsvoorziening op 1 januari 2018 bedraagt € 3.999.700. Op basis van de
geactualiseerde MOP’s per 1 januari 2018 ziet de ontwikkeling van de onderhoudsvoorziening er als volgt uit:
 
 

 
 
Verwachte eindstand op 31 december 2027 bedraagt € 820.700,00.
 
Onderwijshuisvesting
De basis (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen is bepaald in de Huisvestingsverordening en het
Integraal Huisvestingsplan 2015– 2030. De raad heeft dit Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 op 12 oktober
2015 vastgesteld. Met ingang van 2015 is de wetgeving gewijzigd en ontvangen schoolbesturen de vergoeding
voor het buitenonderhoud rechtstreeks van het Rijk. De verantwoordelijkheid voor bekostiging van nieuwbouw
van schoolgebouwen ligt bij de gemeente. (Vervangende) nieuwbouw gebeurt conform het in het Integraal
Huisvestingsplan vastgestelde investeringsoverzicht.
Financieel gezien vormt onderwijshuisvesting een gesloten systeem. Mee- en tegenvallers in de uitgaven aan
onderwijshuisvesting verrekenen we met de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.
 
Bij de vaststelling van het IHP is besloten de toe te rekenen inkomsten vanuit de algemene uitkering te
bevriezen op het niveau 2016 en wegens structurele tekorten op termijn te stoppen met het gesloten financiële
systeem zoals dat nu aan het IHP is gekoppeld.
 
Duurzaamheid vastgoedportefeuille
In de nota ‘Hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder’ (juni 2015) zijn globale
doelstellingen geformuleerd c.q. ambities uitgesproken om te komen tot energiebesparing. Om de
duurzaamheids-ambitie nader te concretiseren is in de raadsvergadering van juli 2016 een motie aangenomen
om de Gemeente Den Helder in 2040 volledig energieneutraal te hebben. Om de eerste stappen naar deze



ambitie te realiseren is op 22 mei 2017 het Plan van Aanpak ‘Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed’ door de
gemeenteraad vastgesteld: een stappenplan om te komen tot inzicht in energieprestaties en mogelijke
energetische verbeterpunten van gebouwen, teneinde diverse duurzaamheidsambities te behalen. Conform dit
plan van aanpak zijn de panden in de kernportefeuille vastgoed energetisch onderzocht en is een
uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed uitgewerkt. Op basis van het uitvoeringsplan heeft de
raad op 11 december 2017 een investeringskrediet van € 149.600 beschikbaar gesteld en de jaarlijkse dotatie
aan de onderhoudsvoorziening verhoogd om de duurzaamheidsmaatregelen aan de gemeentelijke gebouwen
te realiseren.
 

3.3 Financiering

3.3.1 Algemeen

In de paragraaf Financiering van de programmabegroting 2017 hebben we de raad geïnformeerd over de
voorgenomen uitvoering van de treasury-taken in het jaar 2017. In deze paragraaf doen we verslag van de
wijze waarop we deze taken hebben uitgevoerd. Daarbij gaan we in op de ontwikkelingen op het gebied van
gemeentefinanciën, risicobeheer en financiering.
  
Sinds 2001 geldt de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het doel van deze wet is het beheersen van
financieringsrisico’s. De wet geeft de volgende randvoorwaarden voor het treasury-beleid:

Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de
uitoefening van de publieke taak. De raad heeft de nadere uitgangspunten hiervoor vastgelegd in de nota
Gemeentelijke garanties en geldleningen;
Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben en
De gemeente moet voldoen aan de zogeheten kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

 
De grondslag voor de financieringsparagraaf is het Treasurystatuut 2014. Hierin zijn de regels voor de
uitvoering van de treasuryfunctie en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
opgenomen. Ons Treasurystatuut heeft als doelstellingen:

Het verzekeren van duurzame toegang tot Europese financiële markten tegen acceptabele condities;
Het beschermen van het gemeentelijk vermogen- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële
risico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
Het realiseren van een flexibel en controleerbaar cashmanagement in de gemeentelijke organisatie;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden
(Wet FIDO), de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden, de Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden (Ruddo), de Wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden
en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden respectievelijk de limieten en richtlijnen van het
Treasurystatuut 2014.

3.3.2 Ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën

Op 13 december 2013 zijn de Wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden (Wet SKB), de
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) van
kracht geworden.
 

Wet verplicht schatkistbankieren
Deze wet verplicht schatkistbankieren bij het Rijk zonder leenfaciliteit voor gemeenten, provincies,
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Sinds 15 december 2013 zijn wij verplicht overtollig
geld in de schatkist van het Rijk onder te brengen. Er zijn twee uitzonderingen:
 

1. Gemeenten kunnen overtollig geld uitlenen aan andere overheden, en daarmee een beter
rendement behalen dan bij de schatkist. Voorwaarde is dat er geen sprake is van een directe
toezichtverhouding;

2. Er geldt een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal* met een
minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2.500.000).

Hebben we minder middelen dan de doelmatigheidsdrempel beschikbaar, dan hoeven deze niet naar de
schatkist.

 
Wet houdbare overheidsfinanciën
In de Wet HOF staat hoe de Nederlandse overheid de afspraken wil doorvoeren die in Europees verband
zijn gemaakt over de ontwikkeling van het EMU-tekort en de schuld van de overheid. In de Wet HOF
wordt ook van de mede-overheden een bijdrage in de tekortreductie verwacht.

 
Wij hebben er in 2017 voor gekozen om alleen geld bij de schatkist uit te zetten. Dit is gebeurd op basis van de
dagelijkse saldovoorspellingen bij de BNG-bank, waarbij ook de rentepercentages worden gemonitord en de
eventuele aanbiedingen die tussenpersonen doen. (Gemiddeld 2017: Schatkist 0,00% - Andere overheden -
0,353% tot -0,42%)
Wij hebben het drempelbedrag in 2017 niet overschreden.
 



* Voor Den Helder betekent dit voor 2017 een drempelbedrag van € 1.555.710 (op basis van het begrotingstotaal van 2017 van € 207.428.000).

 

 
 
Het verlenen van garanties en het verstrekken van geldleningen.
Ondanks de economische omstandigheden van de afgelopen jaren is de kredietwaardigheid van gemeenten nog
steeds zeer hoog. Door aanscherping van het beleid van kredietverstrekkende instellingen, dat is gericht op
zekerheid en rentabiliteit, wordt de gemeente meer en meer een gewilde partij om de financiering van te
betrekken. Deze financiële steun kan vanuit maatschappelijk oogpunt zeer wenselijk zijn maar vormt ook 
groeiend risico omdat gemeenten in toenemende mate onder de verslechterde economische omstandigheden
worden aangesproken op hun rol als (mede) financier of garantsteller.
 
Wij hebben daarom in 2014 het gemeentelijk beleid voor het verlenen van garanties en het verstrekken van
geldleningen herzien. Op 1 december 2014 is de nota Gemeentelijke garanties en geldleningen vastgesteld. Gezien 
de vierjaarlijkse termijn voor actualisatie van financiële beleidsdocumenten zal de nota in 2018 worden geactualiseerd.

3.3.3 Financiële risico's

Kasgeldlimiet
 
De renterisico’s die we lopen op de financiering met kortlopende middelen wordt door de wet begrensd met een
kasgeldlimiet. Deze limiet is vastgesteld als een maximum percentage van het begrotingstotaal dat we met
kortlopende middelen mogen financieren. De minister van Financiën heeft het percentage vastgesteld op 8,5%.
 
Het streven is binnen de kasgeldlimiet een deel van de financieringsbehoefte te dekken door kortlopende
leningen.
Dit heeft de volgende voordelen:

De rente op kortlopende leningen is bijna altijd lager dan op langlopende leningen;
Er is sprake van een grotere flexibiliteit.

 
De kasgeldlimiet bedroeg in 2017 € 17.631.000. Zoals uit de volgende tabel blijkt is het gehele jaar sprake geweest van
een overschot aan kortlopende financieringsmiddelen, waardoor we het gehele jaar ruimschoots aan de norm hebben voldaan.
 

 
Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van
looptijden van leningen op de kapitaalmarkt (looptijd lening > 1 jaar), zodat we niet in één jaar een groot deel van 
onze leningen tegelijk moeten aflossen. Het Rijk heeft deze norm vastgesteld op 20% van de totale lasten van de
(primaire) begroting.
Voor ons komt dit neer op € 41.486.000 (maximale omvang van leningen die in enig jaar mogen aflopen c.q. worden
geherfinancierd).
 
Uit de volgende tabel blijkt dat wij ruimschoots voldoen aan de risiconorm.
 



 
* Het uitgangspunt voor de berekening van de renterisiconorm is het begrotingstotaal in het jaar T, waarbij het jaar T het huidige jaar (2017) is.

 

3.3.4 Financieringsbehoefte

 
Opgenomen langlopende geldleningen
In 2017 hebben we € 6.547.710 regulier afgelost. Hierdoor was de restantschuld eind 2017 € 120.315.674. De
totale rentelast bedroeg in 2017 € 5.040.000.
 
Verstrekte langlopende geldleningen
Wij hadden op 31 december 2017 voor € 65.596.113 aan verstrekte langlopende geldleningen uitstaan. De drie
grootste geldnemers zijn: Woningstichting Den Helder voor een bedrag van ongeveer € 62.461.130,
Schouwburg de Kampanje voor een bedrag van € 2.500.000 en Willemsoord voor een bedrag van € 600.000.
 
Krediet-/debiteurenrisico
Bij de krediet-/debiteurenrisico’s bestaat de kans op een waardedaling van een uitstaande vordering, als gevolg
van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door een debiteur. Het beheer van de debiteuren houdt
verband met onze reguliere bedrijfsactiviteiten. Door een goed invorderingsbeleid kunnen we het kredietrisico
als laag kwalificeren.
 
Garantstellingen
We staan garant voor het betalen van de rente en aflossingen van geldleningen van verschillende partijen. In
2017 hebben we onder voorwaarden (zie de nota Gemeentelijke garanties en geldleningen) een beperkt aantal
garantstellingen verstrekt.
 
Bij de garantstellingen kunnen we onderscheid maken in een directe garantstelling of het aangaan van een
achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit laatste is bij de garantstelling voor
woningcorporaties gebruikelijk. De gemeente staat dan voor 50% garant. Stichting Woontij, Vestia Groep,
Stichting Woonzorg Nederland en Woningstichting Den Helder zijn aangesloten bij het WSW.
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen waarvoor wij per 31 december 2017 garant staan

 
Wij hebben voor de volgende instellingen een maximum afgesproken voor wat betreft de garantstellingen:

Woningstichting Den Helder (maximale garantstelling van € 250 miljoen);
Stichting Woontij (maximale garantstelling van € 10 miljoen en een looptijd tot en met 31 maart 2019);
Willemsoord BV (maximale garantstelling van € 21 miljoen);
Port of Den Helder BV (maximale garantstelling van € 26,3 miljoen).

 
Dit houdt in dat bovenstaande instellingen tot het door ons vastgestelde maximum aan geldleningen kunnen
aantrekken zonder tussenkomst van de gemeente. Uit de cijfers in deze tabel blijkt dat bovengenoemde
instellingen nog ruimte hebben binnen het gestelde maximum
 
Kapitaallasten
In lijn met de nota Reserves en voorzieningen 2016 maken we melding van de rentelasten die we in 2017 aan de
reserves hebben toegerekend. Over 2017 hebben we € 1.200.000 aan de reserves toegevoegd.



3.3.5 Ontwikkelingen EMU-saldo

Het EMU-saldo (EMU = Europese Montaire Unie) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de
overheid. Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de
inkomsten. Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor het saldo van de totale Nederlandse
overheid en draagt daarmee dus bij aan het EMU-tekort of overschot van de gehele overheid.
 
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlandse Product (BBP) mag bedragen.
 
Op basis van de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) behoort ingrijpen voor de centrale overheid tot
de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-terkort voor zover dit wordt veroorzaakt
door een ongewenste ontwikkeling van het saldo van de lokale overheden.
 
Afspraak met het Rijk is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen en de
verantwoording van het EMU-saldo in de programmarekening. Zodat er inzicht is in de ontwikkeling daarvan.
 
In onderstaand tabel geven wij de verantwoording van het EMU-saldo over 2017 weer. Bij de berekening van
het EMU-saldo moeten wij rekening houden met het gegeven dat het EMU-saldo alleen betrekking heeft op de
overheidsfactor. Bedrijfsmatige activiteiten zoals de haven, parkeren en markten laten we buiten beschouwing.
Het verschil tussen de cijfers uit de jaarrekening 2017 en de bijgewerkte cijfers tot en met september 2017 is €
5.583.000 voordelig. De grootste oorzaak is een minder nadelig saldo van baten en lasten van € 5.693.000.
Daarnaast zijn er nog onderlinge verschillen. De stijging van het saldo van baten en lasten wordt onder andere
veroorzaakt door een voordelig effect op de algemene uitkering en minder nadelig financieringssaldo.
Daarnaast is er sprake van een vrijval vanuit de grondexploitatie Willem Alexanderhof.

  2017 2017 2018

 Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
  Volgens realisatie tot Volgens Volgens begroting

  en met sept. 2017, jaarrekening 2017 2017

  aangevuld met   

  raming resterende   

  periode   

 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)

-9.497 -3.804 781
    
     

+/+ Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.931 4.982 5.621
     

+/+
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
exploitatie 1.531 1.944 1.071

     

-/- Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
worden geactiveerd

4.858 5.088 2.249
    
     

+/+

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij investeringen in (im)materiële vaste
activa 0 0 0

     

 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:    

 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen    

+/+ verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0 0
     

-/- Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken
e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie
staan)

   
 

1.072 970 0
     
 Baten bouwgrondexploitatie:    

+/+ Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 0 0 815
     

-/-
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen 719 1.166 982

     

 Verkoop van effecten:    

-/-
Wat is bij de verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0 0 0
     

Berekend EMU-saldo -9.684 -4.101 5.057

3.4 Bedrijfsvoering

Inleiding



Deze paragraaf gaat in op een aantal belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering:
 

informatiebeveiliging
personeelsbeleid en organisatie
planning-en-control en financiën
voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Informatieveiligheid

a. Informatiebeveiligingsbeleid, doelstellingen en afspraken
 
De belangrijkste doelen van het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente zijn:
 

zorgvuldig omgaan met informatie;
betrouwbare en continue dienstverlening;
voldoen aan wet- en regelgeving (zoals die voor privacy);
beheersen van risico’s;
continuïteit bedrijfsvoering waarborgen.

 
Daarnaast heeft de gemeente zich in 2013 gecommitteerd aan de VNG resolutie
‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. Aan alle afspraken is
opvolging gegeven zoals het afeggen van verantwoording over informatiebeveiliging in deze
paragraaf bedrijfsvoering en de portefeuille Informatiebeveiliging beleggen bij een van de
collegeleden. Ook zijn we aangesloten bij  de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten.
 
 
b. Algemeen beeld en resultaten afgelopen jaar
Naast de verdere invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(hierna: BIG) was in 2017 nieuw dat voor het eerst de verantwoording aan toezichthouders via de
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (hierna: ENSIA) moest worden gedaan. ENSIA
helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatiebeveiliging gebaseerd
op de BIG. ENSIA vervangt de losse audits en zelfevaluaties voor BRP, PUN, DigiD, SUWInet, BAG
en BGT. Ook was nieuw dat de voorbereiding op de invoering van de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna: AVG) is gestart. Op 25 mei 2018 moet de gemeente daar klaar
voor zijn.
 
In de begroting 2017 is een doelenboom opgenomen voor informatiebeveiliging. Deze bestaat uit
een beleidsdoel met daaronder drie operationele doelen:

 
Bij de drie operationele doelen melden we de volgende resultaten:
 
Ad1.
De nog in te voeren BIG-maatregelen van zijn geprioriteerd en verder ingevoerd. Eind 2017 was
83% van de BIG-maatregelen ingevoerd.

Ad 2.
DigiD-audit: de jaarlijks verplichte DigiD-audit is succesvol afgerond en de gemeente Den
Helder is geslaagd voor deze audits.



Zelfevaluatie Basisregistratie Personen & Reisdocumenten: de jaarlijks verplichte zelfevaluaties
Basisregistratie Personen en Reisdocumenten zijn succesvol uitgevoerd en de rapportages
zijn binnen de gestelde termijnen aan de autoriteiten opgeleverd.
Suwinet-audit: ter voorbereiding op het ENSIA verantwoordingsproces is in 2017 een beperkte
Suwinet audit uitgevoerd door een externe auditor. Den Helder is geslaagd voor deze audit.
IT Managementletter: als onderdeel van de jaarrekeningcontrole voert een externe auditor
jaarlijks een interim-controle uit om vast te stellen of de betrouwbaarheid van de gegevens
voldoende is gewaarborgd. In 2017 is de interim-controle uitgevoerd. De auditor rapporteert
nader, voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole, over de automatisering in het
accountsrapport 2017.
ENSIA: De nieuwe verantwoordingssystematiek ENSIA is voorbereid en alle vragenlijsten zijn
voor de verplichte deadlines 1-10-2017 en  31-12-2017 ingevuld. Ook zijn de
conceptrapportages geüpload.

 
Ad 3.
De invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is gestart met:

uitvoeren van de taken van de functionaris gegevensbescherming;
register opstellen waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens staan die onder het
toezicht van de gemeente plaatsvinden;
opstellen van het privacybeleid;
plan van aanpak implementatie AVG opstellen;
concept privacy verklaring gemeentelijke website opstellen.

 
c. Beheersmaatregelen informatiebeveiliging
 
Bewustwording
Het bewustwordingsprogramma informatiebeveiliging & privacy is in 2017 gecontinueerd en
geïntensiveerd.
Bewustwording van de risico's bij informatiebeveiliging was een belangrijk aandachtspunt in
2017. Om een beeld te krijgen hoe bewust de medewerkers zijn, hebben we als organisatie zelf
een nagemaakte phishing-mail naar de medewerkers verstuurd. Doel was te kijken hoeveel
medewerkers dit als zodanig herkenden. Ook is een actie met een mystery guest uitgevoerd die
gericht was op de fysieke beveiliging en het bewustzijn van de medewerkers daarbij. Uit beide
acties blijkt dat de bewustwording nog niet het gewenste niveau heeft.
 
Organisatorische en technische (BIG-)maatregelen
De volgende maatregelen zijn ingevoerd:

in gebruik name beveiligde e-mailoplossing om op een veilige manier privacy-gevoelige
informatie te e-mailen;
in gebruik name beveiligde oplossing om bestanden te delen;
in gebruik name van een geavanceerde antimalware / antispam-oplossing;
voor de gegevensuitwisseling en bescherming van persoonsgegevens binnen de
dienstverlening zijn diverse bewerkersovereenkomsten opgesteld met leveranciers en
samenwerkende partijen;
vernieuwing en segmentering in de technische infrastructuur om risico's bij een digitale
inbraak te verkleinen.
 

d. Collegeverklaring ENSIA inzake informatiebeveiliging DigiD en SUWInet
Gemeenten verantwoorden zich elk jaar over de kwaliteit van de informatiebeveiliging van
diverse informatiesystemen. In 2017 gebeurde dit voor het eerst met een nieuwe Audit
systematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) dat is dat is gebaseerd
op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
 
ENSIA helpt gemeenten om in één keer efficiënte verantwoording af te leggen over
informatiebeveiliging. Uitgangspunt is de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. De
horizontale verantwoording vormt de basis voor de verticale verantwoording aan de
toezichthouders die een rol hebben in het toezicht op informatiebeveiliging.
 
Een belangrijk onderdeel binnen ENSIA is de collegeverklaring. In de collegeverklaring verklaart
het college van B&W aan de gemeenteraad dat de gemeente voldoet, en in welke mate, aan de
normen en maatregelen van de BIG betrekking hebbende op de antwoorden uit ENSIA voor
bestaande DigiD aansluitingen en de IT audit gerelateerde SUWI vragen. Het college deelt de
collegeverklaring separaat met de raad.

Personeelsbeleid (HRM-beleid) en Organisatie (ontwikkeling)

 
Beleidsdoelen Prestaties en resultaten Activiteiten, projecten, processen Reactie P&O

    



Verjonging
personeelsbestand

Gemiddelde leeftijd is
gedaald met 1 jaar

Uitvoeren van onderzoek naar
haalbaarheid Generatiepact

Door de instroom van jonge
medewerkers en de uitstroom van ouder
personeel is de  gemiddelde leeftijd  ruim
een jaar gedaald in 2017
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden. Het
generatiepact biedt geen oplossing voor
ons probleem. Er is (en zal) onvoldoende
volume (ontstaan) aan diverse open
plekjes         (uren) om jongeren aan te
kunnen stellen
 

 Flexibilisering van
arbeidsvoorwaarden

Invoering Individueel Keuzebudget De invoering van het Individueel
Keuzebudget is correct en voorspoedig
verlopen. Daartoe zijn diverse
voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd. Daarnaast hebben
medewerkers die daar behoefte aan
hadden persoonlijke begeleiding
gekregen
 

Voldoen aan de wet
Banenafspraak

6 personen met een
arbeidsbeperking zijn
geplaatst binnen de
gemeentelijke
organisatie
 

Reserveren 6 formatieplaatsen In het jaar 2017 zijn er drie plaatsingen
van personen die behoren tot de
doelgroep binnen de wet banenafspraak
gerealiseerd. In het MT is herhaaldelijk
aandacht gevraagd om het doel van zes
plaatsingen te realiseren. Dit heeft
vooralsnog niet tot het gewenste
resultaat geleid.
 

HRM visie HRM visie is opgesteld Themabijeenkomsten organiseren met
management en P&O over
 

Duurzame inzetbaarheid
Persoonlijk leiderschap
Visie op leidinggeven
HR-positionering
Cultuur

 
Opstellen HR jaarplan

 

Hoewel er geen themabijeenkomsten
met management en P&O hebben
plaatsgevonden, is door P&O een aanzet
geschreven voor een HR-visie. Zodra
deze is vastgesteld volgt er een HR-
jaarplan.

 
 
 
Inhuur derden
In 2017 is gebruik gemaakt van de inhuur van derden voor knelpunten, bijvoorbeeld door vacatures,
ziekteverzuim en projecten. De dekking van de kosten hiervan vindt plaats door het benutten van
projectgelden, vacatureruimte bij de salariskosten en een centraal budget voor deze kosten. Wanneer deze
ruimte niet toereikend was, zijn de kosten opgevangen door besparingen op andere kosten voor
bedrijfsvoering.
 
 
 
 
 
 

Planning & Control en Financiën

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we ervoor gedaan?

Beoogd maatschappelijk
effect (outcome)

Beleidsdoelen:
(meetbare
outcomedoelstelling)

Prestaties en
resultaten
(meetbare
outputdoelstelling)

Activiteiten, projecten,
processen (throughput)



De beoogde doelen voor de stad
en de burgers zijn gerealiseerd
binnen de beschikbare
budgetten

De sturing door de
gemeenteraad is
verstrekt.

De evalueerbaarheid
van het gevoerde
beleid is vergroot.

De beoogde uitvoering van
projecten Modernisering Planning
en Control, waaronder het
verbeteren van de monitoring en
het formuleren van beter meetbare
doelstellingen in de begroting heeft
in 2017 nog geen aanvulling
gekregen. Met de auditcommissie
is een voorstel besproken om
hiermee in 2018 concrete
voortgang in te maken.

De meerderheid van
de raad is tevreden
over de
vernieuwingen in de
P&C-cyclus

De voorgenomen peiling van de
tevredenheid heeft
plaatsgevonden. Daaruit bleek dat
de raad tevreden is met de
doorgevoerde veranderingen.

De grip op de
Verbonden partijen
(waar de gemeente
in participeert is
versterkt)

Voorgenomen was het verder
integreren van risico-scans en
(halfjaar)rapportages van
verbonden partijen in de P&C-
cyclus. Dit is niet echt van de
grond gekomen. Er is wel een
nieuwe nota verbonden partijen
samengesteld die de
informatievoorziening over
verbonden partijen opnieuw
vaststelt. Daarin zijn de
bevindingen van de
rekenkamercommissie verwerkt.
Deze wordt in het voorjaar van
2018 in de raad besproken. Dit
wordt de basis voor de
informatieverstrekking.

We voldoen aan
geldende wet- en
regelgeving

De vernieuwingen van het BBV zijn
doorgevoerd in begroting en
jaarrekening.
De invulling van de regels ten
aanzien van de
vennootschapsbelasting vindt
plaats en zal volgens de planning
worden afgerond in 2018.

De bedrijfsvoering is
efficiënt en effectief.

We voldoen aan
geldende wet- en
regelgeving

Het Individueel Keuzebudget is
ingevoerd in een basale vorm.
De Verbijzonderde Interne
Controle wordt doorontwikkeld
mede in afstemming met de
accountant.

Concerncontrol in de
nieuwe structuur is
geborgd.

Risicomanagement is nog niet als
een integraal proces ingevoerd.
De taakstelling op de inhuur van €
400.000 is in de begroting
verwerkt. De realisatie door o.a.
vermindering van medewerkers
door middel van payroll in te huren
wordt voortgezet. Het verder
verminderen van de inhuur is lastig
omdat voor projecten inhuur soms
noodzakelijk is en het moeilijk is
om sommige vacatures vervuld te
krijgen.
De invulling van de afzonderlijke
functie concerncontroller zal in
2018 plaatsvinden. De
concerncontrolrol is in 2017 nog op
de bestaande manier ingevuld.

De taakstelling cf. de
kadernota 2017-2020
worden gerealiseerd.

Het realiseren van bezuinigingen
op kostenplaatsen van € 200.000
is gehaald in 2017.
Het resterend deel van € 150.000
wordt conform planning vanaf 2018
gerealiseerd.

 



6. Onderzoeken

Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid (213a)

We hebben in 2017 geen onderzoeken uitgevoerd naar doelmatigheid en doeltreffendheid op basis van artikel
213a Gemeentewet. Deze onderzoeken vragen veel tijd en zijn qua inhoud vaak complexer dan verwacht.
Daarnaast worden er voldoende onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente
Den Helder gedaan: onder andere door de Rekenkamercommissie, in het kader van benchmarks en voor de
interne controle en rechtmatigheid. We richten ons op de opvolging van aanbevelingen die hier uit komen. Zo
geven we invulling aan leren en verbeteren en bereiken we ook dat de organisatie efficiënter en effectiever
gaat werken.

Opvolgen aanbevelingen rapporten Rekenkamercommissie

In deze paragraaf staat de stand van zaken op van de opvolging van aanbevelingen uit de onderzoeken van de
Rekenkamercommissie. De rapporten waarvan bij de jaarrekening 2016 is gemeld dat ze zijn afgerond, ziet u
niet meer terug. Van de rapporten waar we nog bezig zijn, noemen we alleen die aanbevelingen die nog niet
zijn afgerond.

Rapport Onderzoek naar samenwerking met Marine

 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de wijze van samenwerking met de Koninklijke Marine. De

gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan het college van burgemeester en wethouders de 7 aanbevelingen uit het rapport over te

nemen en hiertoe een Plan van Aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak is zomer 2017 vastgesteld en ter informatie naar de

gemeenteraad gestuurd.

 

Plan van Aanpak.

1. Stem de samenwerking af op de bijzondere positie van de Koninklijke Marine.
Het college werkt op bestuurlijk en strategisch niveau nauw samen met de Koninklijke Marine. Op
verschillende beleidsterreinen vindt gestructureerd overleg plaats.
 

