
GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

Amendement 

AMENDEMENT nr.: 
datum raadsvergadering: 

c5 J\.JLI 2otq 
I 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

··--·------------- 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RVO 19 .0050, agendapunt 6; 

besluit: 

1. Beslispunt 3 van het ontwerpbesluit betreffende de programma-indeling voor de 
begroting te laten vervallen; 

2. De programma-indeling, zoals deze in de vorige bestuursperiode is gebruikt, ook voor 
deze bestuursperiode te hanteren. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 

Toelichting: 

Bij de indeling in vier programma's worden de programma's heel groot. Het sociaal domein is 
verspreid over verschillende programma's, hetgeen onwenselijk is. Bovendien mag er binnen 
programma's met gelden geschoven worden, wat met slechts vier programma's erg makkelijk 
wordt. 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Den Helder 

AMENDEMENT nr.: A - <- 
datum raadsvergadering: 

/l J"Li "2..c'l 
aangenomen / verworpen / ingetro 

Amendement regelgeving 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 19.0050, agendapunt 6; 

besluit: 

het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

Punt 3: 
"de begroting conform de Kadernota in te richten in vier programma's: 
a. Bestuurlijke vernieuwing; 
b. Zorgzame gemeente; 
c. Vitale gemeente; 
d. Leefbare gemeente " 
wordt geheel geschrapt. 

Namens de fractie van de PVV 

Toelichting: 

De door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde paragraaf voegt niet met de 
Financiële verordening gemeente Den Helder 2017. Deze zegt in artikel 2, lid 1: 

De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die 
raadsperiode vast. 

Wij hebben als raad bij aanvang van de lopende raadsperiode geen wijzigingen aangebracht in 
de huidige programma indeling van de begroting. De toelichting op het aangehaalde artikel 
zegt daarover: 



Overigens bepaalt dit artikel niet dat elke nieuwe raadsperiode de gehele begroting en 
jaarstukken moeten worden herzien. In de meeste gevallen is dat niet raadzaam. Als de 
indeling en gebruikte indicatoren de vorige raadsperiode goed zijn bevallen, kunnen deze 
ongewijzigd opnieuw worden vastgesteld. In andere gevallen zijn (kleine) bijstellingen of 
wijzigingen meestal voldoende. 

In de laatste commissievergadering van B&M bracht het college in dat er met de raad over dit 
voorstel is gesproken. Dit mag wel zo zijn, maar een beslissing in de gemeenteraad daarover 
wordt genomen op basis van vigerende wet- en regelgeving. Dit is nooit gebeurd. 

Ook de gewijzigde systematiek van de Meicirculaire heeft grote gevolgen. Vanaf 
uitkeringsjaar 2019 is namelijk de integratie-uitkering Sociaal domein ( en daarmee het 
afzonderlijke hoofdstuk in de circulaire) opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen 
zijn of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar aparte integratie-uitkeringen 
(Participatie, Beschermd wonen en Voogdij/18+ ). 

De gecombineerde wijziging van de programma indeling en systematiek van de Meicirculaire 
maakt het voor ons als raadsfractie(s) nagenoeg onmogelijk om de financiële stromen te 
kunnen blijven volgen in de tijd. Dit is naar de mening van de PVV essentieel om onze 
controlerende taak als lid van de gemeenteraad naar behoren uit te kunnen voeren. 

De wijziging van de systematiek in de Meicirculaire was ruim van tevoren bekend en is wat 
wij noemen een autonome ontwikkeling. Dit tezamen met de strijdigheid met de financiële 
verordening leidt dit ertoe dat wij voorstellen deelbesluit 3 van het ontwerpbesluit te 
schrappen. 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

AMENDEMENT nr.: 
datum raadsvergadering: 

8 juli 1.__ó\(.\ 
J ) 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RV019.0050, agendapunt 6; 

Besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. het bedrag Urban Data Center ad€ 100.000,- wordt geschrapt; 
2. in de kadernota in het programma Bestuurlijke vernieuwing bij doel 3 onder het kopje 

"Wie doet wat om dit doel te bereiken" de tekst op bladzijde 8: "Starten met het 
gebruik van data via Urban Data Center" vervalt; 