2. Zorg voor goede persoonlijke verhoudingen.

Bij wijziging in de personele bezetting van cruciale functies  binnen de Koninklijke Marine zorgen we een snelle kennismaking met

mens, stad en dossier. Tussen beide organisaties is sprake van heldere en korte lijnen, zowel binnen projectoverleggen, (de

aanloop naar) grote evenementen, opleidingen en oefeningen en strategische bijeenkomsten.

 
3. Structureel strategisch partnerschip met de Koninklijke Marine lijkt kansrijk.

Binnen de gebiedsontwikkeling haven werken we nauw samen met de Port of Den Helder en de Koninklijke Marine zoals in de

tussenrapportages van Port of Den Helder opgenomen.

Onze focus ligt op het verzilveren van kansen door samenwerking met de Koninklijke Marine ook op strategisch niveau te

intensiveren. Samenwerking op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt vindt o.a. plaats via MCN. MCN richt zich op het

uitbouwen van de mariene, maritieme en milieutechnologische sector in de Kop van Noord-Holland

Ook binnen het thema Citymarketing vinden gemeente en Koninklijke Marine elkaar als het gaat om het bevorderen van een

goede woon-, werk- en leefomgeving van Den Helder.

 
4. Overweeg uitbreiding van de samenwerking in het sociale domein.

Samenwerking op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt vindt ook plaats via Tech@Connect  Zowel de gemeente Den Helder

als de marine zijn founding partner van Tech@Connect en hebben zitting in de klankbordgroep die zich richt op  de ontwikkeling

van Tech@Connect.. Tech@Connect is een initiatief voor samenwerking en krachtenbundeling tussen onderwijs, onderzoek,

ondernemers en overheid in de maritieme, energie- en technieksector in de Kop van Noord-Holland.

Voorts werken we ook pragmatisch samen met de Koninklijke Marine in een zgn. divers traject aan het verbeteren van

scholingsmogelijkheden. Hierin verzorgt de gemeente de selectie voor de opleidingen elektrotechniek en scheepsbouw en de

jobcoaching. De Koninklijke Marine verzorgt de opleidingen die deels met behoud van uitkering kunnen plaatsvinden. 

 
5. Verken samen de ontwikkeling van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven met een hoog risicoprofiel.

De Koninklijke Marine wordt actief betrokken in het proces rondom gebiedsontwikkelingen om gezamenlijk te verkennen welke

ontwikkelingen wenselijk zijn (bestemmingsplannen en Omgevingsrecht).

 
6. Geef de gemeenteraad expliciete betrokkenheid bij samenwerkingsprojecten.

Raadsleden worden op verschillende beleidsterrein tijdig en actief betrokken bij samenwerking met de Koninklijke Marine. Het

Marsdiepkadedossier toont de betrokkenheid van de Koninklijke Marine, de Port of Den Helder bij uitvoering en realisatie van

grootschalige projecten. Binnen het dossier Building with Nature werken we met de Koninklijke Marine gezamenlijk aan het

realiseren van regionaal-strategische ambities voor de haven.

 
7. Deel de successen.

Zowel in persoonlijke vorm, als in uitingen op de diverse social media benoemen wij de positieve resultaten waarmee we ook een

spinoff effect voor de toekomst beogen. Ook na grootschalige maritieme evenementen zoals Sail Den Helder 2017 en de

Marinedagen 2017 dragen zowel de gemeente Den Helder als de Koninklijke Marine de positieve effecten hiervan uit en delen wij

deze successen van harte.



Rapport Evalueerbaarheid van beleid

 
Rapport Evalueerbaarheid van beleid (2015)
(RB15.0053)
De raad heeft op 29 juni 2015 besloten:

1. De conclusies uit het rapport ‘Evalueerbaarheid
Programmabegroting’ te onderschrijven.

2. De aanbevelingen uit het rapport ‘Evalueerbaarheid
Programmabegroting’ over te nemen.

3. Het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven de
aanbevelingen uit het rapport uit te voeren en de raad hiertoe
uiterlijk 1 oktober 2015 een plan van aanpak voor aan te bieden

 
Stand van zaken
uitvoering
raadsbesluit

De aanbevelingen 1, 3, 6 en 7 zijn afgerond (zie
programmarekening 2016).
De stand van zaken van de overige aanbevelingen
wordt hieronder toegelicht.
 
De raad is geïnformeerd op/via:

Het PVA is op 29 september 2015 aangeboden
met RI15.0104.
De auditcommissie fungeert als klankbord voor de
modernisering van de p&c-cyclus.
 

 
Aanbeveling Stand van

zaken
Toelichting

2. Zorg voor duidelijk
verband tussen wat de
gemeente wil gaan doen
en wat dat mag kosten

in
uitvoering
 

In de programmabegroting 2018
staan in bijlage 6 per programma de
baten en lasten van de taakvelden
(conform de BBV). Ook zijn in de
programma’s de lasten per taakveld
in een figuur weergegeven.

4. Bundel en ontwikkel
monitoringinstrumentarium
per begrotingsprogramma

in
uitvoering
 
 

Deze aanbeveling is samen met
aanbeveling 5 opgepakt. Monitoring
en sturing zijn immers nauw aan
elkaar gerelateerd.
 
De tussenrapportage is in de p&C-cyclus
het instrument dat de monitor-informatie
voor een belangrijk deel moet bevatten.
De tussenrapportage heeft al een aantal
verbeterslagen ondergaan:

Invoering van het
stoplichtmodel
Invoering van een 2e turap in
het jaar m.i.v. 2016
Vermindering van de omvang
van de turap

We onderzoeken welke verbeteringen
verder mogelijk zijn bij de
tussenrapportages in 2018. Dit wordt
afgestemd met de auditcommissie.

5. Expliciteer
nadrukkelijker
(bij)sturingsmogelijkheden
voor de raad

in
uitvoering
 

Met de auditcommissie is op 7 december
2017 de Notitie monitoren en (bij)sturen
besproken. De notitie beschrijft dat
(bij)sturen pas mogelijk is als er vooraf
voldoende concrete doelen met
indicatoren zijn gedefinieerd. In
afstemming met de auditcommissie is
een proces in gang gezet dat beoogt
beter geformuleerde doelen met
indicatoren op te nemen in de begroting
2019.

Rapport Doorwerking onderzoeksrapport 'Informeren en beheren'

 
Rapport Doorwerking onderzoeksrapport ‘Informeren en Beheren’ (2016)

(RB16.0053)



De raad heeft op 12 september 2016 besloten:
1. de conclusies uit het rapport doorwerking ‘Informeren en beheren’ te onderschrijven;
2. de aanbevelingen uit het rapport doorwerking ‘Informeren en beheren’ over te nemen;
3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het
rapport
uit te voeren en de raad hiertoe uiterlijk 1 december 2016 een plan van aanpak voor aan te
bieden.
 

 
Stand van zaken
uitvoering raadsbesluit

De aanbevelingen 1 en 3 zijn afgerond (zie programmarekening
2016).
De stand van zaken van aanbeveling 2 wordt hieronder toegelicht.
 
Het PVA is op 22 november 2016 met RI16.0129 aan de raad
aangeboden.

Aanbeveling Stand van zaken Toelichting

2. Ga met het informatie- en
archiefbeheer door op de
ingeslagen weg.

 
 
 
 
In uitvoering.
 
 

In het PVA zijn vier acties benoemd. De stand van zaken is:
 
 

Invoeren kwaliteitssysteem KIDO1 (planning PVA
3112-2016):

 
Invoeren kwaliteitssysteem Rodin2 (planning PVA
3112-2016):

 
Actualiseren Beleid (o.a. Verordening en Besluit
Informatiebeheer) (planning PVA 3112-2016):

 
Formatie kwalitatief op orde (planning PVA 0111-
2016):

 
 

Rapport Informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad

 
 
Rapport Informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad (2016)

(RB16.0097)

De raad heeft op 28 november 2016 besloten:
1. De conclusies uit het rapport ‘Informatievoorziening over verbonden partijen aan de
gemeenteraad’ te onderschrijven.
2. De aanbevelingen uit het rapport ‘Informatievoorziening over verbonden partijen aan de
gemeenteraad’ over te nemen.
3. Het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het
rapport uit te voeren en de raad hiertoe uiterlijk 1 februari 2017 een plan van aanpak voor aan
te bieden.
 
 
Stand van zaken
uitvoering raadsbesluit

De aanbevelingen 2 en 3 zijn afgerond (zie programmarekening
2016).
De stand van zaken van de overige aanbevelingen wordt hieronder
toegelicht.
 
Het PVA is op 24 januari 2017 met RI16.0164 aan de raad
aangeboden.

Aanbeveling Stand van

zaken

Toelichting

(1) Actualiseer de
financiële verordening en
de nota verbonden
partijen
 

 
              
in uitvoering

 

De financiële verordening is op 20 maart 2017
vastgesteld door de raad.
 
Het beleidskader Verbonden partijen is
geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 juni
2018.



Prioriteit Aantal Opgelost
29-08-2016

Opgelost
31-12-2016

Opgelost
31-12-2017

Hoog 21 14 20 21
Midden 11 10 11 11
Laag 8 7 8 8
Totaal 40 31 39 40

(4) Verstrek de
raadsinformatie en leg
verantwoording af over
het gevoerde bestuur.

 
opgevolgd

 of          
in uitvoering

 

Bij de implementatie van het nieuwe beleidskader
Verbonden partijen wordt extra aandacht besteed
aan het opnemen van de (volgens het Besluit
Begroting en Verantwoording verplichte) informatie
in de programma's over de bijdrage van de
verbonden partijen aan de doelstellingen van de
gemeente.
 
De auditcommissie is nog steeds klankbord voor de
verbeteringen in de P&C-cyclus. In 2017 is met de
auditcommissie van gedachten gewisseld over
verdere verbeteringen in de tussenrapportages.

 

Rapport de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

 
Rapport  de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland  (2017)

(RB17.0067)

De raad heeft op 20 november 2017 besloten:
1. de conclusies uit het rapport ‘Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van
Noord-Holland’ te onderschrijven;
2. de aanbevelingen uit het rapport ‘Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland’ over te nemen en het college van burgemeester en wethouders opdracht te
even aanbevelingen A en B uit te voeren.
Stand van zaken
uitvoering raadsbesluit

De opvolging van de aanbevelingen is nog niet afgerond.

Aanbeveling Stand van

zaken

Toelichting

Draag het college op de
voorschriften stipt uit te
voeren en de raad
volledig en tijdig te
informeren

 
(nog) niet

opgevolgd

Hier gaat het om een tijdige aanlevering
van de jaarstukken en de begroting. Dit
heeft nog niet gespeeld sinds de
opdrachtverlening van de raad aan het
college om de aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport op te volgen. De
aanbeveling is dan ook nog niet opgevolgd

Draag het college op de
rol van
portefeuillehouder
sociaal domein en
aandeelhouder te
scheiden

 
(nog) niet

opgevolgd

Nog niet opgevolgd. Aangezien er
binnenkort verkiezingen zijn (21 maart) is
het logischer om deze aanbeveling vanaf
de nieuwe collegeperiode op te volgen.

 

Rekenkamerbrief Digitale Veiligheid

 
Rekenkamerbrief Digitale Veiligheid (2016, AU16.06367)
 
De RKC heeft op 29 augustus 2016 de rekenkamerbrief aan de raad verzonden.
Er is geen raadsbesluit en dus geen specifieke opdracht aan het college gegeven.
 
 
Stand van
zaken
uitvoering
raadsbesluit

Nadat eind 2016 op een na alle aanbevelingen waren afgerond, is in 2017 ook de laatste
aanbeveling afgerond.  Hiermee is de opvolging van de rekenkamerbrief afgerond. De aandacht
voor informatiebeveiliging blijft vanzelfsprekend onverminderd groot.
 

 
 
 
 
 

Rekenkamerbrief toetsingskader garantstellingen en leningen



 

Rekenkamerbrief toetsingskader garantiestellingen en leningen (2015, AU15.11130)

 
De RKC heeft op 3 november 2015 de rekenkamerbrief aan de raad verzonden. De commissie B 
en M heeft de rekenkamerbrief behandeld op 11 januari 2016. Er is geen raadsbesluit en dus 
geen specifieke opdracht aan het college gegeven.
 
 
Stand van zaken

De aanbevelingen worden meegenomen in de eerstvolgende herziening 
van de nota die gepland staat voor 2018.

 

3.5 Verbonden partijen

Deelname in gemeenschappelijke regelingen

GGD Hollands Noorden

 

GGD Hollands Noorden Alkmaar Gemeenschappelijke regeling  

Openbaar belang   

Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van
de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Deelnemende partijen Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec en Texel

Bestuurlijk belang Financieel belang         x € 1000

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de
gemeente, die dit lid vertegenwoordigt.

 

Portefeuillehouder: P.J.R. Kos, F.F. van der Paard (plv)

Aandelenkapitaal NVT

Leningen/garantstellingen NVT

Impuls NVT

Exploitatie € 2.287

Stemverhouding: %  

(Markt) ontwikkelingen

 

Financiële positie (x € 1.000)

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen

Eigen vermogen €       57 -/- € 133  

Vreemd vermogen € 10.099 € 10.490  

Resultaat - € 213  

Risico's

Na uitname van het tekort over 2017 daalt de algemene reserve naar-/- € 186.000. Dit is onvoldoende om alle risico’s,
wanneer deze zich allemaal voordoen, op te vangen.

 

Gesubsideerde arbeid Kop van Noord-Holland



 
Gesubsidieerde arbeid
Kop van Noord-Holland
(GrGa)

Schagen Gemeenschappelijke regeling   

Openbaar belang    

Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatievoorziening beschut werk (artikel 10b
Participatiewet) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.  

Deelnemende partijen Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen  

Bestuurlijk belang Financieel belang                x € 1000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal aandelen dat de
gemeente bezit. De GR heeft een 100% deelneming
in Noorderkwartier N.V. te Schagen.

Portefeuillehouder: P.J.R. Kos, F.F. van der Paard
(plv)

Aandelenkapitaal €  

Leningen/garantstellingen €  

Impuls €  

Exploitatie € 6.790  

Stemverhouding: %   

(Markt) ontwikkelingen

In de zomerperiode van 2017 hebben de vier gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland het Covenant
intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie Kop van Noord-Holland ondertekend. Met dit convenant
heeft Noorderkwartier NV onder andere de opdracht gekregen om zich te ontwikkelen tot een sociaal innovatief
bedrijf.

 

  

Financiële positie (x € 1.000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen € 6.069 € 6.784   

Vreemd vermogen € 1.129 € 1.186   

Resultaat € 715   

Risico's  

De GrGa heeft Noorderkwartier NV aangewezen als uitvoeringsorganisatie. Per 1 januari 2015 (de komst van
de Participatiewet) is de instroom van de Wsw gestopt. Dat betekent dat er wel uitstroom van de Wsw is, maar
geen nieuwe instroom. De relatie van de Participatievoorziening Beschut werk blijft tot nu toe achter bij de
taakstelling. Gevolg hiervan is dat de bedrijfsvoering van Noorderkwartier NV onder druk komt te staan.

 

 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 
Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord Alkmaar Gemeenschappelijke regeling   

Openbaar belang    

Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van
de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.  



Deelnemende partijen Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec en Texel.

 

Bestuurlijk belang Financieel belang       x €1.000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de
gemeente, die dit lid vertegenwoordigt.
Portefeuillehouder: K. Schuiling

Aandelenkapitaal NVT  

Leningen/garantstellingen € 4.382  

Impuls NVT  

Exploitatie € 3.612  

Stemverhouding: %   

(Markt) ontwikkelingen  

  

Financiële positie (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen €   6.568 € 5.269   

Vreemd vermogen €  52.672 € 55.995   

Resultaat € 106   

Risico's  

  

 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

 

Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA) Alkmaar Gemeenschappelijke regeling   

Openbaar belang    

RHCA voert de wettelijk verplichte taak uit tot het beheer van het gemeentearchief. Het in het samenwerkingsverband
vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale
geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch
bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

 

Deelnemende partijen De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, Texel
en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 

Bestuurlijk belang Financieel belang                 x € 1000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van
de gemeente, die dit lid vertegenwoordigt.

Portefeuillehouder: K. Schuiling

Aandelenkapitaal € 0  

Leningen/garantstellingen € 0  

Impuls € 0  

Exploitatie € 218  

Stemverhouding: 12,5% (6 van de 48 stemmen)   

(Markt) ontwikkelingen  



Met name digitale ontwikkelingen o.g.v. E-depot  

Financiële positie (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen € 114 € 196   

Vreemd vermogen € 505 € 462   

Resultaat € 99   

Risico's

Daling eigen inkomsten en hogere uitgaven e-depot leidt tot een risico voor Den Helder van € 3
 

Laag  

 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord

 
Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD)

Hoorn Gemeenschappelijke regeling   

Openbaar belang    

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van
vergunningsverlening, toezicht en handhaving (landelijke milieu- en Wabotaken).  

Deelnemende partijen Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland,
Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec
en Texel

 

Bestuurlijk belang Financieel belang          x € 1000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een
vastgesteld aantal stemmen, waarbij de
stemverdeling voor de gemeenten is gebaseerd op
de combinatie van inwoneraantal en in te brengen
budget. Het aantal stemmen voor de Provincie is
gebaseerd op het in te brengen budget.

Portefeuillehouder: O.R.Wagner en L.Kuipers (plv).

Aandelenkapitaal NVT  

Leningen/garantstellingen €  

Impuls €  

Exploitatie € 783  

Stemverhouding: %   

(Markt) ontwikkelingen  

  

Financiële positie (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen €   902 € 2.114   

Vreemd vermogen € 3.451 € 5.393   

Resultaat € 1.080   

Risico's  

  



 

Cocencus

 

Cocensus Hoofddorp Gemeenschappelijke regeling   

Openbaar belang    

Het namens de elf deelnemende gemeenten zo efficiënt mogelijk heffen, invorderen en kwijtschelden van
gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten en het uitvoeren van de Wet WOZ en beheer vastgoedinformatie. Het
afhandelen van bezwaren en beroepen.

 

Deelnemende partijen Gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Den Helder, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Hillegom, Langedijk,
Oostzaan, Wormerland.

 

Bestuurlijk belang Financieel belang             x € 1000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de
gemeente die dit lid vertegenwoordigt.

Portefeuillehouder: O Wagner 

Aandelenkapitaal € 0  

Leningen/garantstellingen € 0  

Impuls € 0  

Exploitatie € 884  

Stemverhouding: 8% (2 van de 24 stemmen)   

(Markt) ontwikkelingen  

1. Voorgenomen plannen tot wettelijke wijziging van het lokale belastinggebied waardoor verschuiven belastingdruk
naar gemeenten 2. Wijziging uitvoeringsregels in het kader van de BAG-WOZ koppeling waardoor mogelijk meer werk
ontstaat en de GR meer formatie nodig heeft.3.Invoering van landelijke voorzieningen/basisregistraties zoals de
WOZ en de BAG die leiden tot een toename van de werkzaamheden van de GR4. Wijziging van de taxatie-
methodiek (in 2018 op basis van vierkante meters in plaats van kubieke ,eters) hetgeen zal leiden tot een
volledige herinventarisatie van alle WOZ-objecten.

 

Financiële positie (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen €   214 € 200

 Negatief resultaat 2017
veroorzaakt door
versnelde afschrijving
activa huisvesting
Hoofddorp i.v.m.
beëindigen huurcontract
Hoofddorp per 31-12-
2021

 

Vreemd vermogen € 6.957 € 5.588

 Verlaging vreemd
vermogen veroorzaakt
door aflossing op vaste
schulden (870) en
verlaging vlottende
passiva (506)

 

Resultaat - € 15   

Risico's  



De verbonden partij heeft geen eigen weerstandsvermogen. De deelnemende 11 gemeenten staan garant. Om de
risico"s te beheersen wordt 2 x per jaar een uitgebreide risico-inventarisatie aan het DB van de GR voorgelegd.  

 

Deelname in vennootschappen

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV

 
Ontwikkelings- en
Exploitatiemaatschappij
Willemsoord BV

Den Helder Besloten vennootschap   

Openbaar belang    

De doelstelling van Willemsoord BV is "het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere registergoederen te
Den Helder, waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord".

De kernactiviteiten van Willemsoord BV bestaan uit:

- Het verhuren van gebouwen en terreinen met als resultaat een positief saldo ten gunste van de BV;

- Het onderhouden van gebouwen en terreinen, waarbij een deel wordt gesubsidieerd middels de Brimgelden en een
deel wordt  gefinancierd uit de inkomsten van het parkmanagement; - Het ondersteunen van huurders op Willemsoord
in het aantrekken van bezoekers door middel van marketingactiviteiten en  evenementen.

 

Deelnemende partijen De gemeente Den Helder  

Bestuurlijk belang Financieel belang                (x € 1000)  

Gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder. Het
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het
college.

Portefeuillehouder: L. Kuipers.

Aandelenkapitaal €   6.100  

Leningen/garantstellingen € 14.584  

Impuls €  

Exploitatie € 438  

Stemverhouding: 100%   

(Markt) ontwikkelingen  

De verhuurbaarheid van de panden op Willemsoord neemt de afgelopen jaren (o.a. door de komst van de schouwburg)
toe.  

Financiële positie (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen € 6.446 € 6.512   

Vreemd vermogen € 17.962 € 17.649   

Resultaat € 67   

Risico's  

De opbouw van de vermogenspositie (variabele rente / rente swap). Op basis van het onderhoudsplan kost het
planmatig onderhoud jaarlijks € 993.000. Een dergelijke financiële ruimte heeft Willemsoord BV niet. Onvoorziene
ontwikkelingen (vondst van mogelijke niet geëxplodeerd explosieven)

 

 

Baggerbeheer Den Helder BV

 

Baggerbeheer BV Den Helder Besloten vennootschap  



Openbaar belang   

De gemeente Den Helder is enig aandeelhouder van Baggerbeheer Den Helder B.V. (Baggerbeheer).

Sinds 1994 bestaat Baggerbeheer. Doel is de exploitatie van depots ten behoeve van de opslag en verwerking van
baggerspecie, grond, veegvuil en groenafval.  Het betreft de depots Oost 1, Oost 2 en de vm. insteekhaven. De
gemeente Den Helder is enig aandeelhouder. Baggerbeheer heeft een 50% risico dragend aandeel in v.o.f. ’t Oost. De
bedrijfsnaam van v.o.f. ’t Oost is Milieupark Oost.

Deelnemende partijen De gemeente Den Helder

Vries & van de Wiel

Bestuurlijk belang Financieel belang           x € 1000

Gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder. Het
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het
college.

Portefeuillehouder: O.R. Wagner

Aandelenkapitaal € 18

Leningen/garantstellingen € 0

Impuls € 0

Exploitatie € - 420

Stemverhouding: 100%  

(Markt) ontwikkelingen

De financiële vooruitzichten dwong Milieupark Oost en daarmee Baggerbeheer, tot nader onderzoek naar te nemen maatregelen voor

zowel de korte als de lange termijn.

De gemeente Den Helder heeft als aandeelhouder op 1 september 2015 de intentie uitgesproken dat Baggerbeheer zicht wenst terug te

trekken uit Milieupark Oost.

Drie varianten worden onderzocht en uitgewerkt: “beëindigen op termijn”, “hybride beëindiging” en de “achterlatingsvariant”.

Milieupark Oost exploiteert drie depots:

vm. insteekhaven
locatie Oost 1

locatie Oost 2

 

Financiële positie       (x € 1000)

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen

Eigen vermogen € -/- 868 € NB  

Vreemd vermogen €     994 € NB  

Resultaat € -/- 340                        € -/- 420  

Door verminderde aanvoer van verontreinigde grond en baggerspecie zijn de vaste organisatiekosten structureel niet meer gedekt en zal

bijstorting in 2018 door de aandeelhouders noodzakelijk zijn. De ingezette bezuinigingen geven onvoldoende soelaas.

 

De beëindiging van de bedrijfsvoering van Milieupark Oost zal leiden tot een bijstorting door de aandeelhouders. Het betreft de

onderdelen:

Overdracht beheer vm.insteekhaven aan de provincie Noord-Holland: toepassen bovenafdichting

ontmanteling locatie Oost 1: afvoer (niet)reingbare grond

gedeeltelijke ontmanteling locatie Oost 2: afvoer (niet)reinigbare grond.

 

 

 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

 

NV Huisvuilcentrale
Noord-Holland (HVC) Alkmaar Naamloze vennootschap   

Openbaar belang    



De NV HVC heeft als doel zijn meerwaarde en maatwerk leveren aan haar aandeelhoudende gemeenten en
waterschappen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame
energie. De HVC streeft de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval
in 2020 na. HVC draagt bij aan het realiseren van de ambitie voor gemeenten en waterschappen van 14% duurzame
energie in 2020. Als aandeelhoudende gemeente heeft Den Helder met HVC een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten voor de inzameling van huishoudelijk afval.

 

Deelnemende partijen 46 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland en
6 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland.  

Bestuurlijk belang Financieel belang         x € 1000  

De gemeente Den Helder bezit met 112 aandelen
3,8% van het aantal aandelen A van HVC. Het
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het
college. Den Helder is in gezamenlijkheid met de
VVI Alkmaar bevoegd tot het benoemen van een lid
van de Raad van Commissarissen.

Portefeuillehouder: O.R. Wagner

Aandelenkapitaal €    245  

Leningen/garantstellingen € 23.000  

Impuls € 0  

Exploitatie € 0  

Stemverhouding: 3,8%   

(Markt) ontwikkelingen  

HVC is actief op het gebied van afvalinzameling, verwerken van afval- en grondstoffen en productie en levering van
duurzame energie. HVC verzorgt de afvalinzameling voor gemeenten waarmee langjarige
dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten. Een op dit moment licht afnemend aanbod aan brandbaar restafval
afkomstig van de aandeelhouders, wordt gecompenseerd met extra afval vanuit de markt (o.a. Nederlands bedrijfsafval
en import vanuit Engeland). Er is sprake van een toenemende afzet van warmte en duurzame elektriciteit. De sterk
gedaalde maar ondertussen min of meer gestabiliseerde  opbrengsten van met name de niet-groene energie zijn van
invloed op de inkomsten van HVC.    

 

Financiële positie  x € 1000  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen €    90 € 103   

Vreemd vermogen €  860 € 849   

Resultaat € 13.585   

Risico's  

De gemeente Den Helder is houder van 112 van de 2.914 uitstaande aandelen A van de NV. De aandeelhouders staan
garant voor een bedrag van maximaal € 670 miljoen aan aangegane leningen. Op 31 december 2016 bedroeg de
garantstelling voor de gemeentelijke aandeelhouders (aandeelhouders A) € 600 miljoen (aandeel Den Helder ca. € 23
miljoen). Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij
minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voorfinanciering van deze
activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiële rol van deze activa binnen het
(Europese) afvalstoffenbeleid en de energieopwekking en -distributie.

 

 

Luchthaven Den Helder BV

 

Luchthaven Den Helder
BV Den Helder Besloten vennootschap   

Openbaar belang    



Het exploiteren van de luchthaven Den Helder door diensten te verlenen aan de offshore helikopter
vervoersmarkt en de algemene luchtvervoersmarkt.
Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie
over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel alsmede het (doen) financieren ook
door middel van het stellen van zekerheden - van andere ondernemingen, met name die waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden.