3. in de kadernota in het programma Bestuurlijke vernieuwing onder het kopje "Nieuwe 
activiteiten uitgedrukt in structureel geld." de tekst op bladzijde 11: "Deelname aan 
Urban Data Center om datagedreven te werken en hiermee uiteindelijk de 
dienstverlening te verbeteren. " vervalt. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 

Toelichting: 
Een Urban Data Center dat €100.000,- per jaar kost om op de lange termijn de gemeentelijke 
dienstverlening beter te maken is niet nodig. Om de dienstverlening te verbeteren en het doel 
te behalen dat stelt "Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de 
gemeente Den Helder." is het van belang om klantgerichter en persoonlijker te handelen, niet 
om data te verzamelen. 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

AMENDEMENT or.: (\ t. t,.. 
datum raadsvergadering: 

6 Juli 1_o\~ 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019, 
gelezen hebbende raadsvoorstel RVO 19 .0050, agendapunt 6; 

Besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de voorgenomen bezuinigingen binnen het Sociaal Domein, ad € 1.650.000, 

worden geschrapt; 
2. in de dekking wordt voorzien door het bedrag voor Port of Den Helder te 

verlagen met€ 1.000.000,- en het bedrag voor Willemsoord/erfgoedinstelling 
te verlagen met€ 650.000,- 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 

Toelichting: 
Het college geeft aan het Sociale Domein vanuit een gesloten stelsel baten en lasten te 
willen bekostigen. Als je dan uitgaat van een gesloten stelsel kan het toch niet zo zijn 
dat een ombuiging van 1.6 mln. wordt voorgesteld. Het zou er op lijken dat we er 
eerst geld uithalen en daarna "het stelsel sluiten". Daarbij komt dat alle partijen als 
kiezersbelofte hadden "er wordt niet bezuinigd op het Sociale Domein!" 



ePvDA 
SENIORENPARTIJ 

A - AMENDEMENT nr.: J_ 

datum raadsvergadering: 

8 JVL,1 2_o\j 
aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement 

Terugdringen bezuinigingen sociaal domein voor 2020 

De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.00SO); 

besluit 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 

1. De voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot 
a. Sociaal juridische dienstverlening, 
b. preventie schuldhulpverlening, 
c. professioneel zorgaanbod in buurthuizen, 
Voor de jaren 2020 en 2021 te schrappen. 

2. In de dekking te voorzien door een groter beslag te leggen op de Algemene Reserve voor de 
jaren 2020 en 2021. 

De fracties van 
de PvdA, de Seniorenpartij, 

P. Blank E.G.J. Kootkar 

Toelichting. 
• De nu gepresenteerde voorstellen nemen een te groot voorschot op de toekomst. 
• Voorgestelde zoekrichtingen m.b.t. sociaaljuridische dienstverlening, preventie 

schuldhulpverlening en professioneel zorgaanbod in buurthuizen zijn in deze kadernota te vroeg 
opgenomen. 

• In de onderbouwingen ervan wordt ook al gesproken over twijfels van haalbaarheid. 
• Deze voorstellen -inclusief het voorstel m.b.t. de voedselbank en actief talent- passen niet in de 

mogelijke zoekrichtingen naar meer doelmatigheid. Betrokken organisaties staan dicht op de 
getroffen bewoners zelf. Hun werk en netwerken dienen eerder versterkt te worden; 

• Voor knelpunten met betrekking tot de herinrichting van het sociaal domein zijn juist reserves 
beschikbaar. Laten we die dan daar ook voor gebruiken. 

• In een zorgzame gemeente dienen bezuinigingen pas te worden ingeboekt als in de praktijk de 
doelstellingen zijn gerealiseerd. En niet andersom. Als je succesvol wilt reorganiseren moet je 
eerst investeren! 



AMENDEMENT nr.: 
datum raadsvergadering: 

8 JVL\ LOil\ 
aangenomen / verworpen / ingetroken 

Amendement 

Schrappen bezuiniging op de verslavingszorg en dan met name op de dagbesteding verzorgd door 
Reakt 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de 
Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de voorgenomen bezuiniging op de dagbesteding/verslavingszorg verzorgd door Rea kt ad 

€ 100.000,- wordt geschrapt; 
2. voor het jaar 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag van € 100.000,- op de 

Algemene Reserve. 