 

Deelnemende partijen De gemeente Den Helder  

Bestuurlijk belang Financieel belang                     x € 1 .000  

Gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder. Het
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het
college. De gemeente heeft de bevoegdheid voor
de benoeming van leden Raad van Commissarissen
en directie van de BV.

Portefeuillehouder: E.M. Krijns

Aandelenkapitaal € 45  

Leningen/garantstellingen NVT  

Impuls €  

Exploitatie €  

Stemverhouding: 100%   

(Markt) ontwikkelingen  

  

Financiële positie (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen € 6.744 € NB   

Vreemd vermogen €     0 € NB   

Resultaat € NB   

Risico's  

  

 

Bank Nederlandse Gemeenten NV

 
Bank Nederlandse
Gemeenten NV (BNG
Bank)

Den Haag Naamloze vennootschap   

Openbaar belang    

Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publiek en semipublieke domein en het behalen van
een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn het
handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief en
efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteiten van
BNG Bank.

 

Deelnemende partijen Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De staat
is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in
handen van gemeenten, elf provincies en een
hoogheemraadschap.

 

Bestuurlijk belang Financieel belang          x € 1000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal aandelen dat de
gemeente bezit. De gemeente Den Helder bezit
0.39% van de aandelen, dat zijn 211.731 aandelen
met een nominale waarde van 2,50 per stuk.

Portefeuillehouder: O.R. Wagner

Aandelenkapitaal € 529  

Leningen/garantstellingen € 0  

Impuls € 0  

Exploitatie € 0  



Stemverhouding: 0.39%   

(Markt) ontwikkelingen  

Op langere termijn houdt de bank rekening met een verschuiving van kredietverlening direct aan overheden naar
financiering van projecten waarbij de overheid betrokken is, zoals publiek-private samenwerking. Daarnaast verwacht
de bank dat een deel van de kredietvraag van de corporaties buiten de werkingssfeer van de overheidsachtervang zal
gaan plaatsvinden, zoals ook het geval is in de zorgsector.

 

Financiële positie   (x € 1mln.)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen € 4.486 € 4.953   

Vreemd vermogen € 154.000 € 135.072   

Resultaat € 393   

Risico's Gevoeligheid van het renteresultaat als gevolg van politieke en economische en monetaire ontwikkelingen.  

BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld met credit ratings: AAA S&P, Aaa Moody's en AA+
Fitch. Verder leent de gemeente geld van de BNG Bank, niet andersom.  

 

NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland/Alliander

 
NV Houdstermaatschappij
Gasbedrijf Kop van Noord-
Holland

Amsterdam Naamloze vennootschap   

Openbaar belang    

De GKNH beheert de aandelen Nuon van de deelnemende gemeenten in het voormalig Gasbedrijf. Hiermee is de
zeggenschap over het netwerkbedrijf gewaarborgd. Het deelnemen in, het voeren van beheer over, het besturen en
financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en het stellen van zekerheid voor schulden
van anderen.

 

Deelnemende partijen Gemeenten uit Noord-Holland.  

Bestuurlijk belang Financieel belang         x € 1.000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal aandelen dat de
gemeente bezit. De gemeente Den Helder bezit 12%
van de aandelen. Bevoegdheid om in samenspraak
met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland een
voordracht te doen tot benoeming van een lid van de
Raad van Commissarissen.

Portefeuillehouder: B.O.B. Haitsma

Aandelenkapitaal € 0  

Leningen/garantstellingen €  

Impuls €  

Exploitatie €
 

Stemverhouding: 12%   

(Markt) ontwikkelingen  

Op 18 december 2017 zijn de aandelen in Alliander rechtstreeks overgegaan naar de individuele gemeenten.
Zodra de discussie met de belastingdienst over de (verschuldigdheid van) vennootschapsbelasting is afgerond,
zal de houdstermaatschappij worden ontbonden. Tot die tijd hebben wij een belang in zowel Gaskop Noord-
Holland als in Alliander. De deelneming Alliander zal in de begroting 2019 onder de paragraaf Verbonden
Partijen voor het eerst worden opgenomen.

 

Financiële positie  (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  



Eigen vermogen € 30.280 € NB   

Vreemd vermogen €  0 € NB   

Resultaat € NB   

Risico's  

  

 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV

 
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord NV Alkmaar Naamloze vennootschap   

Openbaar belang    

(Zoals beschreven in de statuten van de NV)

- het versterken van de strategische samenwerking van en onderlinge afstemming tussen ondernemers,
onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, lokale en provinciale overheden en regionale
samenwerkingsverbanden in de noordelijke regio van Noord-Holland;

- het verder ontwikkelen van een positief vestigings- en ondernemersklimaat in de noordelijke regio van Noord-
Holland; en

- het collectief en effectief representeren van de noordelijke regio van Noord-Holland in haar belangen,
ambities en doelstellingen en bij mogelijke samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's in Nederland of
daarbuiten,

en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk

kan zijn.

 

 

 

 

 

Deelnemende partijen Provincie Noord-Holland, Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo,
Koggenland, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik,
Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Uitgeest.

 

Bestuurlijk belang Financieel belang      x € 1.000  

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal aandelen dat
de gemeente bezit. Aandelenverdeling: 49 %
provincie Noord-Holland 17 % gemeenten in de
regio Kop van Noord-Holland 17 % gemeenten in
de regio Alkmaar 17 % gemeenten in de regio
West-Friesland

Portefeuillehouder: E.M. Krijns

Aandelenkapitaal € 3  

Leningen/garantstellingen € 0  

Impuls € 0  

Exploitatie €
 

Stemverhouding: 5,88 % Aandeelhouder (5,88%), subsidierelatie (t/m 2017), jaarlijkse fin
bijdrage (per 2018)  

(Markt) ontwikkelingen  

Op 7 december 2017 hebben de aandeelhouders de nieuwe aandeelhouders- en dienstverleningsovereenkomst
voor de periode 2018-2025 ondertekend.

 

Financiële positie            (x € 1000)  



 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen €   890 € NB   

Vreemd vermogen € 2.087 € NB   

Resultaat € NB   

Risico's  

De inkomsten van de NV bestaan vrijwel alleen uit de jaarlijkse bijdragen van de aandeelhouders. (hetgeen conform
afspraken is.)  

 

NV Port of Den Helder

 

NV Port of Den Helder Den Helder Naamloze vennootschap   

Openbaar belang    

De vennootschap heeft ten doel het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en exploiteren van haven- en
industrieterreinen.

Onderdeel van het doel van de vennootschap is:

de ontwikkeling, de aanleg, het beheer en de exploitatie van haven en industriegebieden, in de ruimste zin van
het woord;

de bevordering van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorg
dragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid in de door de vennootschap beheerde havens, alsmede
het optreden als bevoegde      havenautoriteit in het havengebied van Den Helder;

het bevorderen van de economische ontwikkeling, het imago daaronder begrepen, binnen de door de
vennootschap beheerde havens en industrieterreinen;

het bevorderen van een veilige bedrijfsvoering, het stimuleren van een zo laag mogelijke milieubelasting en het
betrachten van zorg voor een veilige woonomgeving;

het opzetten, coördineren en uitvoeren van parkmanagement en het stimuleren en initiëren van samenwerking
tussen bedrijven binnen de haven en industrieterreinen;

het bevorderen en tot stand brengen van civiel medegebruik van de onder het beheer van het ministerie van
Defensie staande havens en terreinen in Den Helder;

het bevorderen van haven gebonden werkgelegenheid in de gemeente Den Helder en omliggende regio;

het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen)
financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook;

het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het
stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.

De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door:

het verwerven, vervreemden, bezwaren, stichten of doen stichten, ontwikkelen, exploiteren, beheren en
administreren van registergoederen;

het aangaan van joint ventures en het overigens deelnemen in het voeren van bestuur over andere
ondernemingen en vennootschappen;

het verlenen van diensten op administratief, (haven)technisch, financieel economisch of bestuurlijk gebied;  

het verwerven en/of exploiteren van vergunningen voor zover dienstbaar aan het in lid 2 (vgl. vorige bullet)
bepaalde;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Deelnemende partijen De gemeente Den Helder  

Bestuurlijk belang Financieel belang     x € 1.000  



Gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder. Het
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het
college.

Portefeuillehouder: E.M. Krijns

Aandelenkapitaal € 7.046  

Leningen/garantstellingen € 21.600  

Impuls €  

Exploitatie €  

Stemverhouding: 100%   

(Markt) ontwikkelingen  

  

Financiële positie           (x € 1000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen €   9.192 € NB   

Vreemd vermogen € 18.431 € NB   

Resultaat € NB   

Risico's  Verwezen wordt naar de naar de risico's  zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen. De
verwachting is dat de gemeente de komende vijf jaar 18-22 miljoen zal moeten bijdragen in de
onderhoudsopgave,

 

  

 

Zeestad Beheer BV

 
Zeestad BV Den Helder Besloten vennootschap  

Openbaar belang   

De rol van de gemeente als participerende partij komt als volgt tot uiting:

- Het optreden als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap;

- Het oprichten van-, het deelnemen in-, het financieren van-, het samenwerken met-, het voeren van directie over - en
het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;

- Het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van
registergoederen;

- Het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen;

- Het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van registergoederen en/of doen
aannemen en uitvoeren  van bouwwerken;

- Het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het kader van het
ontwikkelen en/  of realiseren van registergoederen;

- Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen;

- Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband;

- Het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere verplichtingen van de
vennootschap of  andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep zijn verbonden of van derden;

- Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten;

- Alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.



Deelnemende partijen De gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland

Bestuurlijk belang Financieel belang          x € 1.000

Gemeente Den Helder is 49% aandeelhouder. Het
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het
college.

Portefeuillehouder: L. Kuipers

Aandelenkapitaal € 18

Leningen/garantstellingen € 0

Impuls € 0

Exploitatie € 0

Stemverhouding: 49%  

(Markt) ontwikkelingen

Positief markt trekt weer aan

Financiële positie    (x € 1000)

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen

Eigen vermogen € 18 € NB  

Vreemd vermogen € 0 € NB  

Resultaat € NB  

Risico's

Dat projecten duurder uitvallen

 

Zeestad CV

 

Zeestad CV Den Helder Commanditaire vennootschap   

Openbaar belang    

Het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van
registergoederen.

Het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen.

Het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van registergoederen en/of doen
aannemen en uitvoeren  van bouwwerken.

Het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het kader
van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoedere.

Het optreden als tussenpersoon bij de aan en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen.

Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband.

Het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere verplichtingen van
de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep zijn verbonden of van
derden.

Het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen van welke aard ook.

En al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, alles in de
Plangebieden verband houdend met de Plangebieden.

 

In concreto richt de CV zich op het creëren van een levendig stadshart met een compacte en aantrekkelijke mix van
stedelijke functies en activiteiten. Het realiseren van een fysieke en sociale structuurverbetering in de wijk Nieuw Den
Helder. Herstel en ontwikkeling van de Stelling Den Helder.

 



Deelnemende partijen Gemeente Den Helder (commanditair vennoot), Provincie Noord-
Holland (commanditair vennoot), Zeestad BV (beherend vennoot)  

Bestuurlijk belang Financieel belang       x € 1.000  

De gemeente Den Helder is 49% aandeelhouder van
beherend vennoot Zeestad BV. Het
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het
college.

 Portefeuillehouder: L. Kuipers

Aandelenkapitaal €  

Leningen/garantstellingen €  

Impuls €  

Exploitatie €  

Stemverhouding: 49%   

(Markt) ontwikkelingen  

  

Financiële positie           (x € 1.000)  

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen  

Eigen vermogen € 36.825 € NB   

Vreemd vermogen €    699 € NB   

Resultaat € NB   

Risico's  

  

 

Deelname in stichtingen

Stichting Stivas De Noordkop

 
 
 
 
De stichting houdt zich bezig met de verduurzaming van de (agrarische) ruimtelijke  structuur onder meer door inzet van het instrument
vrijwillige kavelruil. Het werkgebied van Stivas strekt zich uit van noord-Holland naar Flevoland en Utrecht.  
Op 2 februari 2016 hebben ONHN en Stivas een convenant getekend om de komende jaren samen te werken voor de verduurzaming 
van de glastuinbouw in Noord-Holland-Noord. Het werk van Stivas wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Holland. De 
risico's voor de gemeente Den Helder zijn nihil.

 

Deelname in verenigingen

Vereniging Nederlandse Gemeenten

 
Vereniging
Nederlandse
Gemeenten (VNG)

Den Haag Vereniging  

Openbaar belang   



Haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken; -
Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het
arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector    en overeenkomsten inzake
arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aangaan met
werknemersorganisaties.

Deelnemende partijen 380 gemeenten

Bestuurlijk belang Financieel belang     x € 1000

Den Helder is lid van de vereniging. Aandelenkapitaal €

Leningen/garantstellingen €

Impuls €

Exploitatie € 72.000

Stemverhouding: %  

(Markt) ontwikkelingen

Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal
bestuur.

 

Financiële positie

 31-12-2016 31-12-2017 Ontwikkelingen

Eigen vermogen € 65.568 € NB  

Vreemd vermogen € 0 € NB  

Resultaat € NB  

Risico's

Aan deze deelneming mogelijk verbonden risico's worden ingeschat als laag.

 

Vereniging van Waddenzeegemeenten

De vereniging van Waddenzeegemeenten is primair een overlegstructuur voor het Waddenzeegebied om te
komen tot een samenhangend beleid voor dit gebied. Den Helder is lid van het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur.

3.6 Grondbeleid

Algemeen

In de paragraaf grondbeleid staat de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert en uit gaat voeren 
centraal. We geven een actuele prognose van de te verwachten resultaten van alle grondexploitaties die de 
gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarnaast brengen we de financiële risico’s voor de vastgestelde 
grondexploitaties in beeld.

Van ontwikkeling naar herontwikkeling

 We geven prioriteit aan de ontwikkeling van het stadshart door Zeestad en de ontwikkeling van de haven door
Port of Den Helder.
 
Wij kunnen als één van de grootste eigenaren van vastgoed en grond een prominente rol spelen in de
leefbaarheid en herontwikkeling van de stad. We kunnen immers door goed beheer en (her)gebruik van het
vastgoed voorkomen dat de omgeving verloedert. In andere situaties kunnen we het in onbruik geraakte
vastgoed slopen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De openbare ruimte kunnen we opnieuw
inrichten en laten aansluiten bij de vastgoedontwikkeling en de huidige eisen en wensen met betrekking tot
duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Om die leidende rol op te pakken moeten we pro-actief handelen bij
potentiële ontwikkel locaties. Dit kan enerzijds door deze locaties actief zelf te ontwikkelen, anderzijds kunnen
we de markt faciliteren zonder risicodragend te participeren.

Meer partijen krijgen invloed op ontwikkelingen



Het krachtenveld dat invloed uitoefent op de ontwikkeling van de stad is complex. Bestaande en toekomstige
bewoners willen en moeten ook meer inspraak krijgen en ondernemers willen ook actiever betrokken worden.
En natuurlijk willen ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun inbreng hebben. Deze ingewikkelde mix van
visies, belangen en competenties vraagt om een goede regisseur van het ontwikkelproces.
 
Onze regierol kan worden versterkt, door partijen samen te brengen en meer aandacht te geven aan bijzondere
ambities die externe partijen niet zelf oppakken. De regie hebben is belangrijker dan het zelf te doen.

Financieel rendement en risicobeheersing komen onder druk

De aantrekkende economie en het herstel van de woningmarkt laat zich ook in Den Helder voelen. Dit uit zich
met name door een snellere verkoop van woningen. De risico’s van ontwikkelingen worden groter door de
toenemende complexiteit en de vele investeringen die gedaan moeten worden. Dit leidt mogelijkerwijs
tot tekorten op projecten. De standaard grondexploitatie voor uitbreidingslocaties is verschoven naar de
ontwikkeling van inbrei locaties die over het algemeen meer geld kosten. Gezocht wordt naar alternatieve
financieringsconstructies en samenwerkingsvormen om deze projecten te kunnen financieren. Den Helder
moet een balans vinden tussen winst- en verliesgevende ontwikkelingen. Met alleen subsidies kunnen we onze
ambities niet bereiken.
 
Als onderdeel van een adequate ontwikkel strategie moet in elk nieuw project een beargumenteerde keuze
worden gemaakt over de regierol c.q. productierol die de gemeente Den Helder gaat invullen. Deze keuze
wordt mede bepaald door het risicoprofiel en geldelijk en maatschappelijk voordeel dat is te behalen.

Macro-economische invloeden

De bouwsector bloeit volop en er is weer meer vraag naar woningen. De negatieve effecten van voorgaande 
jaren op de in exploitatie genomen gebieden, waar voorzienbaar, hadden we verwerkt in de exploitaties. 
Inmiddels zijn de effecten van de aantrekkende economie zo voelbaar dat ook de de prognoses weer meer 
positief bijgesteld worden naar de huidige marktomstandigheden. Het is nu van belang om de projecten tot 
ontwikkeling te brengen en te profiteren van de verbeterde woningmarkt.  De gronden die niet in exploitatie zijn 
genomen, hebben we afgewaardeerd of in ontwikkeling gebracht. We zien ook een aantrekkende 
belangstelling vanuit de energiemarkt voor de ontwikkeling van zonneparken om duurzame energie op te 
wekken. Hierin liggen kansen voor gronden waarvan de verwachting is dat deze pas op langere termijn tot 
ontwikkeling kunnen worden gebracht. Er liggen voldoende mogelijkheden om bij te sturen naar aanleiding van 
veranderende (markt-) omstandigheden. 

Centralisatie vastgoed

We hebben de ingezette optimalisatie en verdere professionalisering van het vastgoedbeheer in 2017 
voortgezet en we voeren dit ook in 2018 verder door. Het beheer van onze vastgoedportefeuille doen we 
sinds 2016 weer zelf.
 
In 2017 is de vastgoedportefeuille opnieuw tegen het licht gehouden, om te bepalen of deze nog aansluit bij de 
doelstellingen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een nieuwe gemeentelijke nota Afstoten gemeentelijk 
vastgoed die in 2017 is vastgesteld. Op basis van deze vernieuwde nota krijgen we inzicht in de portefeuille 
ontwikkeling voor de komende jaren, met als een doel een toekomst bestendige, optimale en professionele 
vastgoedportefeuille in financiële en maatschappelijke zin.

Wijze van grondbeleid

Het grond- en vastgoed beleid is een belangrijk instrument voor een gemeente. De gemeente kan met haar
beleid veel invloed uitoefenen op haar eigen ontwikkelingen en die van andere partijen, waaronder
ontwikkelaars, corporaties en ondernemers.
 
Het grond- en vastgoed beleid staat in dienst staan van de ambities van de stad. Het is dus geen doel op
zichzelf, maar een middel om de visie op de stad te realiseren. Deze visie hebben wij vastgelegd in de
Strategische Visie 2020, de programmabegroting en de diverse beleidskaders. De genoemde documenten
geven aan wat we willen bereiken, oftewel: wat zijn de ambities.
 
Het grond- en vastgoed beleid zegt (op een specifiek onderdeel) hoe we deze ambities gaan bereiken. De
activiteiten die we op het gebied van grond en vastgoed ondernemen, zijn te onderscheiden in twee
categorieën: transformatie en beheer. Transformatie is het tot stand brengen van ruimtelijke ontwikkelingen.
Kerngedachte hierbij is dat de bestaande situatie niet voldoet en dat een verandering dus noodzakelijk is.
Beheer is in dit kader het beheren en exploiteren van gemeentelijke vastgoed objecten. Het doel hiervan is het
verhogen van het maatschappelijk en financieel rendement. Het logische verband tussen transformeren en
beheer is dat na de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling weer een periode aanbreekt waarin op
verantwoorde wijze beheerd moet worden.
 
In de aanpak van de ruimtelijke ontwikkelingen hebben we uiteraard ingespeeld op de veranderingen uit de
omgeving zoals hiervoor omschreven. Op 4 november 2013 heeft de raad de Nota Grondbeleid 2013



vastgesteld en hiermee is het kader aangegeven waarbinnen het grondbeleid kan opereren.
 
Uit de Nota Grondbeleid volgen de volgende ruimtelijke doelstellingen voor het grondbeleid:
1. Realiseren van het centrale beleidskader uit Strategische Visie 2020 en Structuurvisie en de regionale
afspraken met betrekking tot volkshuisvesting -> prioriteit aan ontwikkeling stadshart, Willemsoord, haven;
2. Afmaken van bestaande projecten die een boekwaarde hebben die moet worden terug verdiend -> Willem-
Alexander Hof (Julianadorp Oost), Doggerswijk West, OS&O-terrein;
3. Op adequate wijze stimuleren van en omgaan met initiatieven uit de markt, zodat ontwikkelingen mogelijk
zijn maar niet ten koste gaan van de centrale ruimtelijke doelstellingen en de overige eigen projecten.
 
Deze doelstellingen sluiten ook aan op de doelenboom  zoals geformuleerd in programma 8 Ruimtelijke en
Stedelijke Vernieuwing van de kadernota 2017-2020.

Gronden per 1-1-2017 in ontwikkeling genomen

 
Onderstaand geven we een analyse van het geprognotiseerde plan resultaat van de per 1 januari 2018 in
exploitatie genomen gronden. Het betreft de projecten Willem Alexanderhof en Doggerswijk West.
 
In de onderstaande tabel geven we voor de locaties van in exploitatie genomen gronden weer hoe de
boekwaarde zich in 2017 heeft ontwikkeld en wat het verwachte planresultaat is.
Complex Boekwaarde complex  Resultaat  
(negatieve bedragen is voordelig)    1-1       Mutaties    31-12 Incl. voorzieningen
Doggerswijk West         Grondexpl.   -311.000 18.500   -292.000 2.783.000
Voorziening       0 0 0  
   -311.000  18.500 -292.000  
     
Willem-Alexander Hof  Grondexpl. 12.724.000 10.507.000 23.231.000 0
Voorziening -7.315.000 -4.685.000 -12.000.000  
 5.409.000 5.822.000 11.231.000  
     
Totaal 6.770.000  -1.672.000 5.098.0  
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat gronden die we in exploitatie hebben genomen per 1 januari 2018 (netto
contante waarde, NCW) een voordelig resultaat van € 2.783.000 hebben. Dit resultaat is inclusief de getroffen
voorzieningen van € 12.000.000 (voorziening is bepaald op eindwaarde). Exclusief deze voorzieningen
bedraagt het verwachte negatieve resultaat 
€ 9.217.000 (NCW).
 
Analyse
Onderstaand geven we een analyse van het planresultaat van de gronden die we in exploitatie genomen
hebben per 1 januari 2018. De grondexploitaties van plangebieden hebben we doorgerekend met parameters
voor rente, kostenstijging en opbrengstenstijging om het resultaat van kosten en opbrengsten op einddatum te
kunnen berekenen.Vervolgens hebben we het resultaat contant gemaakt (NCW) naar een gewenste peildatum
(meestal het begin van het lopend jaar).  We hebben de volgende parameters gehanteerd:
Willem-Alexander Hof: rente 3%, kostenstijging 2,0% en de opbrengstenstijging varieert van 0%, 0,5% en
1,5%.
Doggerswijk West: rente 3%, kostenstijging 1,5% en de opbrengstenstijging 0,5%.
We hebben de grondexploitaties op netto contante waarde gebracht met een disconteringsvoet van 2%
conform de regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
 
Richtlijnen BBV
De richtlijnen voor de BBV zijn een belangrijk instrument om de eenduidige uitvoering en toepassing van het
BBV te bevorderen. Voor de grondexploitaties zijn de volgende richtlijnen, waarvan verwacht wordt dat deze
opgevolgd worden, het belangrijkst: 
Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken mag de looptijd van een
grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar bedragen;
De toegestane toe te rekenen rente aan bouwgrond in exploitatie moet worden gebaseerd op de
daadwerkelijke te betalen rente over het vreemd vermogen;
De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde voor het treffen
van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt voor alle gemeenten gelijk gesteld.

Willem-Alexander Hof

Het financiële resultaat van de huidige grondexploitatie is neutraal. Het verlies is met een voorziening van €
12.000.000 afgedekt. De grondexploitatie gaat uit van de ontwikkeling van fase 1 t/m 4, het totale plangebied
gelegen binnen de Zuiderhaaks. De grond van fase 5 staat onder de materiële activa. Op 12 maart 2018 heeft
de raad de geactualiseerde grondexploitatie Willem Alexanderhof vastgesteld. De positieve ontwikkelingen op
de woningmarkt en het opstarten van een nieuwe fase waren aanleiding om de grondexploitatie Willem
Alexanderhof grondig door te lichten. De grondexploitatie hebben we aangepast met de visie die we nu hebben



op het gebied. Fase 1 is inmiddels bijna volgebouwd en op het moment dat een nieuw te ontwikkelen fase
moet worden opgepakt, geeft dat de mogelijkheid om naar vraagstukken te kijken die er liggen. In de
geactualiseerde grondexploitatie is een antwoord gegeven op:
- de eis van het Hoogheemraadschap om in verband met waterproblematiek een hoofdwaterstructuur vast te
leggen voor heel Willem Alexanderhof die ook op korte termijn uitgevoerd kan worden;
- de kwaliteit van de groenstructuur en het groen zodanig een plek geven waardoor de kwaliteit van het gehele
plan wordt vergroot en zorgt voor verbinding van de buurten en groene routes;
- het vraagstuk om 2 woongebouwen samen te voegen tot 1 speciaal woongebouw voor zorg;
- mogelijkheden om woonmilieus met verschillende kwaliteiten te kunnen ontwikkelen door mogelijkheden te
creëren waarbij gebruik kan worden gemaakt van groen, water, nabijheid van het dorp en het open landschap;
- mogelijkheden om de komende jaren door te ontwikkelen en te zorgen dat een continue bouwstroom
gewaarborgd blijft;
- actuele kosten- en opbrengstenramingen met een reële fasering passend bij de huidige omstandigheden.
 
Deze maatregelen zijn passend binnen de kaders van het oorspronkelijke plan en de contractuele afspraken
met partijen. Daarnaast is de verwachting gezien de huidige marktontwikkelingen en de ervaring van de
afgelopen jaren dat het hele ontwikkelgebied binnen de Zuiderhaaks in 10 jaar vanaf 1 januari 2018 kan
worden ontwikkeld. Het gaat om de ontwikkeling van ca. 450 woningen (fase 2 t/m 4). Dit is dus exclusief fase
1 dat nagenoeg volledig is verkocht. De maatregelen tezamen hebben geleid tot een voordeliger
exploitatieresultaat.
 
In de jaarrekening van 2016 is de grond die toen naar verwachting de komende 10 jaar niet zou worden
ontwikkeld, verschoven naar de balanspost materiële activa waaraan een waarde is toegekend op basis van de
historische kostprijs voor de grond. De verschuiving leidde tot splitsing van de toenmalige voorziening in twee
voorzieningen van respectievelijk € 7.315.000 en 7.166.000. Voor de huidige actualisatie van de
grondexploitatie wordt dit teruggedraaid en worden beide voorzieningen weer samengevoegd, echter er valt
een deel van de voorziening vrij aangezien voor de geactualiseerde grondexploitatie € 12.000.000 nodig is.

Doggerswijk West

Per 1 januari 2018 is het voordelig planresultaat € 2.783.000 (NCW). Bedrijvenpark De Dogger ligt volledig
bouwrijp gemaakt en ingericht klaar voor de verkoop van de kavels. Er zijn nog geen kavels verkocht. Op korte
termijn wordt er ook geen verkoop van de gronden verwacht, omdat er in regionaal verband veel aanbod is.
Gezocht wordt of er ook andere mogelijkheden zijn om de grond een positieve bijdrage te laten leveren aan
Den Helder en daarmee een (tijdelijke) invulling aan het gebied te geven. Onderdeel van de grondexploitatie is
ook de aanleg van een fietspad en een fiets- en voetgangersbrug om de verbinding tussen station Zuid, wijk,
scholen en winkels te verbeteren. Op dit moment wordt er over het bedrijventerrein gefietst. Dit is ongewenst.
Ook door de komst van het AZC is het wenselijk het fietspad en de brug nu aan te leggen. Ter medefinanciering
van de aanleg van brug en fietspad hebben we een provinciale subsidie ontvangen. De aanleg is in 2018.

Risico's

Aan gebieden die we in ontwikkeling nemen, zijn risico’s verbonden. Zoals tegenvallende grondverkopen,
waardoor de exploitatieperiode langer wordt, afwaardering van de grondprijzen door de actuele marktsituatie en
kostenstijgingen die optreden. Andere voorbeelden van risico’s zijn noodzakelijke, onverwachte investeringen
en planologische procedures die langer duren en daardoor vertragend en kostenverhogend werken. Om de
gevolgen van risico’s financieel te kunnen opvangen, maken we hiervoor een reservering in de algemene
reserve.
 
De gehanteerde risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te maken kosten en een opslag op de nog te
realiseren opbrengsten. Hieronder geven we het risico weer van de per 1 januari 2018 in exploitatie zijnde
gronden. Het betreft de gebieden Willem Alexanderhof en Doggerswijk West.
 
In de onderstaande tabel hebben we voor de locaties van in exploitatie genomen gronden de risico-opslag en
de daaruit voortvloeiende ontwikkelrisico’s weergeven voor de periode na 1 januari 2018.
 
Complex te realiseren kosten te realiseren opbrengsten Risico-opslag Ontwikkelrisico
Doggerswijk West 3.245.000 6.070.000  5,0% 466.000
Willem Alexanderhof 18.669.000 35.039.000  5,0% 2.685.000
Totaal gronden in exploitatie 21.914.000 41.109.000 3.151.000
 
Wij lopen voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd
aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Grootste risico’s schuilen aan de opbrengstenkant van de
projecten. De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Een groot deel van de
investeringen doen we vooraf (verwervingen, bouwrijp maken ed.) om het mogelijk te maken grond te verkopen
en opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de opbrengsten
hebben dan ook een negatief effect op het resultaat van het project.
Per 31-12-2017 hebben we het ontwikkelrisico ingeschat op een bedrag van € 3.151.000. Het totale risico legt
een beslag op de algemene reserve en daarmee op de weerstandscapaciteit van de gemeente.
 
Op basis van de risicoanalyse voor het complex Doggerswijk West hebben we de conclusie getrokken dat er



nu geen concreet risico is waarvoor we een (aanvullende) voorziening moeten treffen. We hebben qua
ontwikkeling wel onzekerheid over wanneer de kavels van het Bedrijvenpark De Dogger verkocht zullen zijn. Er
wordt onderzocht of er een andere (tijdelijke) invulling aan het bedrijvenpark kan worden gegeven.
Voor het Willem Alexanderhof ligt dit anders, omdat dit een langdurige exploitatie is waar een groot aantal
woningen worden ontwikkeld. Om het verwachte verlies af te dekken hebben we in totaal een voorziening van
€ 12 miljoen getroffen. Naast dit begrote tekort hebben we een ontwikkelrisico van € 2.685.000 berekend. De
risico’s liggen voornamelijk aan de opbrengstenkant van de exploitatie. Ieder jaar vertraging heeft een negatief
rente effect op het resultaat.

Gronden per 1-1-2017 niet in ontwikkeling genomen

We hebben een tweetal potentiële ontwikkelgronden in handen, Vinkenterrein en De Riepel. Gronden die we in
het verleden om diverse redenen in handen hebben gekregen. Met name het Vinkenterrein als locatie vlakbij
het stadscentrum is interessant voor ontwikkeling.

Vinkenterrein

De bodemsanering van het Vinkenterrein is afgerond. We hebben het terrein voorlopig gevuld met een
speelterrein, groen en parkeren. Er leven diverse wensen voor een definitieve invulling. Eind 2017 zijn de
diverse initiatieven en wensen geinventariseerd. Deze omvatten de bouw van een molen, de realisatie van een
buurtmoestuin, opslagruimte voor het buurtbedrijf, woningbouw en de wens tot uitbreiding van achtertuinen.
Begin 2018 heeft het college een ontwikkelingsmodel gekozen dat nader zal worden uitgewerkt met de
stakeholders. In de loop van 2018 zal een exploitatieplan worden voorgelegd aan de raad.

De Riepel

Voor het verplaatsen van winkelcentrum De Riepel naar het Loopuijtpark (Schoolweg)  was vanwege extra
kosten in de verplaatsing van het winkelcentrum een gemeentelijke bijdrage nodig. In 2009 hebben we de
restgronden langs de Langevliet aangekocht. De kavel is ca. 3.600 m² groot. We hebben diverse mogelijke
invullingen onderzocht, maar niets heeft nog tot een concreet resultaat geleid. Gezien de gunstige ligging naast
het grootste winkelcentrum van Julianadorp is de verwachting dat we op lange termijn wel een passende
invulling vinden. We hebben de boekwaarde in 2012 afgeboekt, waardoor er nu geen sprake is van directe
financiële consequenties. In 2018 wordt de omgevingsvisie voor Julianadorp opgesteld die van invloed kan zijn
op een toekomstige ontwikkeling van deze gronden. 

Risico's

Conform de BBV geldt dat met betrekking tot eventuele nieuwe grondexploitaties de kosten hiervan onder de
materiële vaste activa worden geboekt. We kunnen kosten niet op onderhanden werk activeren zolang er nog
geen sprake is van een actieve grondexploitatie. Na maximaal vijf jaar moeten de kosten hebben geleid tot een
actieve grondexploitatie danwel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.
 
Potentiële ontwikkelgronden zijn het Vinkenterrein en de Riepel. We hebben gemaakte kosten van het
Vinkenterrein nu geactiveerd als materiële vaste activa. Het Vinkenterrein heeft nog een boekwaarde van €
42.000. We hebben de Riepel afgewaardeerd.
 
Erfpachten
Wij administreren de erfpachten van de recreatiewoningen (ca. 200 contracten) en de overige erfpachten (ca.
650 contracten). De overige erfpachten bestaan voornamelijk uit erfpachten van woningen.
In het onderstaande overzicht is te zien welke wijzigingen in 2017 hebben plaatsgevonden inzake de
erfpachten.
 

Wijzigingen M² Boekwaarde Opbrengsten Canon
Te
betalen

Boekwaarde erfpachtgronden 1-1-2017  4.624.492    
7 x erfpachten beëindigd 1.090 2.966 76.834 2.690 
1 x erfpacht (her)uitgegeven 495   881 
0 x erfpacht beëindigd en in volledig eigendom gemeente      
Boekwaarde erfpachtgronden 31-12-2017  4.621.526    
 
Het financieel resumé over 2017 van de erfpachtgronden hebben we hieronder weergegeven.
Resultaat erfpachtgronden Bedrag
Rentekosten     124.299
Afschrijvingskosten (deactivering boekwaarde beëindigde erfpachten) 4.328
Plankosten  0
Overige kosten   0
Totaal kosten      128.627
  
Voorziening dubieuze debiteuren  20.000



Opbrengst erfpachtcanon 662.966
Opbrengst beëindigde erfpachten 76.834
Totaal opbrengsten 759.799
  
Saldo naar product    631.13
 
Panden en gronden
De gemeente bezit naast de gronden die bedoeld zijn voor ontwikkelingen ook nog percelen grond die we gebruiken voor
privaatrechtelijke doeleinden, zoals verhuur. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de verhuur van bedrijfsgronden, tuingronden en
verpachting  van graslanden. De totale opbrengsten hiervan bedroegen in 2017 € 115.894,--
De opbrengsten van de in verhuur zijnde complex Zuijderhorn aan de Drs. F. Bijlweg komt op € 336.690,--. De
huuropbrengsten van de overige diverse panden komen op € 133.372,--. De inkomsten uit verhuur van de diverse
volkstuinencomplexen komen op € 59.123,58
 
In 2017 zijn de onderstaande inkomsten uit verkoop en verhuur binnengekomen.
 Bedrag
Inkomsten uit verkoop gronden, niet ingebracht in een exploitatie  
Overige gronden en panden 220.473
Inkomsten uit nieuwe huurovereenkomsten 3.000
Huurinkomsten overige gronden en panden    
Overige gronden en panden  115.895
Panden in verhuur  
Totaal   337.79
 
Gebouwen
De gemeente Den Helder heeft circa 74 comlexen in eigendom (bedrijfsruimten, woningen,
verenigingsgebouwen en dergelijke) die in verhuur/gebruik zijn gegeven door middel van huurovereenkomsten,
gebruiksovereenkomsten en anti-kraak.
 
Op basis van de nota Afstoten Gemeentelijk Vastgoed 2017-2018 wordt uitvoering gegeven aan de opgave
met betrekking tot het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Onderstaand een opsomming van panden die in
2017 zijn verkocht.
Weststraat 60
Californiestraat 35
Krugerstraat 99-101
Bankastraat 29
 

3.7 Lokale heffingen

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de belastingen en de heffingen.
Lokale heffingen kunnen worden onderscheiden in gebonden en ongebonden heffingen. Bij de eerste
soort heeft de besteding een relatie met direct aanwijsbare tegenprestatie. We moeten de opbrengst
gebruiken om de kosten te dekken van de voorziening waarvoor we de heffing hebben vastgesteld,
bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges. Deze heffingen, ook wel retributies of
bestemmingsheffingen genoemd, verantwoorden we in de desbetreffende programma's. We moeten de
opbrengst niet gebruiken voor de algemene middelen.
De ongebonden heffingen zijn de lokale belastingen. De besteding van de opbrengst is vrij en de raad kan dit
naar keuze gebruiken.Voorbeelden hiervan zijn de OZB, de toeristenbelasting en de forensenbelasting.
Vanaf 1 januari 2015 worden de belastingen en heffingen voor het merendeel opgelegd door de
gemeenschappelijke regeling Cocensus.
In 2017 heeft Cocensus voor ons de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen opgelegd:

1. Onroerende zaak belasting
2. Toeristenbelasting
3. Forensenbelasting
4. Precariobelasting
5. Afvalstoffenheffing
6. Rioolheffing
7. Leges (gedeeltelijk)
8. Lijkbezorgingsrechten

 
Beleid lokale heffingen
 
In de kadernota 2017 is over de gemeentelijke heffingen opgenomen dat de belastingtarieven trendmatig
moeten stijgen (0,45%) om de loon- en prijsstijgingen te dekken. In het gemeentelijk rioolbeheerplan 2013-2017
is  vastgesteld dat de tarieven voor de rioolheffing, evenals  bij de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend
dienen te zijn.
 
De parkeerbelastingen worden niet opgelegd door Cocensus.



 
Kwijtscheldingen
Belastingplichtigen kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing. Dit beleid ligt vast in de
Verordening op de kwijtschelding 2015.
 
Geraamde en werkelijke inkomsten van de diverse heffingen
Onderstaand overzicht toont de opbrengsten van de belastingaanslagen die wij over het jaar 2017 hebben
opgelegd. Een eventueel verschil met de begroting is nog niet definitief, omdat Cocensus nog aanslagen over
2017 kan opleggen en er nog verminderingen plaatsvinden over 2017. Aanslagen die voor 2017 nog moeten
worden opgelegd, zijn de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Voor deze belastingen zijn geschatte
opbrengsten opgenomen.
 
 
Belasting/heffing (inkomsten x € 
1.000)

Actuele begroting 
2017

Realisatie rekening 
2017

Resultaat

1. OZB 13.131.000 13.188.000 57.000

2. Toeristenbelasting 670.000 785.000 115.000

3. Forensenbelasting 682.000 721.000 39.000

4. Precariobelasting 40.000 18.000 -22.000

Subtotaal 14.523.000 14.712.000 189.000
    
5. Afvalstoffenheffing 8.566.000 8.441.000 -125.000

6. Rioolheffing 4.741.000 4.725.000 -16.000

7. Leges (secretarie) 2.077.000 2.005.000 -72.000

8. Parkeergelden 52.000 63.000 11.000

9. Graf- en lijkbezorgingsrechten 330.000 329.000 -1.000

Subtotaal 15.766.000 15.563.000 -203.000
    
Totaal 30.289.000 30.275.000 -14.000
 
 

1. Onroerende zaakbelastingen

De onroerende-zaak belastingen (OZB) is na de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds onze belangrijkste 
inkomstenbron. Deze heffing bestaat uit een eigenaren belasting voor zowel woningen als niet-woningen en 
een gebruikers belasting  alleen voor niet-woningen. De opbrengst van de OZB vloeit naar de algemene 
middelen. De gemeenteraad bepaalt de tarieven en daarmee de belasting die belastingplichtigen moeten 
betalen.
Uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven OZB voor 2017 is de raming 2016, de beleidsuitgangspunten in 
de Kadernota 2017, de ontwikkeling van het areaal en de ontwikkeling van de totale WOZ-waarden. Bij een 
waardedaling, zoals de afgelopen jaren het geval was, moeten we het tarief dus met een vergelijkbaar 
percentage verhogen om een meeropbrengst te halen.
De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Die wordt vastgesteld op basis van de Wet WOZ. 
Voor de WOZ waarden 2017 gelden de WOZ waarden op de peildatum 1 januari 2016. Sinds 2009 is de 
verschuldigde OZB een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
 Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de OZB tarieven de afgelopen 5 jaren in Den Helder weer.
 
 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenaar woning 0,1252 0,1339 0,1420 0,1398 0,1405
Eigenaar niet-woning * 0,3107 0,3222 0,3109 0,3526 0,3679
Gebruiker niet-woning* 0,2504 0,2597 0,2763 0,3077 0,3226
 
* Vanaf 2012 t/m 2015 zit voor deze categorieën OZB in het tarief 5% extra verhoging t.b.v. het 
ondernemersfonds verwerkt en vanaf 2016 10% verhoging t.b.v. het ondernemersfonds .

2. Afvalstoffenheffing

 
De afvalstoffenheffing gebruiken we om de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval te
dekken. De inzameling van afval gebeurt door HVC.
Uitgangspunt bij afvalstoffenheffing is dat dit 100% kostendekkend gebeurt. In het tarief belasten we dan ook
de kosten voor het huisvuil, klein chemisch afval, kosten beleidsregie, kwijtscheldingen en BTW door. Tot
2017 hebben we ook geld uit de voorziening afvalstoffenheffing gebruikt als dekking, waardoor de
afvalstoffenheffing nog 100% kostendekkend kon zijn. De afvalstoffenheffing is de enige heffing
waarvoor kwijtschelding kan worden aangevraagd. 
Voor 2017 is er voor € 8.566.000 begroot en voor € 8.756.000 opgelegd. Uiteindelijk is vanwege een 
vermindering van € 218.000 in 2017 voor € 8.539.000 aan opbrengst afvalstoffenheffing gerealiseerd.

tabel tariefberekening



Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing  

   x € 1.000  

     

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente:   

7.3 Afval    7.005

2.1 Verkeer en vervoer    422

6.3 Inkomensregelingen    587

Belastingen Overig     

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen:   

7.3 Afval    -381

Netto kosten taakveld    7.633

     

Toe te rekenen kosten:     

Overhead inclusief (omslag)rente   271

BTW    1.420

Totale kosten    9.324

     

Opbrengst heffingen    8.441

     

Dekking    91%

3. Rioolheffing

Voor rioolheffing is voor 2017 € 4.741.000 begroot en we hebben € 4.778 opgelegd. Er is voor € 2000,-
verminderd. Daarmee komt het gerealiseerde bedrag in 2017 op € 4.776.

tabel tariefberekening

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing  

   x € 1.000  

     

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente:   

7.2 Riool    4.273

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen:   

7.2 Riool    -169

Netto kosten taakveld    4.104

     

Toe te rekenen kosten:     

Overhead inclusief (omslag)rente   288

BTW    333

Totale kosten    4.725

     

Opbrengst heffingen    4.725

     

Dekking    100%

4. Forensenbelasting

Voor forensenbelasting heeft Cocensus in 2017 nog geen opbrengst gerealiseerd. De aanslagen
forensenbelasting werden t/m 2015 toe opgelegd in hetzelfde belastingjaar, waarop de aanslag betrekking
heeft. Dus aanslagen 2015 werden nog in 2015 opgelegd. Door een uitspraak van de Hoge Raad in 2015 is
echter jurisprudentie over de forensenbelasting ontstaan die nadelig voor de gemeenten is uitgevallen. De
Hoge Raad heeft in het Arrest van 6 februari 2015 bevestigd, dat gemeenten geen forensenbelasting mogen
heffen, wanneer eigenaren in de verhuurbemiddelingsovereenkomst (VBO) hebben opgenomen dat zij de
vakantiewoning zelf niet meer dan 90 dagen per jaar gebruiken. Dat de vakantiewoning de rest van het jaar
niet verhuurd is geweest, maakt niet uit en is geen grond om een aanslag forensenbelasting op te leggen.
Tot aan het Arrest legden gemeenten de aanslagen op, als de vakantiewoning ter beschikking staat aan de
eigenaar voor de dagen dat de vakantiewoning niet verhuurd is. Dit terwijl er volgens de verordening
forensenbelasting pas sprake is van forensenbelasting, wanneer de eigenaar de vakantiewoning minimaal 90
dagen heeft gebruikt.
Gemeenten keerden de bewijslast dus om. De eigenaar moest bewijzen, dat hij de vakantiewoning niet heeft
gebruikt of niet heeft kunnen gebruiken. Het leveren van dergelijk bewijs was buitengewoon lastig, dan wel
onmogelijk.  
 
Het Arrest geeft nu duidelijkheid en maakt een einde aan deze situatie.
 
De gevolgen van deze uitspraak zijn:
 
1. Na het Arrest van de Hoge Raad hebben veel eigenaren de overeenkomsten aangepast, zodat de eigenaar
de vakantiewoning het gehele jaar exclusief voor verhuur bestemd.



Een zeer groot gedeelte van de tweede woningen in Den Helder wordt gebruikt als beleggingsobject en door
het jaar heen zo veel mogelijk verhuurd aan toeristen. In de praktijk verblijven hier maar weinig eigenaren zelf
meer dan negentig dagen per jaar in hun tweede woning.  Een verhuurbemiddelingsovereenkomst (VBO) met
de clausule dat de woning niet meer dan 90 dagen zelf gebruikt mag worden, leidt vanaf 2015 altijd tot
vrijstelling van de aanslag forensenbelasting. Met een gemiddeld tarief van bijna € 900,- of meer per object,
leidt dit voor de eigenaar tot een behoorlijke belastingbesparing en voor ons voor een aanzienlijke
inkomstenderving.
 
2. Door het Arrest kunnen we vanaf het belastingjaar 2016 pas na afloop van het belastingjaar vaststellen of
voldaan is aan het negentig dagen criterium of dat er wel of niet sprake is van een uitzondering. Hierdoor
kunnen de aanslagen van 2017 pas in 2018 worden opgelegd.
Voor 2016 is € 610.000 gerealiseerd. Voor 2017 wordt de opbrengst op € 720.000 geraamd.

5. Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor het verblijf per overnachting door personen die niet in de gemeente 
Den Helder in de basisregistratie Personen staan ingeschreven. De belastingplichtige is de eigenaar van de 
accomodatie. Door een tariefswijziging in 2014 wordt de toeristenbelasting per overnachting opgelegd en de 
opgave volgt na het sluiten van het boekjaar. Gevolg van deze maatregel is dat Cocensus over 2017 de aanslag 
pas in 2018 kan opleggen. Hierdoor zijn er over 2017 nauwelijks inkomsten toeristenbelasting binnengekomen 
met uitzondering van de aangiften die spontaan door eigenaren/beheerders zijn gedaan en moet de opbrengst 
voor 2017 op basis van de van de door Cocensus over 2016 gerealiseerde opbrengst € 637.000 geraamd 
worden. Voor 2017 is € 670.000 aan opbrengst in de begroting geraamd. De realisatie voor 2017 zal naar 
verwachting iets minder zijn.

6. Leges

De gemeente heft leges voor verschillende  producten en diensten. De leges wordt voor een deel geheven door 
Cocensus (bouwleges, omgevingsvergunningen, bijzondere wetten enz) en een deel door de gemeente zelf 
(secretatieleges) via de gemeentekas (leges burgerzaken, burgerlijke stand, reispapieren enz.).
 
Secretarie leges
De secretarie leges bestaat grotendeels uit leges afkomstig van burgerzakenproducten (uittreksels, akten, 
paspoorten, rijbewijzen, voltrekken van huwelijken, registratie partnerschappen enz).
Aan secretarie leges burgerzaken hebben wij voor  2017  €  681.000 geraamd en er is €  689.000.gerealiseerd. 
Van bijna alle burgerzakenproducten is de opbrengst iets minder n wij aanvankelijk hebben geraamd, met 
uitzondering van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en naturalisaties. Hier is als gevolg van een lichte 
stijging van het aantal aanvragen en gewijzigde door het Rijk vastgestelde maximumtarieven (die ten tijde van 
de raming nog niet bekend waren) een  stijging waar te nemen van de opbrengst.
De daling van de vraag naar overige burgerzakenproducten heeft diverse oorzaken en deze neergaande lijn zal 
zich de komende jaren voortzetten.
1. In 2017 zijn meer producten digitaal aangevraagd. Op digitale producten geven wij ter stimulering van het 
digitaal aanvragen 50% korting op het tarief; 
2. De afgifte van uittreksels BRP en burgerlijke stand loopt nog verder terug, omdat steeds meer 
(semi)overheidsinstanties, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, deurwaarders enz. de 
persoonsgegevens online raadplegen als gevolg van de invoering van de basisregistratie Personen. Daarnaast 
mogen gemeenten hun inwoners in het kader van de administratieve lastenverlichting geen uittreksels en 
akten laten opvragen voor gegevens die al staan geregistreerd in de lokale en landelijke basisregistratie 
Personen. Deze tendens zal ook de komende jaren doorgaan;
3. Het aantal betaalde huwelijken en geregistreerde partnerschappen neemt in hard tempo af. In 2017 waren er 
van de 153 in Den Helder voltrokken huwelijken 63 kosteloos en van de 94 geregistreerde partnerschappen 79 
kosteloos. Inwoners maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om snel en kosteloos op 
maandagochtend bij de gemeente te trouwen ondanks dat er dan een sobere plechtigheid plaats vindt.    
 
Overige leges
Overige leges zijn de leges die worden gevraagd voor  producten en diensten die worden afgegeven of verricht 
, zoals (WABO)vergunningen en diensten vanuit Stadsbeheer. Een deel van deze leges, met name de 
vergunningen wordt opgelegd en geïncasseerd via Cocensus.

tabel tariefberekening

Berekening van kostendekkendheid van de leges algemeen  

   x € 1.000  

     

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente:   

0.2 Burgerzaken    1.474

1.2 Openbare orde en veiligheid    2.311

2.1 Verkeer en vervoer    98

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen:   

Netto kosten taakveld    3.882

     



Toe te rekenen kosten:     

Overhead inclusief (omslag)rente   2.963

     

Totale kosten    6.845

     

Opbrengst heffingen    1.887

     

Dekking    28%

7. Lijkbezorgingsrechten

 
In  2017 lijkt de dalende trend van het aantal begrafenissen niet langer door te zetten en op een stabiel peil te 
blijven. In 2017 waren er 70 begrafenissen, waarvan 5 op kosten van de gemeente.Het aantal verlengingen van 
grafrechten blijft  nog wel teruglopen. 

Jaar Aantal begrafenissen
2007 116
2008 109
2009 116
2010 103
2011 91
2012 84
2013 82
2014 80
2015 73
2016 75
2017 70

tabel tariefberekening

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten  

   x € 1.000  

     

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente:   

7.5 Begraafplaatsen    438

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen:   

7.5 Begraafplaatsen    -8

Netto kosten taakveld    430

     

Toe te rekenen kosten:     

Overhead inclusief (omslag)rente   87

     

Totale kosten    517

     

Opbrengst heffingen    329

     

Dekking    64%

8. Parkeerbelastingen

In 2017 is geen parkeerbelasting geheven aangezien er gedurende anderhalf jaar, ingaande 1 december 2016, 
een proef loopt met gratis parkeren in het centrum. In 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden waarna door de 
Raad besloten kan worden over het nieuwe parkeerbeleid. De kosten verbonden aan het parkeerbeheer 
bedroegen in 2017 € 800/367,-- en worden conform het besluit van de Raad gedekt uit de algemene middelen. 
De inkomsten bedroegen € 59.378,-- en werden gegenereerd uit inkomsten abonnementen parkeergarages en 
afgegeven ontheffingen.

tabel tariefberekening

Berekening van kostendekkendheid van de parkeergelden  

   x € 1.000  

     

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente:   

2.2 Parkeren    896

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen:   

2.2 Parkeren    -98

Netto kosten taakveld    797

     

Toe te rekenen kosten:     

Overhead inclusief (omslag)rente   62



     

Totale kosten    859

     

Opbrengst heffingen    63

     

Dekking    7%

9. Precariobelasting

Aan precario is over 2017 € 18.000 opgehaald. Dit betreft alleen de precario die door Cocensus is opgelegd.

Lastendruk

 
Kwijtschelding
Er wordt alleen kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing. In 2017 zijn er 3.033 verzoeken ontvangen,
waarvan 2.931 zijn afgedaan en nog 102 in behandeling zijn.
Van de afgedane verzoeken zijn er 1.971 toegekend , 37 gedeeltelijk toegekend, 635 afgewezen, 1 ingetrokken
en 0 buiten behandeling.
Het totaalbedrag voor de kwijtschelding was in 2017 € 600.000. Dat is € 50.000 meer dan in 2016.
 
Bezwaar- en beroepschriften
Burgers en bedrijven kunnen bezwaar maken tegen de opgelegde gemeentelijke belastingen en de opgelegde
WOZ-beschikkingen.
 
 

Bezwaar- en beroepschriften WOZ en heffingen
Behandeling bezwaarschriften Ingekomen Afgedaan Nog te doen
Bezwaar WOZ 291 276 15
Beroep WOZ 2 2 0
Bezwaar heffingen 262 256 6
Beroep heffingen 0 0 0
Totaal 555 534 21
 
 
 
De nog niet afgehandelde WOZ-bezwaren zijn niet-woningen waarmee met de belanghebbenden nog overleg
is.
De nog niet afgehandelde heffingsbezwaren zijn bezwaren die recent zijn ingediend en waarvan de
afhandelingstermijn nog niet is verstreken.
 