Namens fractie Behoorlijk Bestuur, 

S. Hamerslag 

Toelichting. 
De voorgenomen bezuiniging op de verslavingszorg en dan met name op de dagbesteding verzorgd 
door Rea kt wordt met dit amendement ingetrokken. Er dient met Reakt in gesprek gegaan te worden 
om helder te krijgen wat met betrekking tot job coachen en dagbesteding de mogelijkheden binnen 
organisatie van Rea kt zijn. 

Uit de voorliggende meerjarenraming 2020-2023 blijkt dat er sprake is van een structureel batig 
exploitatiesaldo van€ 318.000,-. Er is dus voldoende ruimte in de exploitatie om deze voorgenomen 
structurele bezuiniging te schrappen. 
Voor het jaar 2021 kan in de dekking worden voorzien door een extra beslag op de Algemene 
Reserve. 



D66 
Den Helder 

AMENDEMENT nr.: f\ t. 7 
datum raadsvergadering: 

l 8 JuLl 2._c11 
---~~genomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement over bezuiniging verslaafden/daklozenzorg 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op samenloop verslaafden/daklozen zorg, 
ad€ 100.000,- met ingang van 2021, wordt geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

De zorg voor verslaafden staat onder druk door hogere kosten van zorgverlening en 
de wens om voor de daklozen een breder scala aan dagactiviteiten te verzorgen 
alsmede deze groep beter te betrekken in activiteiten in het kader van het 
participatiebeleid en terugkeer in de samenleving. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting -1438000 -901000 259000 318000 
benutten surplus 2022 en 
2023 -259000 -259000 -259000 -259000 ( 1) 

saldo na mutatie -1697000 1160000 0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaaid parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

Opvoedondersteuning 50000 50000 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



ChristenUnie 

AMENDEMENT nr.: A - & 
datum raadsvergadering: 

I. 1 1,1, 
aangenomen / verworpen mgetrokxen 

Amendement. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, 
nummer RV019.0050, agendapunt 6; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de voorgenomen bezuiniging op samenloop verslaafden/daklozenzorg, ad€ 100.000, 

met ingang van 2021, wordt geschrapt; 
2. voor 2021 in de dekking wordt voorzien uit de reserve sociaal domein en in de jaren 2022 

en 2023 uit de ruimtevragers sociaal domein(€ 236.000,-). 

Namens de fracties van, 

ChristenUnie CDA 

Toelichting: 

De post Samenloop verslaafden/daklozenzorg blijk voor 100% een korting te zijn op React, 
het voormalige ActiefTalent. Aangezien er in de praktijk geen sprake is van dubbelingen zal 
de korting direct bij de doelgroep van React terecht komen. Deze groep zeer kwetsbare 
mensen kunnen nergens anders terecht en zullen daardoor weer op de straat belanden. 
Dit is voor de ChristenUnie en het CDA onbespreekbaar. 



Den Helder 

AMENDEMENT nr.: A C -1 
datum raadsvergadering: 

8 JvL\ 1-o\q 
j 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement over bezuiniging inloopkosten WMO 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op Inloopkosten WMO ad€ 100.000,- wordt geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

Naar aanleiding van de discussie in de commissie betreffende de achterstanden in 
de afhandeling van aanvragen voor voorzieningen voor gehandicapten en de nu 
ontstane prijsontwikkelingen zullen juist de financiële middelen zeer nodig zijn en zou 
deze bezuiniging voor nog grotere achterstanden kunnen zorgen. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 
geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 
Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

Opvoedondersteuning 50000 50000 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



Den Helder 

AMENDEMENT nr.: A C. ï o 
datum raadsvergadering: 

8 J\Jli l_ó\C' 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement over bezuiniging bemoeizorg 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op bemoeizorg (incl. samenloop), ad€ 80.000,- met 
ingang van 2021, wordt geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

De onder het programma Zorgzame gemeente vallende post voor bemoeizorg is 
ontstaan uit de noodzaak om zorgmijders door signalering in beeld te krijgen en deze 
door een gericht aanbod die zorg te kunnen geven die nodig is om hen weer bij de 
samenleving te betrekken. Juist in de nog redelijk nieuwe aanpak van gebiedsgericht 
werken is dit één van de tools om in wijken en buurten iedereen te betrekken bij het 
Sociaal Domein. Het wegvallen van bemoeizorg zou een terugval betekenen van de 
reeds opgebouwde vertrouwde banden met mensen die gewoonlijk niet snel hulp 
zoeken of zelfs weigeren hulp te aanvaarden. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 
geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 
betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 
Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