Woonlasten
Een indicator voor de hoogte van de woonlasten is de OZB-eigenarenbelasting voor een woning met een
gemiddelde waarde, vermeerderd met afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden en de rioolheffing.
De COELO te Groningen verzamelt de cijfers. COELO is het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
Lokale Overheden en is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen
 

 
 
 



3.8 Subsidies

Subsidies gemeente Den Helder     

     

Conform artikel 9h van de financiële verordening van de gemeente Den Helder dient er in de begroting en jaarrekening een overzicht te
worden opgenomen van de verstrekte subsidies.
Het onderstaande overzicht is op basis van het subsidievolgsysteem opgesteld en geeft de belangrijkste subsidieverstrekkingen weer in
2017.

  

     

     

Omschrijving gesubsidieerde intstelling  Omschrijving subsidiedoel Prognose 2017 Werkelijk 2017

     
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning     

Stichting Top van Holland  Promotie en informatievoorziening Den Helder + tsr/sail 45.324 55.000

     

Programma 3 Economische zaken     

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V  Uitvoering regionaal economisch beleid in NHN 110.706 110.706

Stichting Strandexploitatie Noordkop  Verzorgen schoon en veilig strand 322.249 266.322

Stichting Top van Holland  Economische stimulering en budget toerisme 0 35.000

     

Programma 5 Sport Cultuur en Recreatie     

Stichting Lokale Omroep Stichting Den Helder  Verzorgen lokaal media-aanbod 0 58.225

Stichting Kopgroep Bibliotheken          Ondersteuning bibliotheekwerk 1.612.472 1.612.472

Stichting Museumhaven Willemsoord Den Helder  Restauratie,beheer en exploitatie nautische monumenten Museumhaven
Willemsoord

106.662 79.468

Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers  Toegankelijkheid historisch erfgoed Reddingwezen
166.858 166.858

Stichting Schouwburg de Kampanje  Culturele activiteiten en voorstellingen de Kampanje 1.641.399 1.915.621

Stichting Top van Holland  Cultuurmakelaar en monumentendag 0 32.000

Stichting Triade              Aanbod kunsteducatie en culturele activiteiten 1.078.628 1.078.628

Deelsubsidies Sportverenigingen  Bevorderen toetreden bepaalde leeftijdsgroepen 293.738 293.529

Evenementenbudget  Uitvoering evenementen 131.585 125.200

Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Julianadorp  Exploitatie MFC Julianadorp
62.663 62.663

Stichting Sportservice Noord-Holland       Bewegingsonderwijs basisscholen,
sportloket en aangepast sporten

380.888 380.888

     

Programma 6 Sociaal Domein     

Hortus Overzee  Dagbesteding /sociale activering / re-integratie 0 280.000

Het Buurtcollectief            Ondersteuning buurthuizen 89.399 89.399

Parnassia Groep  Totaalpakket verslavingszorg 872.887 866.666

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands
Noorden                        

 Jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, 
advies- en steunpunt huiselijk geweld

666.360 307.130

Humanitas      Home Start/Maatschappelijk project/Vrijwillig thuiszorg 170.507 223.607

Reclassering Nederland         Nazorg Ex-gedetineerden 79.855 80.085
Stichting Blijf van m'n Lijf Den Helder  Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang 705.424 705.424

Stichting Kopgroep Bibliotheken          Onderwijsachterstandenbeleid 'Spelen, leren, ontwikkelen' 0 19.990

Stichting MEE & de Wering                      Diverse maatschappelijke programma's incl. deskundigheidsbevordering 2.674.753 2.681.563

Stichting DNO Maatschappelijke opvang Noord-Holland
Noord     

 Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang
920.949 935.949

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland 
Noord    

 Collectieve preventie / outreachende aanpak / inloop GGZ 
264.678 286.678

Stichting Internationaal Vrouwenwerk Den Helder (IVC)   Bevordering redzaamheid en participatie incl. deskundigheidsbevordering
138.415 140.192

Stichting Jeugdsportfonds Den Helder  Sportactiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving 70.504 95.000

Stichting Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds Den Helder  Culturele ativiteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving
0 45.000

Stichting Kinderopvang Den Helder   Reguliere peuteropvang en VVE 730.812 908.341

Stichting De Kleine Reiziger  Reguliere peuteropvang en VVE 0 53.884

Stichting Kopwerk               Plusvoorziening kleuters 70.000 72.000

Stichting Mantelzorgcentrum  Mantelzorgondersteuning 194.639 224.675

Stichting Parlan         Jeugdhulp in de wijk/schoolmaatschappelijkwerk vo 615.024 691.391

Stichting Sportservice Noord-Holland       Jogg en gezonde leefstijl 50.382 50.382

Stichting Anna Paulowna B.V. Peuterspeelzaal (kappio)  Peuteropvang en VVE
210.471 263.006

Stichting RCO de Hoofdzaak  Project team van ervaringsdeskundigen / cliëntenondersteuning 0 53.998

Stichting Scholen aan Zee      Stagebureau maatschappelijke stage 70.000 70.000

Top Basketball DH Suns Stichting   0 121.000

Vriend B.V.  Vraaggerichte hulp aan mensen met een psychische en/of sociale beperking 0 108.000

Stichting Vrijwaard            Ontmoeting, activiteiten en welzijn ouderen 80.488 80.487

Woningstichting Den Helder   Coördinatie en beheer  MFC nieuw Den Helder 81.180 81.180

     

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu     

Stichting Helderse Vallei  Bevorderen natuurbeleving en-educatie 679.318 679.318



3.9 Toezichtinformatie

1. Inleiding

De Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) is in werking sinds 1 oktober 2012. Doel van de
wet is het interbestuurlijk toezicht, het toezicht van rijk en provincie op de gemeente, te
vereenvoudigen, transparanter te maken en bestuurlijke drukte te verminderen. De wet
herbevestigt de positie van de gemeenteraad als eerste orgaan dat toezicht houdt op het college.
Als de horizontale verantwoording van het college naar de raad goed is en de raad zijn
controlerende rol goed vervult, blijft de toezichthouder (rijk of provincie) op afstand. Vertrouwen
is het sleutelwoord.
 
Wijziging in werkwijze
De toezichtinformatie, waarmee de raad zich een oordeel kan vormen hoe het college een aantal
wettelijke taken uitvoert, werd de afgelopen jaren verzameld op www.waarstaatjegemeente.nl. Eind
2017 heeft de gemeente bericht ontvangen dat KING/VNG hiermee stopt en alternatieven
onderzoekt. Dat betekent dat er momenteel geen landelijke gestructureerde manier is om
toezichtinformatie te verzamelen en voor de raad te ontsluiten. We volgen de ontwikkelingen bij
VNG/KING.

2. Interbestuurlijk toezicht door provincie

De provincie, in haar rol van interbestuurlijk toezichthouder, heeft in een verordening vastgelegd
welke informatie over welke wetten de gemeente voor 15 juli van het jaar moet aanbieden. Ook
worden ambtelijk verificatiegesprekken gehouden. De provincie vormt dan een oordeel of we de
taken in medebewind adequaat uitvoeren. Samengevat is het oordeel van de provincie:
 
 
Taak in medebewind Oordeel 2014 Oordeel 2015 Oordeel 2016 Oordeel

2017

Ruimtelijke ordening
(WRO)

Adequaat            Geen
beoordeling1

Geen
beoordeling

Geen
beoordeling

Toezicht en
handhaving
omgevingsrecht
(Wabo)

Redelijk
adequaat

Adequaat            Redelijk
adequaat

Adequaat

Uitvoering Archiefwet Redelijk
adequaat

Redelijk
adequaat

Redelijk
adequaat

Adequaat

 1 Geen beoordeling in 2015 omdat in 2014 het oordeel ‘adequaat’ was.

2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De
omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en
milieu.
 

a. Oordeel provincie

 
De provincie Noord-Holland beoordeelt, in haar rol van interbestuurlijk toezichthouder, het proces op het gebied
van toezicht en handhaving omgevingsrecht als adequaat.  De provincie oordeelt (AI17.06919) dat de
processen van de gemeente dusdanig zijn ingericht, dat de toezicht en handhavingstaken adequaat uitgevoerd
kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt blijft de borging van de BIG-8 cyclus in de organisatie en de
inhoudelijke koppeling van de daaruit voortvloeiende documenten. De provincie geeft aan dat in het bijzonder in
positieve zin opviel dat in het kader van horizontale verantwoording de gemeenteraad op goede wijze wordt
betrokken bij de uitvoering van taken.
 
 

b. Speerpunten

In de begroting 2017 zijn een paar speerpunten aangegeven. De stand van zaken wordt hierna gegeven.
 
 
Speerpunt Stand van zaken 31-12-2017

http://www.waarstaatjegemeente.nl


Communicatie
subsidieregeling
verwijdering van
asbestdaken en
het  verbod op
asbestdaken na
2024

In de maand juni heeft een eerste publicatie  van de
subsidieregeling en het verbod op asbestdaken in het Stadsnieuws
van het weekblad Den Helder op Zondag plaatsgevonden. De
komende jaren zal hieraan jaarlijks aandacht worden besteed in het
Stadsnieuws.  Daarnaast verstrekt de Gemeenschappelijke
Regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord als
uitvoerder van milieutaken voor de gemeente permanent op haar
website informatie over asbest, waaronder de subsidieregeling en
het verbod op asbestdaken.

 

2.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 
Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit gaat zien. In de Wro en het Besluit

ruimtelijke ordening (Bro) is onder meer vastgelegd hoe de lokale overheden met bestemmingsplannen moeten omgaan en hoe deze zo nodig

moeten worden aangepast. Ook biedt de Wro de regels voor coördinatie, schadevergoeding en grondexploitatie.

 
a. Oordeel provincie

De provincie heeft over het jaar 2017 geen beoordeling uitgevoerd over de uitvoering van de taken in medebewind.

 
b. Speerpunten

De stand van zaken van de speerpunten wordt hierna gegeven.

 
((  Stand van zaken 31-12-2017

Zorgen dat alle

bestemmingsplannen

jonger zijn dan 10 jaar

In Den Helder resteren rondom het centraal station nog 4 mini-
bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Samen beslaan
ze nog geen 0,5% van het grondgebied van de gemeente.
In 2017 is het bestemmingsplan Postkantoor door de raad vastgesteld.

De overige gebieden nemen we mee bij het actualiseren van het
bestemmingsplan Stadshart Centrum in 2020.

Zorgen dat een zo groot

mogelijk deel van het

grondgebied voorzien is

van een digitaal ontsloten

bestemmingsplan

Bij iedere herziening van de bestemmingsplannen vergroten wij
het oppervlak dat digitaal ontsloten is. Op dit moment wordt 98% van

het grondgebied digitaal ontsloten.

 

Anticiperen op

Omgevingswet

Het feit dat de Wet ruimtelijke ordening nog van kracht is en de
nieuwe Omgevingswet nog niet, laat concrete doorwerking
daarvan in ruimtelijke plannen nog niet toe. Inmiddels heeft de
raad een plan van aanpak voor het implementeren van de
Omgevingswet vastgesteld. Voor het betrekken van de bevolking
en belangengroeperingen bij de planvorming sluiten we aan bij de
geest van de toekomstige wetgeving. Het proces rond de
Omgevingsvisie Huisduinen (een van de landelijke voorbeelden
voor “Aan de slag met de Omgevingswet”) is daar een goed
voorbeeld van. Ook nemen we daar waar dit mogelijk is
onderwerpen mee in de ruimtelijke plannen.

2.3 Archiefwet

Overheidsorganisaties moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van hun
archiefvorming en -beheer. Ook digitale informatie valt onder de werking van deze regels. De Archiefwet regelt
dit. Ook biedt het KPI-jaarverslag, opgesteld door de archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA) in zijn rol als gemeentearchivaris, meer inzicht in de kwaliteit van de informatiehuishouding en
de mate waarin de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet. De raad heeft dit jaarverslag over 2016
ontvangen met RI17.0046.

a. Oordeel provincie

De uitvoering van de archiefwet- en regelgeving is door de Provinciaal inspecteur in haar brief (AI17.06437)
van 18 september 2017 als ‘adequaat’ omschreven. De inspecteur constateert dat ten opzichte van 2016
diverse positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn.
De gemeente Den Helder neemt in de benchmark gebaseerd op de KPI’s de 1e plaats in van de tien bij het
Regionaal Archief aangesloten gemeenten (vorig jaar 3e plaats).

b. Speerpunten

In de begroting 2017 zijn een paar speerpunten aangegeven. De stand van zaken wordt hierna gegeven.
 

Speerpunten Stand van zaken 31-12-2017

Zaakgericht werken Vijftig processen zijn volledig ingericht, afronding fase twee, 
opstart fase drie, project loopt op schema.



Verdergaande 

digitalisering

Archiefachterstanden worden weggewerkt en kritische 
archiefblokken worden gedigitaliseerd, dit jaar o.a. de akten 
Burgerlijke Stand en diverse kritische documentstromen in 
het sociaal domein.

Aansluiting op E-depot Den Helder is in dit project koplopergemeente , aanbesteding 
is afgerond (leverancier Picturae), nu aansluiten van de 
pilotprocessen op het nieuw in te richten E- Depot in 
samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard 
en het regionaal archief Alkmaar.

Inzet kwaliteitssystemen Kwaliteitsystemen KIDO  (grotendeels) en RODIN (volledig) 
zijn geimplementeerd , vervangingshandboek is goedgekeurd 
voor wat betreft de processen van het zaaksysteem waardoor 
volledig digitaal gewerkt en gearchiveerd kan worden.

3. Interbestuurlijk toezicht door Rijk

Het Rijk is voor diverse taken in medebewind de toezichthouder. We lichten er enkele uit waar de
toezichthouder zelf actief is en de gemeente wettelijke verplichtingen heeft.

3.1 Kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang.
Zij moeten alle kinderopvangcentra (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus
en een percentage van de gastouders) jaarlijks door de GGD laten controleren. De Inspectie van het Onderwijs
(de Inspectie) houdt tweedelijnstoezicht op de gemeenten.
 
Jaarlijks vullen we voor de Inspectie het onderdeel Kinderopvang in op www.waarstaatjegemeente.nl. Het
rapport staat op http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten-RGT--cgd7jggj3ehjs4/. 
De Inspectie heeft onze verantwoordingsinformatie over het uitvoeringsjaar 2016 geanalyseerd. Ze liet op 30
oktober 2017 met een brief weten dat ze besloten heeft onze gemeente niet nader te onderzoeken. Dit
betekent dat we ‘status A' behouden. 
 
We zijn verplicht voor 1 juli een jaarverslag op te stellen. Dit hebben we op 12 juni 2017 met
raadsinformatiebrief RI17.0053 aan u verstrekt.

3.2 Zelfevaluatie Paspoortwet/reisdocumenten

De Paspoortwet is een wet waarin regels staan die verband houden met het Nederlandse paspoort. De
zelfevaluatie hebben we conform de wettelijke eisen uitgevoerd voor 1 oktober 2017. Voor het deel van de
vragen over informatiebeveiliging hebben we voor het eerst gebruik gemaakt de Eenduidige Normatiek Single
Information Audit (ENSIA). Dit instrument bundelt alle vragen uit de verschillende audits en zelfevaluaties zodat
ze maar een keer ingevuld hoeven te worden (zie ook het onderdeel informatieveiligheid in de paragraaf
bedrijfsvoering).

3.3 Wet basisregistratie personen

In de Wet basisregistratie personen staan regels en procedures over het opnemen en verwerken van
persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de verstrekking van gegevens uit deze registratie. Het
doel is de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden te beschermen. We moeten jaarlijks een
zelfevaluatie uitvoeren op de actualiteit van de procedures en naleving van de regels. Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (BZK) voert een inhoudelijke bestandscontrole uit op de kwaliteit van de bestanden. Ook
voor deze zelfevaluatie is dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van ENSIA (zie paragraaf bedrijfsvoering,
onderdeel Informatiebeveiliging) en is de zelfevaluatie conform de wettelijke eis uitgevoerd voor 1 oktober
2017.
 

4. Jaarrekening

4.1 Grondslagen voor waardering

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
 
Stelselwijziging
In december 2017 is door de commissie BBV de notitie "Materiële vaste activa" uitgebracht waarmee met
ingang van 2017 de afschrijvingsregels voor bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn herzien. Te
denken valt aan onderwijsgebouwen die in eigendom zijn van de schoolbesturen maar waarvoor de gemeente



de investeringsbijdragen geeft. Deze wijzigingen hebben voor de immateriële vaste activa van de gemeente tot
gevolg dat de afschrijvingsduur van deze activa maximaal gelijk mag zijn aan de afschrijvingsduur van de activa
(bij de derde) waarvoor de bijdrage is verstrekt.
Uit inventarisatie is gebleken dat voor de bestaande activa vooralsnog geen wijzigingen noodzakelijk zijn. 
 
Grondslagen voor waardering
De waardering van de activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het
desbetreffende balansclassificatie anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarden.
 
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de
afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en
ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. Alleen kosten van onderzoek en ontwikkeling die leiden tot een
materieel vast actief mogen als immaterieel vast actief worden geactiveerd. Met ingang van de
programmarekening 2016 vallen de bijdragen aan activa in eigendom van derden onder de immateriële vaste
activa in plaats van de financiële vaste activa. Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag
van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Tot en met 2017 werden de verleende bijdragen
afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente
gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak en de bijdrage was terug te vorderen. Met ingang
van 2017 zijn de afschrijvingsregels gewijzigd zoals hiervoor beschreven.
 
Materiële vaste activa
 
In het BBV wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de
openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die kunnen leiden tot of
bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Door een stelselwijziging
zijn met ingang van 1 januari 2016 de NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) opgenomen bij de
materiële vaste activa. Voorzover nodig wordt een voorziening getroffen voor een duurzame
waardevermindering van deze gronden.
 
Materiële vaste activa met economisch nut
 
In erfpacht uitgegeven gronden
 
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde die bij
eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht
eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.
 
Overige investeringen met economisch nut
 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Bijdragen uit reserves worden via de afzonderlijke
programmas ingezet ter dekking van de afschrijving.
 
Afschrijvingsmethode
 
Met ingang van 2017 is de nieuwe Nota afschrijvings- en rentebeleid van toepassing (door de Raad vastgesteld
op 28 november 2016 en het addendum op 19 juni 2017 ). Verschillende uitgangspunten zijn overgenomen uit
de bestaande nota, maar door onder andere de wijzigingen in de BBV hebben wij een aantal uitgangspunten
moeten wijzigen of nieuw moeten toevoegen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

1. Investeringen in maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd;
2. Een krediet, dat is ingesteld en na 2 jaar nog niet in gebruik is genomen, wordt afgesloten.
3. Als er één jaar lang geen uitgave is gedaan op een actief krediet wordt dit krediet afgesloten, tenzij

gemotiveerd wordt toegelicht waarom het krediet geactiveerd moet blijven.
4. De looptijd van een grondexploitatiecomplex bedraagt maximaal 10 jaar. Hiervan mag alleen via een

gemotiveerd raadsbesluit worden afgeweken.
5. Alleen de daadwerkelijke rente over het vreemd vermogen mag worden toegerekend aan de kosten voor

bouwgrond in exploitatie.
6. Het drempelbedrag voor activering van investeringen met een maatschappelijk nut is € 100.000. Dit was

bij de vorige nota € 1.000.000.
 
 
 
 
Materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
Het gaat hierbij om investeringen die grotendeels worden gedaan voor begraafplaatsen, riolering of het
verzamelen van huishoudelijk afval waar tegenover een heffing kan plaatsvinden.
 
Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut



Investeringen in de infrastructurele werken werden tot en met 2004 afgeschreven over een periode van 10 tot
50 jaar. Infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken
worden met ingang van 1 januari 2005 geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. De ondergrond van deze
werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover
in voorkomende gevallen een dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa resultaatafhankelijk extra
afgeschreven. Met ingang 1 januari 2013 diende de investering minimaal € 1.000.000 te bedragen om tot
activering over te gaan. Met ingang van 2017 is hierop de BBV gewijzigd. Vanaf 2017 moeten investering in
maatschappelijk nut worden geactiveerd. Hierop mogen alleen bijdragen van derden die direct gerelateerd zijn
aan het actief in mindering worden gebracht. De ondergrens voor het activeren van maatschappelijk nut is door
de raad op € 100.000 gesteld.
 
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte leningen verminderd met de
ontvangen aflossingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid in mindering gebracht.
 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin
van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is
een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarden liggen (ruim) boven de
verkrijgingsprijzen
 
Onder overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer zijn langlopende vorderingen op
bijstandscliënten opgenomen verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Het gehele
debiteurenbestand is doorgelicht en individueel beoordeeld op inbaarheid. De oninbaarheid is bepaald op
100% voor huidige en oud-cliënten zonder incassoactiviteiten. Het normbedrag voor inbaarheid is bepaald op €
1.320 (was € 1.320) per openstaande debiteur met een betalingsregeling. Voor openstaande vorderingen in
behandeling bij een deurwaarder, schuldsanering en dergelijke is op basis van inschatting/ervaring een
percentage voor mogelijke oninbaarheid opgenomen.
 
Vlottende activa
 
Voorraden
 
In exploitatie genomen gronden
De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp
maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de
verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor verwachte
verliezen is een voorziening getroffen tegen eindwaarde.
 
Overige voorraden
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) zijn gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die
zijn gebaseerd op de gemiddelde (betaalde) inkoopprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar
marktwaarde.
 
Vorderingen
De vorderingen waarderen we tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid hebben we een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op twee manieren, namelijk voor de
belastingdebiteuren via de zogeheten dynamische methode en voor de overige debiteuren via de statische
methode. De gezamenlijke uitkomst vormt de voorziening dubieuze debiteuren.
 
Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa nemen we op tegen nominale waarde.
 
Vaste passiva
 
Voorzieningen
 
Voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de betrokken verplichting, dan wel het voorzienbare
verlies. De voorzieningen worden als volgt ingedeeld:
 
Voorziening risico’s en verplichtingen
De voorzieningen voor risico’s en verplichtingen zijn nodig om financiële risico’s en verplichtingen op te vangen.
Indien een risico zich voor meer dan 75 % zeker voor gaat doen en het risico ook is te kwantificeren vormen
we een voorziening. Deze voorziening maken we jaarlijks op en beoordelen we bij de jaarrekening, indien nodig
actualiseren we deze.
 
Voorziening kostenegalisatie



De voorzieningen voor kostenegalisatie zijn nodig om toekomstig groot onderhoud voor gebouwen, de haven
en de riolering op te kunnen vangen. Bij het opstellen van de jaarrekening toetsen we jaarlijks of de standen
van de voorzieningen in overeenstemming zijn met de meerjarige onderhoudsplannen.
 
Egalisatievoorzieningen
Onder de egalisatievoorzieningen zijn de voorzieningen voor huishoudelijk afval en riolering opgenomen. Deze
dienen om de tariefsontwikkeling in de afvalstoffenheffing en het rioolheffing gelijkmatig te laten verlopen. Deze
voorzieningen beoordelen we jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening.
 
Langlopende schulden
De vaste schulden waarderen we tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.
 
Vlottende passiva
De vlottende passiva waarderen we tegen de nominale waarde.
 
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de paragraaf met betrekking tot de financiering is nadere
informatie opgenomen.
 

4.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als een baat genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar gesteld wordt.
 
Onder de baten is in 2017 een post verantwoord van € 1.522.000 wegens ontvangen bijdragen van het
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het betreft hier eigen bijdragen in het kader van de WMO (zoals
verstrekte huishoudelijke hulp en beschermd wonen). Het CAK berekent, factureert en int deze bijdragen van
haar cliënten en betaalt de ontvangen eigen bijdragen door aan de gemeente. De gemeente Den Helder kan,
door het ontbreken van (inkomens-) gegevens, niet vaststellen of het CAK de eigen bijdragen:

Juist en volledig in rekening heeft gebracht;
Volledig heeft geïnd;
Volledig en juist heeft doorbetaald aan de gemeente.

Daarom bestaat er onzekerheid over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verantwoorde eigen
bijdragen ad € 1.522.000. Deze onzekerheid wordt op grond van een uitspraak van de commissie BBV niet
meegewogen in het oordeel van de accountant over de jaarrekening.
 
Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient
wel een verplichting gevormd te worden. In het geval van de wethouders is er een voorziening opgenomen ten
behoeve van de wachtgeldverplichtingen.
 
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Modernisering Vennootschapsbelasting voor publiekrechtelijke
lichamen ingevoerd. Dit betekent dat wanneer een publiekrechtelijk lichaam een ondernemersactiviteit verricht,
hier mogelijk belasting over verschuldigd is. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat
gemeenten in het boekjaar waarover eventueel belasting is verschuldigd dit als last of in het geval van een
teruggaaf een bate wordt opgenomen. Over 2017 hebben wij geen last begroot en verantwoord. Uit de
inventarisatie met behulp van de cijfers uit 2015 en 2016 laten zien dat wij zeer waarschijnlijk geen belasting
hoeven af te dragen. Echter voor 2016 moet nog in kaart gebracht worden of er toch nog sprake is van een
mogelijke ondernemersactiviteiten en wat hiervan de gevolgen zijn voor ons. Op dit moment is daarom ook
geen zicht op eventuele verliescompensatie.

4.3 Balans

ACTIVA 2017 2016



   

VASTE ACTIVA   

   

Immateriële vaste activa 7.599 5.384

Kosten onderzoek en ontwikkeling 7.599 5.384

   

Materiële vaste activa 76.712 81.298

Gronden en terreinen 5.278 7.187

Woonruimten 110 114

Bedrijfsgebouwen 30.771 32.529

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 32.290 32.415

Vervoersmiddelen 414 503

Machines, apparaten en installaties 4.199 4.433

Overige materiële vaste activa 3.650 4.117

   

Financiële vaste activa 81.596 78.986

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 14.014 7.014

Leningen aan woningcorporaties 62.461 66.389

Overige langlopende leningen 3.457 3.724

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar 1.664 1.859

   

Totaal vaste activa 165.906 165.668

   

VLOTTENDE ACTIVA   

   

Voorraden 11.365 5.110

In exploitatie genomen bouwgronden 10.939 5.106

Gebouwen 420 0

Overige voorraden 6 4

   

Vorderingen 52.829 60.245

Vorderingen op openbare lichamen 8.665 8.624

Rekening-courant met het Rijk 36.514 44.814

Rekening-courant met niet financiële instellingen 203 140

Overige vorderingen 7.447 6.667

   

Liquide middelen 955 1.316

Kas en bank 955 1.316

   

Overlopende activa 2.093 8.559

Vooruitbetaalde bedragen 0 72

Overige overlopende activa 2.093 8.486

   

Totaal vlottende activa 67.242 75.230

   

TOTAAL 233.148 240.898

PASSIVA 2017 2016

   

VASTE PASSIVA   

   

Eigen Vermogen 66.258 70.786

Algemene reserve 24.754 25.568

Bestemmingsreserves 39.656 41.047

Saldo van rekening 1.847 4.171

   

Voorzieningen 16.060 15.210

Voorzieningen 16.060 15.210

   

Langlopende schulden 120.492 127.076

Onderhandse leningen 120.316 126.863

Door derden belegd geld 176 213

   

   

   

   

   

   

Totaal vaste passiva 202.809 213.072

   

VLOTTENDE PASSIVA   

   



Kortlopende schulden 17.280 23.676

Overige vlottende schulden 17.280 23.676

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Overlopende passiva 13.059 4.150

Nog te betalen bedragen 2.584 2.735

Vooruitontvangen bedragen 10.475 1.415

Overige overlopende passiva 0 0

   

Totaal vlottende passiva 30.339 27.826

   

TOTAAL 233.148 240.897

   

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 237.103 231.082

4.4 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2017:

Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Afwaarde- Boekwaarde

 1-1-2017 ringen teringen vingen van derden ringen 31-12-2017

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 21 0 0 2 0 0 19

Bijdragen aan activa van derden 5.363 2.417 0 201 0 0 7.580

Totaal immateriële vaste activa 5.384 2.417 0 203 0 0 7.599

Materiële vaste activa

Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) werd nog
onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut leveren inkomsten op (bijvoorbeeld door middel van tarieven) of zijn
verhandelbaar en moesten geactiveerd worden. Investeringen met een maatschappelijk nut leveren geen
directe inkomsten op (bijvoorbeeld wegen, bruggen, parken en dergelijke) en mochten geactiveerd worden. Met
ingang van 2017 moeten beide categorieën geactiveerd worden. Eventuele reserves mogen hierop niet in
mindering worden gebracht. Bijdragen van derden direct gerelateerd aan de activa mogen wel in mindering
worden gebracht bij de activering.

Omschrijving  Boekwaarde  Investe-  Desinves-  Afschrij-  Bijdragen  Afwaar-  Boekwaarde 

 1-1-2017  ringen  teringen  vingen  van derden  deringen 31-12-2017

Gronden en terreinen 4.071 0 1.909 0 0 0 2.162

Woonruimten 114 0 0 4 0 0 110

Bedrijfsgebouwen 32.392 52 544 1.249 0 0 30.651

Grond-, weg- en waterbouwk. werken 2.904 344 0 209 0 0 3.038

Vervoermiddelen 503 59 12 136 0 0 414

Machines, apparaten en installaties 4.116 131 34 222 0 0 3.991

Overige materiële vaste activa 2.757 571 0 825 0 0 2.504

Investeringen met een economisch
nut

46.856 1.157 2.499 2.644 0 0 42.870

Gronden en terreinen 9 0 0 0 0 0 9

Grond-, weg- en waterbouwk. werken 5.013 1.003 0 248 0 0 5.767

Machines, apparaten en installaties 22 0 0 5 0 0 17

Overige materiële vaste activa 1.318 0 57 153 0 0 1.109

Investeringen met een maatschappelijk nut
nut

6.362 1.003 57 405 0 0 6.903

Bedrijfsgebouwen 137 0 0 18 0 0 120

Grond-, weg- en waterbouwk. werken 24.498 507 0 1.520 0 0 23.485

Machines, apparaten en installaties 296 0 0 105 0 0 191



Overige materiële vaste activa 42 0 0 7 0 0 36

Investeringen met een economisch
nut (heffing)

24.973 507 0 1.649 0 0 23.831

In erfpacht uitgegeven gronden 3.107 0 0 0 0 0 3.107

Overige vaste activa 3.107 0 0 0 0 0 3.107

        

Totaal materiële vaste activa 81.299 2.666 2.556 4.698 0 0 76.711

Toelichting materiële vaste activa

De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht.
 
Investeringen met economisch nut
 
Gronden en terreinen
De gronden en terreinen betreffen onder meer de volkstuinen en de sport- en recreatieparken.
Vorig jaar is onder de gronden en terreinen ook het deel grond vanuit de grondexploitatie Willem Alexanderhof
van na de 10-jaars termijn overgenomen. Met de herziening van de grondexploitatie Willem Alexanderhof is de
grond inclusief het deel voorziening teruggegaan naar de actieve grondexploitatie.
 
Bedrijfsgebouwen
De bedrijfsgebouwen betreffen onder meer de schoolgebouwen, buurthuizen, jongerencentra, parkeerdekken
en de gebouwen van de gemeentelijke diensten, die worden gebruikt voor de huisvesting van de diverse
afdelingen van de gemeente.
 

 
Totaal

krediet
Restant krediet

1-1-2017
Realisatie

2017
Vermeerderingen:    

Parkeerdek
Koninckshoek

1.099 659 48

Verminderingen:    
Weststraat 60   -124

Cederhout 1   -420
 
Grond, weg- en waterbouwkundige werken
 

 
Totaal

krediet
Restant krediet

1-1-2017
Realisatie

2017
Vermeerderingen:    

Quelderduyn drainage gras
speelvelden

214 214 95

Kunstgrasvelden FC Den
Helder

1.355 375 68

Nutsvoorzieningen
reddingsposten

170 7 64

 
Vervoermiddelen
Aanschaf van onder andere 2 tractiemiddelen met een aanschafprijs lager dan € 75.000.
 
Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa betreft voornamelijk kantoormeubilair en automatisering.
 

 
Totaal

krediet
Restant krediet

1-1-2017
Realisatie

2017
Vermeerderingen:    

Software 390 109 34
Vergaderaparatuur 205 176 172

Telefonie/mobile
devices

300 300 189

Netwerk 100 60 53
Verminderingen:    

De Riepel   -57
 
Investeringen met economisch nut (heffing)
 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven. Hierbij moet je denken aan investeringen in riolering, begraafplaatsen en huishoudelijk afval.
 
Grond, weg- en waterbouwkundige werken
 



 Totaal krediet Restant krediet
1-1-2017

Realisatie 2017

Vermeerderingen:    
Riolering 1.586 1.586 507

 
Investeringen met maatschappelijk nut
 

 Totaal krediet Restant krediet
1-1-2017

Realisatie 2017

Vermeerderingen:    
Noorderhaaks 4.137 2.724 967

Fietspad Duinweg 280 280 35
 
 

Financiële vaste activa

Omschrijving Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrijvingen/ Afwaarde- Boekwaarde

 1-1-2017 ringen teringen aflossingen ringen 31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 7.014 7.000 0 0 0 14.014

Leningen aan woningcorporaties 66.389 0 0 3.928 0 62.461

Overige langlopende leningen 3.724 0 0 267 0 3.457

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 1.859 806 0 958 44 1.664

Totaal financiële vaste activa 78.986 7.806 0 5.152 44 81.596

     

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen     

  2017 2016

Aandelen N.V. Houdstermij. Gaskop Noord-Holland: 557 stuks à € 454 0 253

Aandelen Alliander: 557 stuks à € 454  253 0

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 529 529

Belang van 100% in de Luchthaven Den Helder BV 45 45

Deelname in de N.V. Huisvuilcentrale: 112 stuks à € 45,45 5 5

Belang van 100% in Ontwikkelings- en exploitatiemij. Willemsoord BV
Den Helder

6.108 6.108

Deelname van 50,00% in Zeestad Beheer B.V. 9 9

Deelname van 49,50% in Zeestad C.V. 0 0

Deelname Baggerbeheer Den Helder B.V. 18 18

Noord-Holland Noord B.V. 1 1

N.V. Port of Den Helder 7.046 46

  14.014 7.014

Toelichting Financiële vaste activa

Alliander N.V.
Dit betreft een netwerkbedrijf welke zorgt voor energievoorziening in een groot deel van Nederland.
De feitelijke waarde van deze deelneming is moeilijk vast te stellen omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar
zijn maar in overheidshanden moeten blijven.
 
N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland (GKNH)
Deze houdstermaatschappij hield een belang in Alliander N.V. Op 18 december 2017 is dit belang overgegaan
naar de individuele gemeenten.
Zodra de discussie met de belastingdienst over de (verschuldigdheid van) vennootschapsbelasting is afgerond,
zal de houdstermaatschappij worden ontbonden.
Door de latente vennootschapsbelastingschuld is deze deelneming gewaardeerd op nihil.
 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De gemeente heeft met deze aandelen een belang van 0,38 % in de BNG. De intrinsieke waarde van dit belang
bedraagt volgens de jaarrekening 2016 naar schatting € 17.047.000.
 
Luchthaven B.V.
De gemeente heeft een belang van 100% in de Luchthaven Den Helder B.V. Deze B.V. heeft een belang van
50% in Den Helder Airport C.V. De intrinsieke waarde van dit belang bedraagt volgens de jaarrekening van
2016 circa € 6.744.000
 
N.V. Huisvuilcentrale
De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst hoofdelijk garant
voor de leningen verstrekt aan de N.V. Huisvuilcentrale. Op dit moment valt er in totaal € 600.395.000 onder de
ballotageovereenkomst, daarin heeft de Gemeente Den Helder een aandeel van 3,84%. De intrinsieke waarde
van het aandeel van de gemeente in de N.V. Huisvuilcentrale bedraagt volgens de jaarrekening 2016 circa €



3.441.000
 
Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V.
In 2007 heeft Willemsoord B.V. Cape Holland overgenomen. Voor de financiering van deze overname heeft
een agiostorting plaatsgevonden door de gemeente op de bestaande aandelen van € 6.100.000. De
jaarrekening 2016 sluit met een eigen vermogen van € 6.446.000
 
Zeestad Beheer B.V.
De gemeente heeft een belang van 50% in Zeestad Beheer B.V. De vennootschap heeft ten doel het optreden
als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Zeestad C.V. en is opgericht in 2007. Het
resterende belang van 50% is in handen van de Provincie Noord-Holland.
 
Zeestad C.V.
Voor de ontwikkeling van de plangebieden Stadshart en Nieuw Den Helder Centrum is in 2007 Zeestad C.V.
opgericht bij raadsbesluit van 8 maart 2007 (nr. 27). Met het Rijk en de Provincie is een
samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing afgesloten.
Als commanditaire vennoot neemt de gemeente en de Provincie beide voor 49,5% deel in deze C.V. De
beherende vennoot van de C.V. is Zeestad Beheer B.V., waar de gemeente en Provincie beide een 50%
belang hebben genomen. Zeestad beheer B.V. heeft het resterende belang van 1% in de C.V.
 
N.V. Port of Den Helder
De gemeente heeft een belang van 100% in de N.V. Port of Den Helder. Tevens staat de gemeente voor
maximaal € 21.600.000 garant ten behoeve van N.V. Port of Den Helder. In 2017 heeft een extra storting
plaats gevonden in het aandelenkapitaal van de Port of Den Helder ten bedragen van € 7 miljoen.
 
Overige langlopende leningen
Hieronder zijn onder meer opgenomen leningen aan Triade (€ 235.000), Exploitatiemaatschappij Willemsoord
B.V. (€ 400.000), Schouwburg de Kampanje (€ 2.500.000) en de Startersleningen (€ 322.000).
 
De aflossing van € 218.000 bestaat uit de reguliere aflossingen. Onder de vorderingen staat nog wel een
bedrag open inzake aflossing Willemsoord (€ 200.000) als nog te ontvangen.
 
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
De vorderingen op bijstandscliënten welke vallen onder de Wet BUIG bedraagt € 3.300.000 waarop in
mindering is gebracht een bedrag van € 2.000.000 wegens mogelijke oninbaarheid. De vorderingen op
bijstandscliënten met doorbetalingsverplichtingen aan het rijk (van 75%) bedraagt € 38.000 minus een bedrag
van € 36.000 wegens mogelijke oninbaarheid.
 
 

Debiteuren Sociaal Domein Aantal  Aantal  Betalings-  Percentage

 personen  vorderingen  regelingen   
2011 827  1.194  808  68%
2012 878  1.297  868  67%
2013 846  1.248  863  69%
2014 792  1.189  842  71%
2015 800  1.222  835  68%
2016 933  1.415  878  62%
2017 881  1356  871  64%

 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën.

 Boekwaarde Voorziening BalanswaardeBalanswaarde
 2017 verlieslatend 2017 2016

In exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) 22.939 12.000 10.939 5.106

Gebouwen (verkoop op handen) 0 0 420 0

Overige grond- en hulpstoffen 0 0 6 4

 22.939 12.000 11.365 5.110

In 2017 is er een nieuwe notitie vanuit de BBV verschenen; notitie materiële vaste activa. Deze notitie stelt dat
wanneer een actief bestemd is voor verkoop dit dan overgeheveld moet worden naar de Voorraden. Dit is het
geval voor het pand aan de Cederhout 1. Deze is voor verkoop bestemd en mag niet onder de materiële vaste
activa blijven staan. Daarom is de boekwaarde ad € 420.000 overgeheveld van de materiële vaste activa naar
de voorraden.



In exploitatie genomen gronden

Omschrijving Boekwaarde Overboe- Vermeer- Opbreng- Reserve- Boekwaarde Voorziening Boekwaarde Voorziening Balans-

 1-1-2017 king deringen sten vorming 31-12-2017 verlieslatend 31-12-2017 verlieslatend waarde

 (incl. vz)     (incl. vz) complex (incl. vz) t/m 2017 31-12-2017

Doggerwijk West -310 0 29 10 0 -291 0 -291 0 -291

Willem-Alexander Hof 5.416 9.075 1.510 86 0 15.915 4.685 11.230 12.000 23.230

Totaal 5.106 9.075 1.539 96 0 15.624 4.685 10.939 12.000 22.939

 
Nog te maken kosten (eindwaarde) 26.736.793
Nog te verwachten opbrengsten (eindwaarde) 41.451.617
Eindwaarde van het verwachte nadelig exploitatieresultaat -8.223.409
Contante waarde van het verwachte nadelig exploitatieresultaat ultimo
2017

-6.802.174

 
Bij de berekeningen van de prospectie van plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 
Rente 3,00%
Kostenstijging (Doggerswijk West) 1,50%
Kostenstijging (Willem Alexanderhof) 2,00%
Opbrengstenstijging (Doggerswijk West) 0,50%
Opbrengstenstijging (Willem Alexanderhof) 0 - 1,50%
Prijspeildatum 1-1-2018
Opslag bovenwijkse voorzieningen per m2 € 4,50
Disconteringsvoet (NCW berekening) 2,00%
 
Overige gegevens:
 
 
Nog te realiseren opslag op grondverkopen (Bovenwijkse voorz. € 4,50
per m2)

€
220.680

Nog te verkopen grond voor bedrijven, kantoren e.d.
49.040
m2

 
In de grondexploitatie Doggerswijk West heeft de interesse in de bedrijvenkavels nog niet tot concrete
resultaten geleid. Op korte termijn wordt er ook geen verkoop van de gronden verwacht, omdat er in regionaal
verband veel aanbod is. Gezocht wordt of er ook andere mogelijkheden zijn om de grond een positieve
bijdrage te laten leveren aan Den Helder en daarmee een (tijdelijke) invulling aan het gebied te geven.
De verkoop van woningen in Willem Alexander hof verloopt momenteel zeer voorspoedig. Fase 1 nadert zijn
afronding. Een volgende fase is in 2018 in de verkoop gegaan. De verwachting is gezien de huidige
marktontwikkelingen en de ervaring van de afgelopen jaren dat het hele ontwikkelgebied binnen de
Zuiderhaaks in 10 jaar ontwikkeld kan worden.
 
Voorziening Willem Alexanderhof
 
In de jaarrekening 2016 is de grond die toen naar verwachting de komende 10 jaar niet zou worden ontwikkeld,
verschoven naar de balanspost materiële vaste activa waaraan een waarde is toegekend op basis van de
historische kostprijs voor de grond. De verschuiving leidde tot splitsing van de toenmalige voorziening in twee
voorzieningen van respectievelijk € 7.315.000 en € 7.166.000. Voor de huidige actualisatie van de
grondexploitatie is dit teruggedraaid en worden beide voorzieningen weer samengevoegd, echter valt een deel
van de voorziening vrij aangezien voor de geactualiseerde grondexploitatie € 12.000.000 nodig is. Dit betreft €
2.481.000 waarvan € 1.000.000 ingesteld wordt als egalisatievoorziening.
 

Vorderingen

De in de balans opgenomen vorderingen (uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder) kunn

 2017 2016

Vorderingen op openbare lichamen 8.665 8.624

Rekening-courant met het Rijk 36.514 44.814

Rekening-courant met niet financiële instellingen 203 140

Overige vorderingen 7.447 6.667

 52.829 60.245

   

Vorderingen op openbare lichamen   
   



 2017 2016

Omzetbelasting -36 -115

BTW-compensatiefonds 7.511 6.509

Subsidies nog te ontvangen (Provincie Noord-Holland) 0 331

Gemeentefonds 417 912

Overige vorderingen op openbare lichamen 774 985

 8.665 8.624

   

De nog te ontvangen subsidies vanuit de Provincie Noord-Holland is in 2017 volledig afgewikkeld.
 
De post inzake de BTW-compensatiefonds is met ongeveer € 1.000.000 toegenomen ten opzichte van 2016.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele projecten en extra/hogere investeringen.
 
In 2017 is op de post gemeentefonds een bedrag van € 814.000 ontvangen. Hiermee is het te ontvangen
bedrag voor de Boerenverdrietsluis afgewikkeld. Op de Vinkenterrein resteert nog een klein bedrag vanuit 2016
en aangevuld met de mutaties van 2017 moeten wij nog € 364.000 ontvangen. Daarnaast moeten wij nog voor
Noorderhaaks en de bommenkaart over 2017 een totaal bedrag van € 53.000 ontvangen.
 
De overige vorderingen op openbare lichamen betreft de nog openstaande posten op bijvoorbeeld gemeenten,
provincie en rijk. Ten opzichte van 2016 is hier een daling zichtbaar. Dit komt door de reguliere ontvangsten op
deze posten. Per saldo moeten wij nog € 774.000 ontvangen.

Rekening-courant met het Rijk   
   
 2017 2016

R.C. Schatkistbankieren 36.514 44.814

 36.514 44.814

De gemeente is verplicht om mee te doen aan schatkistbankieren. Dit houdt in dat alle overtollige middelen van 
de gemeente bij het Rijk worden geplaatst. Middels een rekening-courantverhouding hebben wij de beschikking 
over onze middelen. Zie voor de berekening van de overtollige middelen onderstaand tabel:
 

 
Het drempelbedrag betreft 0,75% van het begrotingstotaal. Alle overtollige middelen boven het drempelbedrag 
moeten worden afgestort. Alle kwartalen zijn binnen de norm gebleven.

Rekening-courant met niet financiële instellingen   
   
 2017 2016

R.C. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 203 140

 203 140

De R.C. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is in 2010 geopend in het kader van de uitoefening van 
de Startersleningen. Op deze rekening-courant vinden de mutaties plaats inzake de aflossingen en 



verstrekkingen in het kader van de Startersleningen.

Overige vorderingen   
   
 2017 2016

Algemene debiteuren 1.789 1.051

Rente leningen u/g en rente banksaldi 1.863 1.971

Overige vorderingen 3.794 3.646

 7.447 6.667

De post Algemene debiteuren is in 2017 ten opzichte van 2016 met € 738.000 gestegen. Dit wordt onder 
andere veroorzaakt door een stijging van de openstaande debiteuren ad € 195.000. De voorziening die in het 
kader van de mogelijke oninbaarheid in mindering wordt gebracht is € 155.000 lager dan 2016. In totaal is de 
voorziening € 553.000. De correctie op de debiteuren voor publiekrechtelijke lichamen is ook lager in 2017 dan 
2016. Het scheelt ongeveer € 211.000. Daarnaast zijn in 2016 nog een aantal aanvullende correcties geweest 
in verband met voorgenomen creditnota's op de openstaande debiteuren. Dit is in 2017 niet het geval, wat € 
174.000 scheelt.
 
De rente langlopende geldleningen u/g betreffen rentebaten welke betrekking hebben op 2017, maar pas in 
2018 ontvangen worden. Deze rentebaten hebben betrekking op de periode tussen de laatste renteontvangst 
en de balansdatum. 
 
De overige vorderingen is ten opzichte van 2016 licht gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
stijging bij de debiteuren onder beheer Cocensus.
 

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten.  
   
 2017 2016

Kas 25 13

Bank 931 1.303

 955 1.316

De onder de liquide middelen opgenomen bankrekeningen betreffen de saldi bij de ABN AMRO en BNG. Sinds 
2014 moeten alle overheidslichamen hun overtollige middelen stallen bij de rijksoverheid. Hierdoor ontstaat er 
een rekening-courant verhouding met de rijksoverheid welke verantwoord wordt onder het kopje "Rekening-
courant met het Rijk". Op het saldo van de BNG is een daling zichtbaar.

Overlopende activa

De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden.   
   
 2017 2016

Nog te ontvangen bedragen 0 72

Overige overlopende activa 2.093 8.486

 2.093 8.559

De daling van de overige overlopende passiva wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwikkeling van de
voorschotbedragen die door het Sociaal Domein aan de zorgaanbieders waren verleend.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:   
 2017 2016

Algemene reserve 24.754 25.568

Bestemmingsreserves 39.656 41.047

Rekeningsaldo 1.847 4.171

 66.258 70.786

Het verloop in 2017 wordt hieronder per reserve weergegeven.      



      
Omschrijving Stand Vermeer- Vermin- Vermindering Stand

 1-1-2017 Deringen deringen door afschrijving 31-12-2017

      

Algemene reserve 25.568 5.655 6.469 0 24.754

Totaal algemene reserve 25.568 5.655 6.469 0 24.754

      

Beleidsprioriteiten      

Nieuwbouw stadhuis 1.702 0 518 0 1.184

Multicultureel Centrum 25 0 25 0 0

De Nollen 61 0 61 0 0

Woonomgeving De Schooten 414 0 121 0 293

Ontwikkeling M3 Cluster 200 0 0 0 200

Strategische Visie 8.009 2.751 3.226 0 7.534

Drooghe Weert 232 0 0 0 232

Revolverend fonds openbare verlichting 120 0 0 0 120

Logementsgebouw (Casino) Huisduinen 542 0 0 0 542

Anton Pieckplein 808 0 756 0 52

Noorderhaaks 2.016 0 2.016 0 0

Bijdrage locatie RWS+ 1.600 0 0 0 1.600

EFRO/Port4Innovation 0 200 100 0 100

      

Meerjarig beleid      

Kunstopdrachten/aankoop kunstvoorwerpen 126 0 0 0 126

Monumenten 271 0 195 0 76

Beleidsplan BNLS 71 0 0 0 71

Bovenwijkse voorzieningen 133 0 0 0 133

Bodemsanering 543 120 296 0 367

Frictiefonds 309 0 309 0 0

Egalisatie Onderwijshuisvesting 4.222 440 0 0 4.662

      

Buffer voor risico's      

Herontwikkeling Lidwina 788 0 788 0 0

Divmag terrein 227 0 0 0 227

Aankopen Stadshart 1.943 0 61 0 1.882

Participatie/werkdeel WWB 40 0 40 0 0

Sociaal Domein 10.160 975 833 0 10.302

Af te stoten gemeentelijke vastgoed 464 535 204 0 795

      

Egalisatiereserve      

Woonwagens Blankmanstraat 98 0 13 0 85

Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum 173 0 9 0 164

Verplaatsing kinderboerderij 294 0 0 0 294

Nieuwbouw Stadhuis 1.058 0 0 0 1.058

Exploitatie parkeren Sluisdijkstraat 494 0 0 0 494

      

Technische reserve      

Nieuwbouw Pijler/Herderschee 1.669 67 0 126 1.610

Onderwijscluster Pasteurstraat 2.233 89 0 153 2.169

Parkeerterrein De Schooten 0 120 0 0 120

A. Pieckplein 0 756 0 0 756

Noorderhaaks 0 2.016 0 0 2.016

Fietspad Duinweg 0 140 0 0 140

Streepjesberg 0 250 0 0 250

      

Totaal bestemmingsreserves 41.047 8.459 9.571 279 39.656

      

Saldo van rekening 4.171 1.847 4.171 0 1.847

Totaal saldo rekening 4.171 1.847 4.171 0 1.847

      

Totaal eigen vermogen 70.786 15.961 20.211 279 66.258

      

Algemene reserve
 
Reserve Aard/Reden
Algemene 
reserve

Bufferfunctie tegen (on)verwachte schommelingen in het 
exploitatiesaldo en onderdeel van het weerstandsvermogen.

 
Beleidsprioriteiten



 
Reserve Aard/Reden

Nieuwbouw stadhuis Deze reserve is bestemd voor de nieuwbouw van het 
stadhuis.

Multicultureel 
Centrum

Deze reserve is bestemd om negatieve exploitatieresultaten 
in de periode juli 2010 tot en met juni 2020 van het MFC 
Nieuw Den Helder te dekken. De gemeente staat in totaal 
garant voor een bedrag van maximaal € 255.000 over de 
genoemde periode.

De Nollen Deze reserve is bestemd voor de (deel-)financiering van de 
gevolgen van het wegvallen van de ID-banen.

Woonomgeving De 
Schooten

Uitvoeringplan De Schooten waaronder revitaliseren gebied 
rondom winkelcentrum.

Ontwikkeling M3 
cluster

Deze reserve is bestemd voor het vormen van een 
Ontwikkelingsfonds ter versterking van het marien-, 
maritiem, en milieu-technologische kenniscluster in Den 
Helder en regio.

Strategische Visie Bestedingen moeten passen in de zes doelstellingen van de 
strategische visie.

Drooghe Weert

Er dienen nog diverse bouw- en woonrijp 
maakwerkzaamheden plaats te vinden in het afgesloten 
exploitatiegebied Drooghe Weert. De werkzaamheden 
vloeien voort uit de verplichtingen van de gemeente ten 
aanzien van waterhuishouding, verkeer en inrichting 
openbare ruimte. Waaronder aanleg fietsbruggen.

Revolverend Fonds 
Openbare Verlichting

De reserve is bestemd voor verduurzaming van de 
openbare verlichting.

Logementsgebouw 
Casino

De reserve is bestemd voor het herstel en de 
herbestemming van het logementsgebouw in Huisduinen.

Inrichting A. 
Pieckplein

De reserve is bestemd voor herinrichting van het Anton 
Pieckplein inclusief flankerende maatregelen.

Bijdrage lokatie RWS+
De reserve is bestemd om € 1 mln te investeren in de 
locatie RWS+ en een bijdrage te doen van € 0,6 mln in de 
onrendabele top.

Noorderhaaks De reserve is bestemd voor de dekking van de kosten voor 
de realisatie van de Noorderhaaks.

EFRO/Port4Innovation
Bijdrage tot co-financiering van EFRO-Project
Port4Innovation tot 10% van de subsidiabele kosten (= max.
€ 200.000)

 
Meerjarig beleid
 
Reserve Aard/Reden

Kunstopdrachten/aankoop 
Kunstvoorwerpen

Het fonds Kunstopdrachten/Aankoop kunstwerken is 
ingesteld enerzijds voor het kunnen verlenen van 
kunstopdrachten waarvan de financiering geschiedt op 
grond van de zgn. 1%-regeling en anderzijds voor het 
doen van kunstaankopen, ten behoeve waarvan 
jaarlijks door de Gemeenteraad in het kader van de 
vaststelling van de Gemeentebegroting een bedrag 
beschikbaar wordt gesteld.

Monumenten De reserve is bedoeld ter uitvoering van het 
gemeentelijk monumentenbeleid (Nota CHW).

Beleidsplan Natuur, 
Landschap en Stedelijk 
Groen (BNLS)

Het verbeteren van het ecosysteem van Den Helder en 
het verhogen en in standhouden van de belevings- en 
gebruikswaarden van natuur en landschap van de stad 
Den Helder en haar buitengebied in het algemeen en 
van haar stedelijk groen en watergangen in het 
bijzonder. 