Opvoedondersteuning 50000 50000 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



AMENDEMENT nr.: 
datum raadsvergadering: 

A r:,. \, 

aangenemen / verworpen / ingetro ~ 

Amendement 
Voorgenomen bezuiniging op zorgaanbieders in buurtcentra in te trekken 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de 
Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

1. beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
a) de voorgenomen bezuiniging op Zorgaanbieders in buurtcentra, ad€ 75.000,-, wordt 

geschrapt; 
b) voor de jaren 2020 en 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag 

(2 x € 75.000,-) op de Algemene Reserve. 

2. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
a) te onderzoeken wat de gevolgen zijn wanneer de taken van de professionele 

zorgaanbieders bij de buurthuizen te komen liggen; 
b) te onderzoeken wat er nodig is om de buurthuizen en hun personeel voor te bereiden op 

de taken zoals in punt 2 is aangehaald; 
c) de raad in de commissie MO van 23 september 2019 middels een rapportage te 

informeren. 

Namens fractie Behoorlijk Bestuur, 

S. Hamerslag 

Toelichting. 
De gevolgen van deze voorgenomen bezuiniging zijn op dit moment nog te vaag. We hebben nog 
geen inzicht in de gevolgen van deze bezuiniging. 
In onze ogen zijn nog niet alle buurthuizen ingericht voor het overnemen van de taken van de 
zorgaanbieders (denk aan een kamer waar je privé aangelegenheden kan bespreken). 
Om kwaliteit en professionaliteit te kunnen waarborgen, moet er in het buurthuis geïnvesteerd 
worden in personeel/vrijwilligers middels opleidingen en cursussen. 

Uit de voorliggende meerjarenraming 2020-2023 blijkt dat sprake is van een structureel batig 
exploitatiesaldo van€ 318.000,-. Er is dus voldoende ruimte in de exploitatie om deze voorgenomen 
structurele bezuiniging te schrappen. 
Voor de jaren 2020 en 2021 kan in de dekking worden voorzien door een extra beslag op de 
Algemene Reserve. 



D66 
AMENDEMENT nr.: /\ . i 2. 

datum raadsvergadering: 

& JUL\ 2._ü I~ 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Den Helder 

Amendement over bezuiniging Zorgaanbieders in de 
buurtcentra 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op Zorgaanbieders in de buurtcentra, ad€ 75.000,-, 
wordt geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

Bij het optuigen van het "Wijk- en Gebiedsgericht werken" is door de projectleiding 
aan de burgers uitgebreid aangegeven dat er in de buurten mogelijkheden voor "zorg 
in de buurt" dicht bij de mensen zou worden georganiseerd. Wil de opzet van Wijk 
en gebiedsgericht werken slagen, dan zijn deze investeringen echt hard nodig en is 
het ongepast deze post weg te bezuinigen. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

Opvoedondersteuning 50000 50000 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



D66 
\ AMENDEMENT nr.: ~ b · i :, 

datum raadsvergadering: 

~ )lil\ LO\C\ 

Den Helder 
aangenomen/ verworpen/ ingetro~en 

,-----------' 
Amendement over bezuiniging opvoedondersteuning 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op de opvoedondersteuning, ad€ 50.000,- vanaf 2021, 
wordt geschrapt. 

Namens de fractie van 066 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

Gebleken is dat er in diverse wijken toch veel behoefte is aan ondersteuning bij de, 
voor sommige mensen, moeilijke opgave van de opvoeding van kinderen. Ook hier is 
sprake van een investering in diepte die zich later vanzelf terugbetaald omdat zowel 
ouders als kinderen door goede begeleiding stevig op hun benen worden gezet voor 
de toekomst. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

ûpvoedondersteuning 5ûûûû 5ûûûû 5ûûûû Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



D66 
Den Helder 

Amendement over bezuiniging preventie 
schuldhulpverlening 

AMENDEMENT nr.: A (. 1 ½ 

datum raadsvergadering: 

g JuLl 1.._ö\j 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op preventie schuldhulpverlening ad€ 30.000,- wordt 
geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