Bovenwijkse 
voorzieningen

Het fonds is gevormd in het kader van de financiering 
van de (bovenwijkse) infrastructurele werken ten 
behoeve van de verbetering van de ontsluiting van de 
grondexploitatiegebieden.

Bodemsanering

Het ontvangen van kosten samenhangende met:
bodemonderzoek en saneringsprojecten;
de financiering van de gemeentelijke kosten van 
de uitvoering van het Bodemprogramma 2015-
20108;
de verplichte aankoopregeling uit de Wbb voor 
onverkoopbare woningen als gevolg van 
bodemverontreiniging.



Frictiefonds Een eenmalige storting om de structurele bezuiniging in 
de bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Egalisatie 
onderwijshuisvesting

Voorzieningen onderwijshuisvuisting o.b.v. verordening 
voorziening huisvesting onderwijs en nota "Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030".

 
Buffer voor risico's
 
Reserve Aard/Reden

Herontwikkeling 
Lidwina

Deze reserve is bestemd voor de aankoop van de gesaneerde 
bodem en heringerichte openbare ruimte na realisering van het 
project Lidwina.

Divmag terrein

In het kader van de ontwikkeling van "Terrein DIVMAG" en de 
"Poort van Den Helder" is het DIVMAG/Mijnendienstterrein 
gekocht. Het Rijk heeft daarbij een bijdrage verleend voor nazorg 
grondwatersanering.

Aankopen 
Stadshart 
(WVG)

Het doen van aankopen van panden ten behoeve van het project 
stadshart.

Participatie / 
werkdeel WWB

Gevormd uit het bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2009. 
De middelen zijn/worden deels ingezet voor het participatiebudget.

Sociaal Domein

Buffer voor het Sociaal Domein om het risico van de taakstelling 
en tegenvallers binnen het programma af te dekken. De 
taakstelling houdt ook in dat er een transformatie op gang moet 
worden gebracht waarbij zelfredzaamheid en eigen kracht worden 
bevorderd met als doel dat iedere inwoner van Den Helder kan 
meedoen in de samenleving. De reserve wordt gemaximeerd op 
10% van de begroting van het Sociaal Domein.

Af te stoten 
gemeentelijk 
vastgoed

Gevormd uit de winsten van de gemeentelijke vastgoedverkopen 
die aangewend kan worden om de kosten van verliesgevende 
vastgoedobjecten te compenseren.

 
Egalisatiereserve
 
Reserve Aard/Reden

Woonwagens 
Blankmanstraat

De reserve is bestemd voor egalisatie van het 
exploitatiesaldo voor de verplaatsing van het 
woonwagencentrum aan de G.P. Blankmanstraat 
naar het voormalig terrein van tuincentrum 
Mooyekind.

Duinen 
Noordkop/Bezoekerscentrum

Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de 
jaarlijkse kapitaallasten van de bouw en inrichting 
van het bezoekerscentrum "Duinen Noordkop".

Verplaatsing kinderboerderij
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van de 
jaarlijkse kapitaallasten van de bouw voor de 
verplaatsing van de kinderboerderij.

Nieuwbouw Stadhuis

Ten einde de budgetruimte, welke te maken heeft 
met de huisvesting, constant te houden op het 
basisniveau van € 1.600.000 worden dalingen in 
deze exploitatiebudgetten gestort in reserve.

Exploitatie parkeren 
Sluisdijkstraat

Deze reserve is bestemd voor dekking van de 
exploitatie.

 
Technische reserve
 
Reserve Aard/Reden
Nieuwbouw 
Pijler/Herderschee

Deze reserve is bestemd voor de dekking van kapitaallasten 
van de onderwijslocatie De Pijler aan de drs. F. Bijlweg 232.

Onderwijscluster 
Pasteurstraat

Deze reserve is voor de dekking van de kapitaallasten van de 
onderwijslocatie De Poolster aan de Pasteurstraat.

Parkeerterrein de
Schooten
kapitaallasten

De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten
van het parkeerterrein de Schooten

A. Pieckplein
kapitaallasten

De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten
van het Anton Pieckplein

Noorderhaaks
kapitaallasten

De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten
van de aanleg van de rondweg Noorderhaaks

Fietspad Duinweg
kapitaallasten

De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten
van het fietspad langs de Duinweg



Streepjesberg
kapitaallasten

De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten
voor de herinrichting van een deel van sportterrein
Streepjesberg

 
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, voor vertragingen in 
realisatie en ombuigingsmaatregelen en voor het opvangen van risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of 
voorziening is ingesteld. De algemene reserve heeft het karakter van een bufferfunctie.
 
De vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht:
 
 Realisatie
Vermeerderingen:  
J aarrekeningresultaat 2016 4.171
Bespaarde rente 2017 1.048
Opheffen reserves frictiefonds (310), participatie/werkdeel WWB (40), 
multicultureel centrum (25) De Nollen (61)

436

Totaal 5.655
  
Verminderingen:  
Resultaatbestemming 2016 (o.a. instellen rserve EFRO/Port4Innovation 
0,2 mln., dotatie in reserve Strategische Visie 2,7 mln . overheveling div. 
budgetten naar 2017 1,2 mln.)

4.171

Brandweer opleidingen 134
Nieuw perspectief 200
Sail 2017 200
Fietspad Duinweg 140
Natuur en recreatie-ontwikkeling Streepjesberg 250
Afschaffen betaald parkeren 724
Den Helder energie-neutraal in 2040 100
Subsidie theater de Kampanje 300
Diverse 250
Totaal 6.469
  
 
Bestemmingsreserves
 
De vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht:
 
Nieuwbouw stadhuis
Voor het renovatieproces van het stadhuis is middels RB17.0016 een voorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld van € 752.000. Hiervan is over 2017 518.000 uitgegeven.
 
Multicultureel Centrum
Deze reserve is bij de Kadernota 2017-2020 RB16.0031 opgeheven ten gunste van de Algemene Reserve. 
 
De Nollen
Deze reserve is bij de Kadernota 2017-2020 RB16.0031 opgeheven ten gunste van de Algemene Reserve.
 
Woonomgeving de Schooten
Als gevolg van veranderingen in de voorschriften van de Bbv (= Besluit begroting en verantwoording) moeten 
investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks op worden afgeschreven.
€ 120.000 is vanuit deze reserve middels RB16.0076 gestort in de technische reserve "Parkeerterrein de 
Schooten kapitaallasten" ter dekking van de kosten voor de aanleg van een parkeerterrein. 
 
Strategische Visie
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 is middels RB17.0031 besloten om € 2.751.000 te 
doteren aan deze reserve. 
Vanuit deze reserve is een bijdrage van € 2.589.290 aan "De Kop Werkt" verstrekt. Daarnaast is voor € 
636.000 bijgedragen aan het uitwerkingsplan Stadshart bij de vaststelling van de programmabegroting 2017 
RB16.0076.
 
Anton Pieckplein
Als gevolg van veranderingen in de voorschriften van de Bbv (= Besluit begroting en verantwoording) moeten 
investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks op worden afgeschreven. Hierdoor is € 
756.000 middels RB16.0076 gestort in de technische reserve "A. Pieckplein kapitaallasten" om dit mogelijk te 
maken. 
 
Noorderhaaks
Als gevolg van veranderingen in de voorschriften van de Bbv (= Besluit begroting en verantwoording) moeten 
investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks op worden afgeschreven. Hierdoor is € 



2.016.000 middels RB16.0076/07.0083 gestort in de technische reserve "Noorderhaaks kapitaallasten" om dit 
mogelijk te maken. 

EFRO/Port4Innovation
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 is middels RB17.0031 besloten om € 200.000 bij te 
dragen aan het EFRO-Project Port4Innovation (10% van de subsidiabele kosten). In 2017 heeft de eerste 
bijdrage aan dit project plaatsgevonden voor € 100.000 RB17.0039.
 
Monumenten
Voor € 195.000 is een beroep gedaan op de garantstelling van de gemeente voor het project "Stelling Den 
Helder, Poort naar de Wadden" RB17.0083.
 
Bodemsanering
De vermeerdering van € 120.000 is besloten bij het vaststellen van programmabegroting 2017 RB16.0076. De 
kosten die uit deze reserve worden betaald ad € 296.000 hebben betrekking op het opsporen van niet 
gesprongen explosieven (NGE) en diverse bodemsaneringen.
 
Frictiefonds
Deze reserve is bij de Kadernota 2017-2020 RB16.0031 opgeheven ten gunste van de Algemene Reserve.
 
Egalisatie Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting vormt een gesloten systeem. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de 
reserve onderwijshuisvesting. De vermeerdering van € 440.000 betreft het uiteindelijk resulterende saldo dat 
met de reserve wordt verrekend.
 
Herontwikkeling Lidwina
Ter uitvoering van raadsbesluit RB16.0045 inzake de afwikkeling herontwikkeling Lidwina, is het betreffende 
perceel ter waarde van € 787.524 aangekocht vanuit deze reserve.
 
Aankopen Stadshart
De vermindering met € 61.000 heeft betrekking op de exploitatiekosten van panden in het stadshart die uit deze 
reserve gefinancierd worden.RB16.0076/17.0039.
 
Participatie/werkdeel WWB
Deze reserve is bij de Kadernota 2017-2020 RB16.0031 opgeheven ten gunste van de Algemene Reserve.
 
Sociaal Domein
Bij de raadsvergadering over de programmabegroting 2017 is besloten deze reserve voor de jaren 2016, 2017 
en 2018 te maximeren op 10% van de begroting van het Sociaal Domein (RB16.0032) onder de voorwaarde 
dat de weerstandsratio 1,25 of meer bedraagt. Om tot dit maximum te komen is een storting van € 142.274 
gedaan.
 
Af te stoten gemeentelijk vastgoed
De vermeerdering met € 534.500 heeft betrekking op de verkoop van een viertal panden, die voorkomen in de 
nota "afstoten gemeentelijk vastgoed". De vermindering met € 203.500 heeft betrekking op aan deze panden te 
relateren kosten.
 
Nieuwbouw Pijler/Herderschee
De vermeerdering met € 67.000 heeft betrekking op de bespaarde rente. De vermindering met € 126.000 heeft 
betrekking op de kapitaallasten. 
 
Onderwijscluster Pasteurstraat
De vermeerdering met € 89.000 heeft betrekking op de bespaarde rente. De vermindering van € 153.000 heeft 
betrekking op de jaarlijkse kapitaallasten.
 
Parkeerterrein de Schooten kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het parkeerterrein in de Schooten te dekken.
 
A. Pieckplein kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het aan te leggen A. Pieckplein te dekken.
 
Noorderhaaks kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de rondweg Noorderhaaks te dekken.
 
Fietspad Duinweg kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het fietspad langs de Duinweg te dekken.
 
Streepjesberg kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de herinrichting van het sportterrein Streepjesberg te 
dekken. 
 



Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de

gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

 2017 2016

Egalisatievoorziening verkregen met middelen van derden 7.741 7.573

Kostenegalisatievoorzieningen 5.508 5.212

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 2.811 2.425

 16.060 15.210

   

Het verloop van de voorzieningen in 2017 wordt in het volgende overzicht weergegeven. In de kolom vrijval zijn de bedragen  
opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn gebracht. Alle aanwendingen zijn rechtsteeks ten laste  
van de voorziening gebracht.      
      
Voorzieningen      

Omschrijving Stand Toevoeging Vrijval Aanwending Stand

 1-1-2017    31-12-2017

Egalisatievoorziening riolering 7.573 505 0 337 7.741

Totaal egalisatievoorzieningen (heffingen) 7.573 505 0 337 7.741

Brandweerkazerne 686 98 40 97 647

Gymnastieklokalen 346 71 47 0 370

Egalisatievoorziening onderhoud gebouwen 2.794 975 530 256 2.983

Onderhoud sportaccommodaties 692 94 0 108 678

Onderhoud AED's 25 5 0 2 28

Onderhoud waterwegen 669 0 0 0 669

Beheer strandslagen 0 134 0 0 134

Totaal kostenegalisatievoorzieningen 5.212 1.377 617 463 5.509

Wachtgeld voormalig wethouders 271 66 0 299 38

Waterbreed 1.533 286 0 49 1.770

Watertoren 600 400 0 12 988

Voormalig personeel 21 0 0 6 15

Totaal voorzieningen risico’s en verplichtingen 2.425 752 0 366 2.811

      

Totaal voorzieningen 15.209 2.634 617 1.166 16.060

Egalisatievoorzieningen (heffingen)
Het gaat hierbij om voorzieningen waarvoor voor onderdelen een heffing kan worden geheven. Oftewel van 
derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
 
Voorziening Aard/Reden

Egalisatievoorziening 
Riolering

Er wordt gestreefd naar een kostendekkende rioolexploitatie 
over een periode van 60 jaar. Om de jaarlijkse fluctuaties in 
de exploitatie te kunnen opvangen, is deze voorziening 
gevormd.

 
Egalisatievoorziening riolering
Basis voor de voorziening is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2013 - 2017. De toevoeging van € 505.000 
en de onttrekking van € 337.000 betreft het saldo van de baten en de lasten van het rioolbeheer dat wordt 
verrekend met de egalisatievoorziening riolering.
 
Kostenegalisatievoorzieningen
 
Voorziening Aard/Reden

Brandweerkazerne Deze onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een 
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud.

Gymnastieklokalen

Het betreft hier de onderhoudsvoorziening voor de 
gemeentelijke gymnastieklokalen met als basis een 
meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Deze 
onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te voeren 
onderhoud uit de meerjarenplanning.

Egalisatievoorziening 
onderhoud 
gebouwen

Deze voorziening is een onderhoudsvoorziening voor de 
dekking van de fluctuerende uitgaven groot onderhoud aan 
gemeentelijke objecten (aan de hand van het beheerplan).



Onderhoud 
sportaccommodaties

Voorziening voor onderhoud aan gemeentelijke 
sportterreinen en- accommodaties met als basis een 
meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Deze 
onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te voeren 
onderhoud uit de meerjarenplanning.

Onderhoud AED's Onderhoud aan de AED's (Automatische Externe 
Defibtillator)

Onderhoud 
Waterwegen

Voorziening voor onderhoud aan de watergangen. Deze 
onderhoudsvoorziening is bedoeld voor het uit te voeren 
onderhoud volgens het bestedingsprogramma voor de jaren 
2018-2021.

Beheer strandslagen Voorziening voor het beheer en onderhoud van 8 
strandslagen

 
De kosten zijn ontstaan in het huidige begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar. De grootste 
voorzieningen worden hieronder toegelicht.
 
Egalisatievoorziening brandweerkazerne/gymnastieklokalen/overige gebouwen
Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt verzocht om van de drie bovenstaande voorzieningen één nieuwe 
voorziening voor gebouwen te maken. Voor het onderhoud van deze gebouwen is een nieuw beheersplan 
gemaakt. De vrijval van € 671.000 bij bovenstaande voorzieningen moet worden gezien als een correctie op de 
voor de gebouwen benodigde dotatie zodat de jaarlijkse lasten in de exploitatie gelijk worden gehouden. 
 
Beheer strandslagen
In 2017 is het beheer en onderhoud van 8 strandslagen overgenomen van HHNK. Ter dekking van de kosten 
van het onderhoud voor de komende vier jaren is een vergoeding van HHNK ontvangen van € 134.000. Deze 
vergoeding is middels RB17.0039 gestort in de voorziening beheer strandslagen. 
 
Voorzieningen risico's en verplichtingen
Deze voorzieningen zijn gevormd wegens verplichtingen en/of verliezen of risico's waarvan de omvang per 
balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs is in te schatten. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van 
de doelstellingen voor voorzieningen voor risico's en verplichtingen.
 
Voorzieningen voor risico's en verplichtingen
 
VoorzieningAard/Reden
Wachtgeld 
vml. 
wethouders

Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen is voor het 
inkomen van voormalige wethouders een wachtgeldvoorziening 
ingesteld.

Waterbreed Deze voorziening is bestemd voor het project "Waterbreed, waterplan 
voor Den Helder".

Watertoren

De gemeente heeft een lang conflict met de kandidaat koper van de 
watertoren gehad. Om uit de discussie te komen is er een 
schikkingstraject doorlopen. De gemeente heeft een bedrag van € 
1.000.000 in de voorziening opgenomen om uitvoering te geven aan de 
uitkomst van de schikking..

Voormalig 
personeel

Voorziening voor betaling maandelijkse vergoeding aan een ex-
medewerker.

 
Wachtgeld voormalig wethouders
Er heeft voor ca 3 ton aanwending van deze voorziening plaatsgevonden. Om ook aan de huidige vastgestelde 
verplichtingen te kunnen voldoen is € 66.000 bijgestort.
 
Waterbreed
De toevoeging ad. € 286.000 is conform RB16.0076 programmabegroting 2017. Het grootste resterende project 
van "Waterbreed" betreft de oevers van het Helders kanaal. Hiervoor zouden de werkzaamheden met het 
Hoogheemraadschap worden afgestemd die hier de waterbodem zou saneren. Dit baggeren is niet 
doorgegaan, zodat nu de uitvoeringsplannen van het gemeentelijk deel van de werkzaamheden moeten 
worden aangepast. Deze vertraging heeft er toe geleid dat er maar voor € 49.000 kosten zijn gemaakt die ten 
laste van de voorziening worden gebracht. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in 2019 gerealiseerd gaan 
worden. 
 
Watertoren
Na een lang conflict over de watertoren heeft de gemeente met de koper een vaststellingsovereenkomst 
ondertekend, waarbij is vastgelegd dat de gemeente tot ca. € 1 mln in de kosten bijdraagt. Om hieraan te 
kunnen voldoen is een extra bedrag van € 400.000 in de voorziening watertoren gestort bij de eerste Turap 
RB17.0039. 
 

Langlopende schulden



In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven over het jaar 2017.   
     
Omschrijving Stand Vermeerdering Aflossing Stand

 1-1-2017   31-12-2017

Onderhandse leningen 126.863 0 6.548 120.316

Door derden belegd geld 213 0 37 176

Totaal voorzieningen 127.076 0 6.585 120.492

Het gehele saldo van onderhandse leningen betreft leningen van binnenlandse banken en financiële 
instellingen. De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 5.040.000.
 
Onder de door derden belegde gelden valt de bijdrage van de Woningstichting Den Helder ten behoeve van de 
Startersleningen.

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden.

   
 2017 2016

Algemene crediteuren 2.877 2.923

Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten 2.786 2.300

Subsidies 470 118

Netto uitkeringen (betalingen onderweg) 3.218 2.825

Overige schulden 7.929 15.510

 17.280 23.676

De te betalen loonheffing en premies betreffen de verschuldigde bedragen over de maand december 2017 van
het gemeentelijk personeel.
 
De stijging van de netto uitkeringen wordt veroorzaakt door hoeveelheid te betalen uitkeringen van het sociaal
domein.
 
Bij de overige schulden is een daling zichtbaar van € 7.581.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de
daling van de nog te betalen kosten vanuit het Sociaal Domein en de afloop van de nog te betalen
vakantiegelduitkering in 2017.

Overlopende passiva

De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden.

   
 2017 2016

Vooruitontvangen bedragen 10.475 1.415

Nog te betalen bedragen 2.584 2.735

Overige overlopende passiva 0 0

 13.059 4.150

   

Vooruit ontvangen bedragen

Het saldo van vooruitontvangen bedragen is als volgt gespecificeerd.  
   
 2017 2016

Vooruitontvangen 8.790 0

Bijdragen van derden met terugbetalingsverplichting 1.685 1.414

 10.475 1.415

   

Het  verloop van de ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

(bijdragen van derden met een terugbetalingsverplichting) met een specifiek bestedingsdoel in 2017 zijn in het volgende overzicht weergegeven.

   
Omschrijving Stand Toevoeging Vrijval Aanwending Stand

 1-1-2017    31-12-2017



Investeringsbudget ISV-3 29 0 0 0 29

Regionale meld- en coördinatiepunt 579 588 0 462 705

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 3 1.550 0 1.460 93

Participatie 0 24.165 0 24.165 0

BBZ 2004 0 8 0 8 0

Verkeerslawaai Middenweg 14 0 0 1 13

Verkeerslawaai N250 3 86 0 0 89

Nederlands Schoon 62 66 0 69 59

Voortijdig schoolverlaten 237 0 0 176 61

Noorderhaaks 482 149 0 0 631

Licht aan zee 5 0 0 0 5

Bijdrage van derden met terugbetalingsverplichting 1.414 26.612 0 26.341 1.685

Onder de vooruitontvangen bedragen zijn de gelden (€ 8.790.000) overgenomen die wij beheren voor het
project De Kop Werkt!. Voor dit project verzorgen wij de administratie.

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen   
   
 2017 2016

Rentelasten 2.584 2.735

 2.584 2.735

De rentelasten hebben betrekking op rente van opgenomen geldleningen welke betrekking hebben op 2017,
maar pas in 2018 betaald hoeven te worden.

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

Instelling (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk bedrag Gewaarborgd % Schuld 1-1 Schuld 31-12

     

Woningstichting Den Helder 7.170 100,00% 4.790 4.630

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland 598.528 3,84% 22.358 22.983

ROC Kop van Noord-Holland 5.445 100,00% 2.723 2.541

Gemini ziekenhuis 6.000 100,00% 6.000 6.000

Stichting Dierentehuis Den Helder 113 100,00% 20 14

Willemsoord BV 21.000 100,00% 15.000 15.000

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 48.688 9,00% 4.051 4.382

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 338 12,88% 34 0

N.V. Port of Den Helder 26.300 100,00% 11.525 21.600

Stichting Blijf van mijn Lijf 500 100,00% 406 406

Subtotaal garanties zonder achtervang 714.082  66.907 77.556

     

Stichting Woontij 57.774 50,00% 30.125 27.626

Woningstichting Den Helder 137.500 50,00% 127.500 127.500

Stichting Woonzorg Nederland 6.349 50,00% 2.797 2.669

Vestia Groep 4.674 50,00% 3.753 1.752

Subtotaal garanties met achtervang WSW 206.297  164.175 159.547

     

Totaal 920.379  231.082 237.103

N.V. Huisvuilcentrale Noord Holland (HVC)
De gemeente maakt, als aandeelhouder bij de HVC, deel uit van de Ballotageovereenkomst waarin de
garantstelling is geregeld. In deze overeenkomst staat vermeld dat alle aandeelhouders hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de schuld van de HVC. Er is echter voor gekozen om in het overzicht het aandeel van
de gemeente op basis van het aandelenkapitaal te verantwoorden.
 
Gemini ziekenhuis
Met het raadsbesluit RB14.0069 heeft de raad zijn goedkeuring verstrekt aan de garantstelling van€ 6.000.000.
Voor deze garantstelling staat de gemeente direct garant.
 
Willemsoord
Willemsoord BV valt onder de gewaarborgde geldleningen waarvoor de gemeente direct garant staat. Er is
door de raad een garantstelling afgegeven voor Willemsoord tot € 21.000.000.
 



Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Vanuit de gemeenschappelijke regeling staat de gemeente garant voor aangegane geldleningen door de
Veiligheidsregio. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het aandeel in de gemeentelijke bijdrage op basis van
inwoneraantal. Op basis van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio komt dit neer op 9,0%.
De toename van de schuld per 31 december ten opzicht van 1 januari komt doordat de totale schuld van de
Veiligheidsregio in 2017 is toegenomen waardoor ons aandeel ook toeneemt.
 
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Vanuit de gemeenschappelijke regeling staat de gemeente garant voor aangegane geldleningen door het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het aandeel in de
gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal. Op basis van de jaarrekening 2016 van het Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar komt dit neer op 12,88%. In 2017 is de oude geldlening afgelost en een nieuwe
geldlening voor een bedrag van € 250.000 voor twee jaar afgesloten bij de BNG Bank.
 
N.V. Port of Den Helder
Met het verzelfstandigen van de Havendienst heeft de gemeente zich garant gesteld voor een totaal bedrag
van € 26.300.000. De N.V. Port of Den Helder valt onder de gewaarborgde geldleningen waarvoor de
gemeente direct garant staat.
De toename van de schuld per 31 december ten opzicht van 1 januari heeft te maken met gebruikmaking van
de kredietfaciliteit op de rekening-courant.
 
Stichting Blijf van mijn Lijf
Met het raadsbesluit RB13.0094 is de raad akkoord gegaan met de garantstelling van € 500.000 voor de
stichting Blijf van mijn Lijf. De garantstelling is uiteindelijk in 2014 geeffectueerd. Op basis van de jaarrekening
2016 van de stichting is de garantstelling opgenomen zoals in bovenstaand tabel verantwoord.
 
Stichting Woontij
Voor de Stichting Woontij is er een achtervangovereenkomst afgesloten met het WSW waarbij er een
maximale kredietlimiet van € 10.000.000 met een looptijd tot en met 31 maart 2019 geldt.
 
Woningstichting Den Helder
Met betrekking tot de Woningstichting Den Helder is een achtervangovereenkomst afgesloten met het WSW
waarbij een maximale kredietlimiet van € 250.000.000 verminderd met het aanwezige saldo van niet geborgde
geldleningen geldt.
 
Vestia Groep
Sinds 2010 is de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB) overgenomen door de
Vestia Groep. De geldleningen zijn door de Vestia Groep aangetrokken door middel van het WSW, waarbij de
Gemeente Den Helder een achtervangfunctie vervult.
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarin zijn geen verplichtingen
opgenomen die voortvloeien uit vakantiegelduitkeringen. Met de invoering van het Individueel Keuze Budget
wordt elk jaar het overtollige vakantiegelduitkeringen met de medewerkers verrekend.
 
De afdeling Sociaal Domein gaat geen contractverplichtingen aan met zorgaanbieders. De verplichtingen
worden aangegaan op basis van een indicatief budget en leiden daarom niet tot een contractovereenkomst.
Indien een organisatie geen prestaties verricht voor de gemeente Den Helder dan leidt dit niet tot een
betalingsverplichting aan de zorgaanbieder. Daarnaast wordt jaarlijks beoordeeld of er opnieuw wordt
samengewerkt met de zorgaanbieder.
 
Bij de huur en exploitatie posten is het totaalbedrag van de verplichting opgenomen in plaats van de jaarlijkse
verplichting omdat dit meer recht doet aan de bepalingen uit het BBV, namelijk het inzicht geven in de
verplichting als onderdeel van het inzicht geven van de totale financiële positie.
 
De gemeente is voor een aantal jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële
verplichtingen. Deze financiële verplichtingen vinden veelal hun oorsprong in afgesloten huurovereenkomsten
en onderhoudscontracten. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:
 
 

Verplichtingen per categorie Totaalbedrag Looptijd contract

Software:   

Licenties
                                                

236
Divers

Onderhoud
                                                   

57
Divers

Algemene software
                                                

104
Divers



Huur en exploitatie:   

Sporthal Heiligharn
                                                

197
t/m 01-08-2021

MFC Julianadorp 724 t/m 01-03-2035
Zwembad Heersdiep 21.174 t/m 01-01-2034
Overige posten:   
Onderhoudscontracten
Stadsbeheer

                                             
1.023

Divers

Dienstverlening
                                                

227
Divers

Overige
                                             

5.882
Divers

 

4.5 Exploitatieoverzicht

Exploitatieoverzicht

       

Exploitatie overzicht
       

Bedragen (x € 1.000)  Begroting 2017 rekening Verschil

Lasten/baten  Programma Oorspronkelijk na wijziging 2017 gewijzigde

      begroting -/-

      rekening

Lasten 01 Bestuur en ondersteuning 33.516 45.608 44.855 753

 02 Openbare ruimte 12.239 12.044 11.549 495

 03 Economische zaken 2.965 2.079 1.933 146

 04 Onderwijs  8.686 8.357 7.772 584

 05 Sport, Cultuur en Recreatie 9.614 10.844 10.190 654

 06 Sociaal domein 85.911 91.109 91.490 -381

 07 Volksgezondheid en milieur 14.684 17.711 17.415 296

 08 Ruimte en stedelijke vernieuwing 9.636 11.283 10.903 380

Totaal lasten   177.250 199.034 196.107 2.927

Baten 01 Bestuur en ondersteuning -123.414 -133.210 -134.612 1.402

 02 Openbare ruimte -813 -1.126 -1.362 236

 03 Economische zaken -1.358 -1.582 -1.626 44

 04 Onderwijs  -1.235 -1.939 -1.581 -358

 05 Sport, Cultuur en Recreatie -916 -972 -929 -44

 06 Sociaal domein -25.572 -27.381 -27.295 -86

 07 Volksgezondheid en milieur -13.826 -14.549 -14.439 -110

 08 Ruimte en stedelijke vernieuwing -7.064 -7.665 -9.735 2.070

Totaal baten   -174.198 -188.424 -191.578 3.155
Toevoegingen
reserves

01 Bestuur en ondersteuning 1.319 7.107 4.391 2.716
02 Openbare ruimte 1.676 3.422 3.282 140

03 Economische zaken 0 200 200 0

 04 Onderwijs  0 398 440 -42

 05 Sport, Cultuur en Recreatie 0 0 0 0

 06 Sociaal domein 0 225 976 -751

 07 Volksgezondheid en milieur 120 120 120 0

 08 Ruimte en stedelijke vernieuwing 0 49 535 -486

Totaal toevoegingen  3.115 11.520 9.943 1.577

Onttrekkingen
reserves

01 Bestuur en ondersteuning -444 -9.040 -9.118 77

02 Openbare ruimte -1.058 -2.684 -2.666 -18

 03 Economische zaken -1.500 -300 -300 0

 04 Onderwijs  -684 -562 -289 -273

 05 Sport, Cultuur en Recreatie -286 -1.124 -582 -542

 06 Sociaal domein -676 -397 -397 0

 07 Volksgezondheid en milieur -124 -676 -296 -380

 08 Ruimte en stedelijke vernieuwing -1.646 -2.494 -2.672 178

Totaal onttrekkingen  -6.419 -17.276 -16.319 -957

       
Gerealiseerd resultaat  -251 4.856 -1.847 6.702

Progr
-amma

Omschrijving 
programma

lst/bat
Taakveld
- nummer

Taakveld
Begroting 2017 rekening

     Oorspronkelijk na wijziging 2017

1 Bestuur en Ondersteuning baten 01 Bestuur                                                     -16 -16 -34



   010 Mutaties reserve                                            0 -9.040 -9.118

   02 Burgerzaken                                                 -1.081 -1.081 -1.146

   04 Overhead                                                    -2.002 -1.745 -1.897

   05 Treasury                                                    -2.653 -10.411 -10.412

   061 OZB woningen                                                -5.834 -5.834 -5.811

   062 OZB niet-woningen                                         -7.213 -7.297 -7.377

   063 Parkeerbelasting                                            -929 -52 -63

   064 Belastingen Overig                                          -40 -40 -18

   07 Algemene uitkering en overige                     -103.451 -106.594 -106.976

   08 Overige baten en lasten                                -310 0 -775

   11 Crisisbeheersing en brandweer                   -262 -71 -69

   12 Openbare orde en veiligheid                        -69 -69 -33

  Totaal   -123.858 -142.250 -143.729

  lasten 01 Bestuur                                                     2.621 5.051 5.090

   010 Mutaties reserve                                            0 7.107 4.391

   02 Burgerzaken                                                 1.489 2.109 1.952

   04 Overhead                                                    22.743 24.184 24.001

   05 Treasury                                                    927 7.989 7.780

   061 OZB woningen                                                178 178 140

   062 OZB niet-woningen                                         80 80 79

   064 Belastingen Overig                                          1 1 1

   07 Algemene uitkering en overige                     436 0 0

   08 Overige baten en lasten                                457 307 0

   11 Crisisbeheersing en brandweer                   4.866 4.169 4.273

   12 Openbare orde en veiligheid                        1.038 1.541 1.540

  Totaal   34.835 52.715 49.246
 Totaal Bestuur en Ondersteuning   -89.023 -89.535 -94.483

2 Openbare ruimte baten 010 Mutaties reserve                                            0 -2.684 -2.666

   08 Overige baten en lasten                                -200 0 0

   21 Verkeer en vervoer                                          -1.191 -558 -602

   22 Parkeren                                                    0 -97 -98

   
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie

 en cultuurparticipatie 0 -56 -261

   57 Openbaar groen en (openlucht)                  -480 -414 -401

  Totaal   -1.871 -3.810 -4.028

  lasten 010 Mutaties reserve                                            0 3.422 3.282

   21 Verkeer en vervoer                                          7.684 6.071 5.986

   22 Parkeren                                                    1.140 958 896

   24 Economische havens en waterwegen         293 252 149

   25 Openbaar vervoer                                            47 47 79

   53
Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
en cultuurparticipatie 0 522 569

   57 Openbaar groen en (openlucht)                  4.752 4.194 3.870

  Totaal   13.915 15.466 14.831

 Totaal Openbare ruimte    12.045 11.656 10.803

3 Economische zaken baten 010 Mutaties reserve                                            0 -300 -300

   24 Economische havens en waterwegen         0 -125 -65

   31 Economische ontwikkeling                           -1.500 0 0

   33 Bedrijfsloket en bedrijfsregel                      0 0 -12

   34 Economische promotie                                  -1.358 -1.392 -1.506

   57 Openbaar groen en (openlucht)                  0 -65 -43

  Totaal   -2.858 -1.882 -1.926

  lasten 010 Mutaties reserve                                            0 200 200

   24 Economische havens en waterwegen         0 125 65

   31 Economische ontwikkeling                           2.940 1.635 1.604

   33 Bedrijfsloket en bedrijfsregel                      5 5 3

   34 Economische promotie                                  20 20 20

   57 Openbaar groen en (openlucht)                  0 294 242

  Totaal   2.965 2.279 2.133

Totaal 3 Totaal Economische zaken    107 398 208

4 Onderwijs baten 010 Mutaties reserve                                            0 -562 -289
   04 Overhead                                                    0 0 0
   42 Onderwijshuisvesting                                   -683 -592 -460
   43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken          -1.237 -1.347 -1.121
  Totaal   -1.919 -2.500 -1.869
  lasten 010 Mutaties reserve                                            0 398 440
   42 Onderwijshuisvesting                                   5.291 5.352 4.915
   43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken          3.395 3.005 2.857
  Totaal   8.686 8.755 8.212

 Totaal Onderwijs    6.766 6.254 6.343

5 Sport, cultuur en recreatie baten 010 Mutaties reserve                                            0 -1.124 -582

   52 Sportaccommodaties                                     -892 -927 -888

   53
Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
en cultuurparticipatie -111 -45 -41



   57 Openbaar groen en (openlucht)                  -200 0 0

  Totaal   -1.203 -2.096 -1.510

  lasten 51 Sportbeleid en activering                              673 708 708

   52 Sportaccommodaties                                     3.226 3.286 3.165

   53
Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
en cultuurparticipatie 3.335 3.299 3.276

   54 Musea                                                       170 170 167

   55 Cultureel erfgoed                                           560 1.697 1.207

   56 Media                                                       1.650 1.684 1.668

  Totaal   9.614 10.844 10.190

 Totaal Sport, cultuur en recreatie   8.411 8.748 8.680

6 Sociaal domein baten 010 Mutaties reserve                                            0 -397 -397
   61 Samenkracht en burgerparticipatie            -46 -20 -60

   62 Wijkteams                                                   -62 -62 -34

   63 Inkomensregelingen                                       -23.878 -25.044 -25.106

   64 Begeleide participatie                                   0 -190 -192

   65 Arbeidsparticipatie                                         -495 -232 -267

   66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                 0 0 -3

   671 Maatwerkdienstverlening 18+                     -1.766 -1.766 -1.522

   672 Maatwerkdienstverlening 18-                      0 0 -32

   681 Geëscaleerde zorg 18+                                   0 -12 -12

   682 Geëscaleerde zorg 18-                                   0 -55 -68

  Totaal   -26.248 -27.778 -27.692

  lasten 010 Mutaties reserve                                            0 225 976

   43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken          0 860 847

   61 Samenkracht en burgerparticipatie            3.445 4.213 3.685

   62 Wijkteams                                                   1.994 2.159 2.281

   63 Inkomensregelingen                                       29.465 32.758 32.524

   64 Begeleide participatie                                   6.790 7.069 7.062

   65 Arbeidsparticipatie                                         3.460 3.419 3.485

   66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                 1.627 1.637 1.705

   671 Maatwerkdienstverlening 18+                     11.983 11.368 10.811

   672 Maatwerkdienstverlening 18-                      6.981 6.250 4.620

   681 Geëscaleerde zorg 18+                                   11.082 10.451 11.166

   682 Geëscaleerde zorg 18-                                   9.085 10.924 13.301

  Totaal   85.911 91.333 92.465

 Totaal Sociaal domein    59.663 63.555 64.773

7 Volksgezondheid en milieu baten 010 Mutaties reserve                                            0 -676 -296

   57 Openbaar groen en (openlucht)                  0 -281 -373

   71 Volksgezondheid                                             -14 0 0

   72 Riolering                                                   -4.788 -4.882 -4.895

   73 Afval                                                       -8.675 -9.000 -8.821

   74 Milieubeheer                                                -141 -46 0

   75 Begraafplaatsen en crematoria                   -332 -340 -351

  Totaal   -13.950 -15.225 -14.735

  lasten 010 Mutaties reserve                                            0 120 120

   57 Openbaar groen en (openlucht)                  0 1.118 1.201

   71 Volksgezondheid                                             2.035 2.043 1.989

   72 Riolering                                                   4.211 4.305 4.366

   73 Afval                                                       6.448 6.950 7.142

   74 Milieubeheer                                                1.716 2.916 2.263

   75 Begraafplaatsen en crematoria                   394 380 454

  Totaal   14.804 17.831 17.535

 Totaal Volksgezondheid en milieu   854 2.606 2.799

8
Ruimte en stedelijke 
vernieuwing baten 010 Mutaties reserve                                            0 -2.494 -2.672

   81 Ruimtelijke Ordening                                     -16 -33 -15

   82 Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen -3.072 -3.685 -5.952

   83 Wonen en bouwen                                          -5.621 -3.947 -3.768

  Totaal   -8.710 -10.159 -12.407

  lasten 010 Mutaties reserve                                            0 49 535

   81 Ruimtelijke Ordening                                     832 832 986

   82 Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen 3.086 4.002 3.308

   83 Wonen en bouwen                                          5.718 6.449 6.609

  Totaal   9.636 11.332 11.438

 Totaal Ruimte en stedelijke vernieuwing  926 1.173 -969

        
Eindtotaal     -251 4.856 -1.847

Omschrijving Lasten Baten Reserves Totaal I/S



Onderschrijding Service en Informatiepunt 143.000   143.000 I

Onder andere lagere kosten inhuur 66.000   66.000 I

Hogere aanvraag paspoort en identiteitskaarten -52.000   -52.000 I

Lagere/minder taxatie(kosten) 38.000   38.000 I

Hogere opbrengsten door meer aanvragen paspoorten en dergelijke  66.000  66.000 I

Lagere opbrengsten OZB  -23.000  -23.000 I

Hogere bijdrage Veiligheidsregio -134.000   -134.000 I

Hogere lasten bedrijfsvoering -55.000   -55.000 I

Lagere energielasten 145.000   145.000 I

Lagere kosten renovatie Stadhuis 234.000  -234.000 0 I

Extra uitkering n.a.v. het nemen van het sportbesluit  775.000  775.000 I

      

Overige verschillen 120.000 166.000 12.000 298.000 I
Saldo programma 1 Bestuur en ondersteuning 505.000 984.000 -222.000 1.267.000  

Uitstel onderhoud waterwegen 102.000   102.000 I

Projectuitgaven "De Kop Werkt" nog niet gedaan 100.000 -100.000  0 I

Niet bestede middelen Nieuw Perspectief 186.000   186.000 I

Meer inkomsten van derden gekoppeld aan leges en herstel straatwerk  159.000  159.000 I

Nog niet ontvangen BDU subsidie  -103.000  -103.000 I

Administratieve verwerking bate "De Kop Werkt!"  200.000  200.000 I

Fietspad Duinweg, nog niet ontvangen subsidie   140.000 140.000 I

      

Overige verschillen 107.000 80.000 -18.000 169.000 I
Saldo programma 2 Openbare ruimte 495.000 236.000 122.000 853.000  

Hoger opbrengsten toeristenbelasting  115.000  115.000 I

      

Overige verschillen 146.000 -71.000 0 75.000 I
Saldo programma 3 Economische zaken 146.000 44.000 0 190.000  

Lagere lasten onderwijshuisvesting 131.000  -576.000 -445.000 I

Uitstel verkoop schoolgebouw  -261.000 261.000 0 I

Extra opbrengst afrekening gebouwonderhoudsconvenant  123.000  123.000 I

Lagere opbrengsten onderwijsbeleid  -150.000  -150.000 I

      

Overige verschillen 453.000 -70.000  383.000 I
Saldo programma 4 Onderwijs 584.000 -358.000 -315.000 -89.000  

Uitstel bijdrage aan Zeestad in Logementsgebouw 542.000  -542.000 0 I
      

Overige verschillen 112.000 -44.000  68.000 I
Saldo programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 654.000 -44.000 -542.000 68.000  

Minder aanspraak op bijzonder bijstand en/of armoedebeleid 233.000   233.000 I
Minder gebruik voorzieningen WMO 515.000   515.000 I
Hogere lasten jeugdvoorzieningen -1.475.000   -1.475.000 I
Hogere lasten centrumtaak Beschermd Wonen -582.000   -582.000 I
Lagere lasten samenkracht en burgerparticipatie 528.000   528.000 I
Lagere eigen bijdrage  -244.000  -244.000 I
Mutaties BUIG   -751.000 -751.000 I
      

Overige verschillen 400.000 158.000  558.000 I
Saldo programma 6 Sociaal Domein -381.000 -86.000 -751.000 -1.218.000  

Hogere lasten Convenant wijkaanpak Plus -162.000 91.000  -71.000 I

Vertraging bodemsanering overige projecten 523.000  -380.000 143.000 I

Duurzaamheidsagenda 93.000   93.000 I

Hogere lasten afvalinzameling -246.000 -125.000  -371.000 I

      

Overige verschillen 88.000 -76.000  12.000 I
Saldo programma 7 Volksgezondheid en milieu 296.000 -110.000 -380.000 -194.000  

Afwikkeling grondexploitatie Willem Alexanderhof en Doggerswijk West over 2017 688.000 1.794.000  2.482.000 I

Afstoten van gronden en panden  403.000 -486.000 -83.000 I

Lagere opbrengsten bouwleges  -244.000  -244.000 I

Mutaties kosten vastgoed   178.000 178.000 I

    0  

Overige verschillen -308.000 117.000  -191.000  
Saldo programma 8 Ruimte en Stedelijke vernieuwing 380.000 2.070.000 -308.000 2.142.000  

      
Totaal programma's 2.679.000 2.736.000 -2.396.000 3.019.000  

Hogere opbrengsten Algemene uitkering  382.000  382.000 I

Aanpassing onttrekking/storting reserve Sociaal Domein   3.015.000 3.015.000 I

Lagere lasten financieringsfunctie 209.000   209.000 I
      

Overige verschillen 39.000 36.000  75.000 I

Saldo programma algemene dekkingsmiddelen 248.000 418.000 3.015.000 3.681.000  

Totaal Generaal 2.927.000 3.154.000 619.000 6.700.000  



Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Den Helder van
toepassing zijnde regelgeving: Wet Normering Topinkomens.
 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de gemeente Den Helder is € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur
en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1
januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de
opdracht als voor het uurtarief. De wijziging in toelichting heeft geen impact en veroorzaakt geen
onverschuldigde bedragen.
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

Bedragen (x € 1) M. Huisman R. Reus

Functie(s) Griffier Gemeentesecretaris

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1 1

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

   

Individueel WNT-maximum 181.000 181.000

   

Bezoldiging   

Beloning 100.423 115.871

Belastbare onkostenvergoedingen 0 77

Beloningen betaalbaar op termijn 15.561 16.783

Subtotaal 115.984 132.731

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

   

Totaal bezoldiging 115.984 132.731

   

Motivering indien overschrijding: zie NVT NVT

   

Gegevens 2016   
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1 1

   

Beloning 94.547 55.576

Belastbare onkostenvergoedingen 387 0

Beloningen betaalbaar op termijn 12.463 7.354

   

Totaal bezoldiging 2016 107.397 62.930

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

 
 Begroot Werkelijk

Structurele onttrekkingen:   
Bodemsanering 613.023 296.318
Egalisatiereserve onderwijshuisvesting 269.600 0
Aankopen stadshart WVG 63.313 61.031
Sociaal Domein 533.967 833.368
Woonwagens Blankmanstraat 13.000 13.000
Duinen Noordkop Bezoekerscentrum 12.250 8.818
Verplaatsing kinderboerderij 17.670 0
Nieuwbouw Pijler/Herderschee 126.584 126.584
Onderwijscluster Pasteurstraat 153.172 153.172
Totaal 1.802.579 1.492.291

   
Structurele toevoegingen:   
Bespaarde rente 1.048.106 1.048.080
Bodemsanering 120.000 120.000



Egalisatiereserve onderwijshuisvesting 398.146 440.084
Sociaal Domein 2.940.389 975.642
Nieuwbouw Pijler/Herderschee 67.138 66.800
Onderwijscluster Pasteurstraat 88.996 89.360
Totaal 4.662.775 2.739.966

4.6 Toelichting exploitatie

Toelichting onvoorzien

Voor onvoorzien wordt geen bedrag begroot in de exploitatie. We kiezen ervoor om onverwachte uitgaven ten
laste te brengen van het exploitatieresultaat van het boekjaar waarin de lasten zich voordoen.

Toelichting begrotingsrechtmatigheid

De toelichting is op programmaniveau gemaakt. Alleen programma's waar sprake is van mogelijke
begrotingsonrechtmatigheid is in de toelichting opgenomen. In de programmaverantwoording is per programma
een uitgebreidere toelichting opgenomen.

Overzicht incidentele baten en lasten

Programma Omschrijving Begroting aangepast Totaal Realisatie
1 Bestuur en ondersteuning Opleiding Brandweer 134.000  134.000 133.000

 Opleiding brandweer dekking strategische visie -134.000  -134.000 -134.000

 Bijdrage FLO vm Brandweerpersoneel 0 55.000 55.000 72.895

 Kosten opruiming explosieven  337.980 337.980 307.604

 Voordeel rentelasten Veiligheidsregio -80.000  -80.000 -80.000

 Bijdrage rijksoverheid opruiming explosieven  -236.586 -236.586 0

 Vergoeding ketenhuis  42.000 42.000 42.000

 Renovatie Stadhuis  752.000 752.000 517.726

 Dekking renovatie Stdhuis uit reserve  -752.000 -752.000 -517.725

 Herstel schade Stadhuis  125.000 125.000 68.548

 Verhaal schade Stadhuis  -125.000 -125.000 -68.548

 Afschaffen betaald parkeren via AR  -723.560 -723.560 -723.560

 Ketenhuis  80.000 80.000 10.335

 Ketenhuis via AR  -80.000 -80.000 -80.000

 Onttrekking reserve frictie tbv algemene reserve -309.824  -309.824 -309.824

 Toevoeging algemene reserve door opheffen best.res. 435.908  435.908 435.907

 Dotatie reserve Strategische Visie  2.751.000 2.751.000 2.751.000

 Onttrekkening AR tbv reserve Strategische Visie  -2.751.000 -2.751.000 -2.751.000

 Diverse kleine incidentele lasten 13.932 68.000 81.932 81.932

 Diverse kleine incidentele onttrekkingen AR -13.932 -68.000 -81.932 -81.932

      

Totaal 1 Bestuur en ondersteuning  46.084 -525.166 -479.082 -325.643

      

2 Openbare ruimte Fietspad Duinweg 280.000 -280.000 0 0

 Streepjesberg 250.000 -250.000 0 0

 Fietspad Duinweg dekking algemene reserve -140.000 0 -140.000 -140.000

 Subsidie fietspad Duinweg -140.000  -140.000 0

 Streepjesberg dekking algemene reserve -250.000 250.000 0 -250.000

 Vorming reserve kapitaallasten fietspad Duinweg  280.000 280.000 140.000

 Vorming reserve kapitaallasten Streepjesberg  250.000 250.000 250.000

 Onderhoud openbare ruimte  347.000 347.000 347.000

 Onderhoud openbare ruimte via AR  -347.000 -347.000 -347.000

 Nieuw perspectief  200.000 200.000 13.814

 Dekking AR Nieuw perspectief  -200.000 -200.000 -200.000

 Dotatie reserve kapitaallasten Noorderhaaks 800.000 1.215.927 2.015.927 2.015.927

 Onttrekking reserve Noorderhaaks -800.000 -1.215.927 -2.015.927 -2.015.927

      

Totaal 2 Openbare ruimte  0 250.000 250.000 -186.186

      

3 Economische zaken Bijdrage " De Kop Werkt!" 1.500.000 1.089.290 2.589.290 2.589.290

 Bijdrage " De Kop Werkt!" -1.500.000 1.500.000 0 0

 "De Kop Werkt" dekking vanuit Strategische Visie  -2.589.290 -2.589.290 -2.589.290

 De Kop Werkt marketingstrategie  65.000 65.000 65.000

 Bijdrage De Kop Werkt marketingstrategie  -65.000 -65.000 -65.000

 Bijdrage Efro Port fo Innovation  100.000 100.000 100.000

 Subsidie top van Holland  80.000 80.000 80.000



 Dekking bijdrage Efro uit reserve  -100.000 -100.000 -100.000

 De Kop Werkt plan van aanpak  60.000 60.000 0

 Bijdrade De Kop Werkt plan van aanpak  -60.000 -60.000 0

 De Kop Werkt! strandopgang  100.000 100.000 0

 Bijdrage De Kop Werkt! strandopgang  -100.000 -100.000 0

 Onttrekking AR tbv reserve EFRO  -200.000 -200.000 -200.000

 Dotatie bestemmingsreserve EFRO  200.000 200.000 200.000

      

Totaal 3 Economische zaken  0 80.000 80.000 80.000

      

4 Onderwijs Onderhoudsconvenant  -320.000 -320.000 -442.930

 Uitvoering rijksregeling VSV  237.000 237.000 158.180

 Dekking rijksregeling VSV  -237.000 -237.000 -175.951

      

Totaal 4 Onderwijs  0 -320.000 -320.000 -460.701

      

5 Sport, Cultuur en Recreatie Aanpassing bezuinigingstaakstelling 65.000  65.000 0

 Sail 200.000  200.000 200.000

 Aanpassing bezuinigingstaakstelling dekking AR -65.000  -65.000 -65.000

 Sail dekking algemene reserve -200.000  -200.000 -200.000

 Bijdrage HHNK strandopgang  -133.486 -133.486 -134.000

 Storting bijdrage HHNK in voorziening  133.486 133.486 133.486

 Project "Identity matching"  65.000 65.000 42.603

 Vergoeding DKW "Identity matching"  -65.000 -65.000 -42.603

 Bijdrage reparatie/onderhoud zwembad  60.000 60.000 0

 Bijdrage Stelling Den Helder  195.175 195.175 195.175

 Dekking bijdrage stelling Den Helder uit r. Monumenten  -195.175 -195.175 -195.175

 Subsidie Theater Kampanje  300.000 300.000 300.000

 Subsidie Theater Kampanje via AR  -300.000 -300.000 -300.000

 Bijdrage Casino  542.000 542.000 0

 Onttrekking bestemmingsreserve Casino  -542.000 -542.000 0

 Onttrekking reserve winst de Nollen -60.566  -60.566 -60.566

 Onttrekking reserve Multicultureel Centrum -25.853  -25.853 -25.853

      

Totaal 5 Sport, Cultuur en Recreatie  -86.419 60.000 -26.419 -151.933

      

6 Sociaal Domein Bijdrage ESF  -64.000 -64.000 -98.444

 Bijdragen gemeenten  -68.000 -68.000 -94.330

 Inhuur (ESF gelden)  180.000 180.000 262.752

 Oranjerie  280.000 280.000 280.000

 Managementdashboard SD  40.000 40.000 0

 Managementdashboard SD via AR  -40.000 -40.000 -40.000

 Opvang asielzoekers  685.000 685.000 0

 Opvang asielzoekers via AR  -685.000 -685.000 -685.000

 Onttrekking reserve werkdeel WWB tbv AR -40.000  -40.000 -39.665

      

Totaal 6 Sociaal Domein  -40.000 328.000 288.000 -414.687

      

7 Volksgezondheid en Milieu Baggeren binnenhaven 77.000  77.000  

 Baggeren binnenhaven dekking algemene res -77.000  -77.000 -77.000

 Bijdrage aan Baggerbeheer  685.000 685.000 685.000

 Bijdrage stichting Afvalfonds  -325.000 -325.000 -275.186

 Doorstorten bijdrage Stichting Afvalfonds  325.000 325.000 387.158

 Den Helder energieneutraal in 2040  100.000 100.000 7.165

 Den Helder energieneutraal in 2040 via AR  -100.000 -100.000 -100.000

 Onttrekking reserve DIVMAG terrein  -50.000 -50.000 0

      

Totaal 7 Volksgezondheid en Milieu  0 635.000 635.000 627.137

      

8 Ruimte en stedelijke vernieuwing Uitwerkingsplan Stadshart 636.000  636.000 636.000

 Dekking Stadshart Stedelijke vernieuwing -636.000  -636.000 -636.000

 Aankoop Lidwina  787.524 787.524 787.524

 Verkoop panden  -281.950 -281.950 -534.500

 Verkoop gronden  -131.310 -131.310 -151.250

 Dekking aankoop Lidwina  -787.524 -787.524 -787.524

 Verduurzaming gemeentelijke vastgoed  95.000 95.000 74.725

 Verduurzaming gemeentelijke vastgoed via AR  -95.000 -95.000 -95.000

 Dotatie in reserve vastgoed  48.773 48.773 534.500

 Kosten vastgoed  256.703 256.703 203.567

 Onttrekking in reserve vastgoed  -23.526 -23.526 -203.567

 Dotatie reserve kapitaallasten p.terrein de Schooten 120.000  120.000 120.000

 Woonomgeving de Schooten -120.000  -120.000 -120.000



 Dotatie reserve kapitaallasten A. Pieckplein 756.000  756.000 756.000

 Onttrekking reserve A. Pieckplein -756.000  -756.000 -756.000

      

Totaal 8 Ruimte en stedelijke vernieuwing  0 -131.310 -131.310 -171.525

      

 Totaal -80.335 376.524 296.189 -1.003.538

5. Single audit information



6. Controleverklaring

7. Bijlagen

Overzicht van geldleningen



 