In het geval van schulden is het motto "Voorkomen is beter dan genezen" zeer 
toepasselijk omdat het ook op deze manier werkt. Het vroegtijdig financieel bewust 
maken van jongeren is een investering in diepte die zichzelf in de toekomst 
terugbetaalt. Daarom is het zeer onwenselijk hierop te bezuinigen. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1 ) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 
geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorqaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

ûpvoedondersieuning 5ûûûû 5ûû00 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



AMENDEMENT nr.: A { .. 15 

datum raadsvergadering: 

S> Juli 1-öiC) 
aangenomen / verworpen/ ingetrokken 

Amendement 

Schrappen bezuiniging op de Wering en daarmee het indiceren voor 
de voedselbank 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de 
Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de voorgenomen bezuiniging Indiceren klanten voedselbank, ad€ 25.000,-, wordt geschrapt; 
2. voor de jaren 2020 en 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag 

(2 x € 25.000,-} op de Algemene Reserve. 

Namens fractie Behoorlijk Bestuur, 

S. Hamerslag 

Toelichting. 
Deze voorziening is in een tijd als deze schrijnend genoeg bittere noodzaak. 
De gevolgen van deze bezuiniging zijn op dit moment nog te vaag en kunnen nog niet goed worden 
ingeschat. Een aanvraag voor de voedselbank zou juist moeiteloos moeten kunnen verlopen. 
De drempel om een aanvraag op deze voorziening in te dienen moet zo laag mogelijk worden 
gehouden. 

Uit de voorliggende meerjarenraming 2020-2023 blijkt dat sprake is van een structureel batig 
exploitatiesaldo van€ 318.000,-. Er is dus voldoende ruimte in de exploitatie om deze voorgenomen 
structurele bezuiniging te schrappen. 
Voor de jaren 2020 en 2021 kan in de dekking worden voorzien door een extra beslag op de 
Algemene Reserve. 



D66 
AMENDEMENT nr.: 
datum raadsvergadering: 

8 )\.Ill ?_011 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Den Helder 

Amendement over bezuiniging indiceren voedselbank 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op de indicatie voedselbank, ad€ 25.000,-, 
wordt geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

Ondanks het feit dat het al merkwaardig is dat wij in deze tijd van een bloeiende 
economie nog steeds voedselbanken nodig hebben, is juist de onafhankelijke 
indicering voor deze toch nog groeiende doelgroep hard nodig. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

(1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

Opvoedondersteuning 50000 50000 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorq 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



AMENDEMENT nr.: A 6 -'l 
datum raadsvergadering: 

[/ JULl 1-o•j 
aangenomen / verworpen / inge 

Amendement 
Voorgenomen bezuiniging op Sociaal raadslieden. 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de 
Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de voorgenomen bezuiniging op sociaal juridische dienstverlening, ad€ 20.000,-, wordt 

geschrapt; 
2. voor het jaar 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag 

(1 x € 20.000,-) op de Algemene Reserve. 

Namens fractie Behoorlijk Bestuur, 

S. Hamerslag 

Toelichting 
De stelling van het college, gegeven in de commissie B&M van 24 juni 2019, dat burgers de sociaal 
raad lieden voornamelijk raadplegen bij onmin met de lokale overheid is onjuist. Evenals als de 
inschatting dat dit gaat veranderen als gevolg van een betere dienstverlening en beter opgestelde 
brieven. Het college meent dat de sociaal raad lieden daarom weg bezuinigd kunnen worden, omdat 
deze groep maar een bepaald percentage is van het totaal. 
De burger weet de weg naar de sociaal raad lieden namelijk ook te vinden met vragen over 
schuldhulpverlening, echtscheiding en voogdijzaken, WMO aanvragen en voor laaggeletterden is er 
hulp bij het invullen van een formulier. 

Met deze bezuiniging wordt de verkeerde route genomen omdat, zelfs als het zou gaan zoals boven 
omschreven staat, dit dan altijd eerst nog geëvalueerd moet worden of het inderdaad zo is dat 
inwoners minder gebruik gaan maken van deze voorziening voordat je deze voorziening om zeep 
haalt. 

Uit de voorliggende meerjarenraming 2020-2023 blijkt dat sprake is van een structureel batig 
exploitatiesaldo van€ 318.000,-. Er is dus voldoende ruimte in de exploitatie om deze voorgenomen 
structurele bezuiniging te schrappen. Voor de jaren 2020 en 2021 kan in de dekking worden voorzien 
door een extra beslag op de Algemene Reserve. 



D66 
AMENDEMENT nr.: __.,.l\.:_._.......:.·-1 8 
datum raadsvergadering: 

8 JvL\ 2._c\~ 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Den Helder 

Amendement over bezuiniging Sociaal juridische 
dienstverlening 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op Sociaal juridische dienstverlening, ad€ 20.000, 
vanaf 2021, wordt geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

De onder het programma Zorgzame gemeente vallende post voor "Sociaal juridische 
dienstverlening" te schrappen. De sociale raadlieden hebben vele jaren zeer goed 
gefunctioneerd als een laagdrempelige mediation tussen de burger en de diverse 
overheden waaronder ook die van de gemeente. Ook op het gebied van voorlichting 
en verduidelijking inzake voorschriften en procedures zijn de sociale raadslieden niet 
weg te denken. Zeker daar waar het gaat om de ondersteuning van laaggeletterden 
is het van uitermate groot belang dat deze functie blijft bestaan. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorqaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

ûpvoedondersieuning 5ûûûû 5ûûûû 5ûûûû Amendemeni 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



D66 
AMENDEMENT nr.: ~ 6. I 1 
datum raadsvergadering: 

8 JUL\ l_o\q 

/. J.. aangenomen / verworpen mgetro ..... en 

Den Helder 

Amendement over verhoging budget evenementen 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
het bedrag voor evenementen met€ 100.000,- wordt verhoogd. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Henk Mosk 

Toelichting: 

Goede oude en nieuwe initiatieven en evenementen worden momenteel afgewezen 
gebaseerd op arbitraire overwegingen, maar vooral bij gebrek aan voldoende geld. 
Voor wat de overwegingen betreft, geldt dat meerjarige subsidiering soms wordt 
afgewezen omdat men "nu wel op eigen benen kan staan". Maar voor veel 
organisaties is dat een probleem. Evenementen die hun waarde hebben bewezen, 
worden hierdoor niet meer gesteund en daarvoor komen nieuwe evenementen van 
nieuwe organisaties in de plaats die soms het concept van voorgangers een iets 
andere vorm en inhoud geven. Het extra bedrag dient om minder afwegingen te 
hoeven maken en meer evenementen de kans op gemeentelijke ondersteuning te 
bieden. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

ûpvoedondersieuning 5ûûûû 5ûûûû 5ûûûû Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



AMENDEMENT nr.: _A __ . 2.._o 

B.eter._voorDen Helden 

~ 

"' PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. 
Den Helder 

datum raadsvergadering: 

2._o l1 
aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement Subsidie voor de middenstand 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het raasvoorstel RV019.0050 over de Kadernota 2020-2023, agendapunt 6; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
het budget van€ 20.000 voor Top van Holland wordt geschrapt en in plaats daarvan ter 
beschikking wordt bestemd voor het Ravelijncenter om digitale promotie te maken voor heel 
Den Helder. 

Beter voor Den Helder Behoorlijk Bestuur PVV Den Helder 

Toelichting: 

In de kadernota staat over stadsontwikkeling het volgende: "Daar is de afgelopen jaren flink aan 
gewerkt: met onder andere nieuwe gevels, vernieuwing van straten en het opknappen van het 
winkelgebied. Hier gaan we de komende jaren mee door. In het centrum en in verbinding met 
Willemsoord. We pakken door op locaties waar kwalitatief en in samenhang met de omgeving op korte 
termijn gebouwd kan worden. We grijpen kansen om Den Helder vitaler te maken". 

Tot onze verbazing zien we hier geen notitie over het Ravelijncenter of Julianadorp. Tot onze schrik 
zien we ook nergens een opmerking over digitaal staan. Den Helder kan/moet ook ontsluiten via de 
digitale kanalen. Dat dit niet gebeurt, is jammer want het koopstromenonderzoek laat een desastreus 
beeld zien met betrekking tot de binnenstad. Den Helder moet in onze optiek dan ook een digitale 
ambitie hebben. 



Het Ravelijncenter is een trekker in de regio om naar Den Helder te komen. Daar profiteert 
ook het Stadscentrum van omdat na afloop van bezoek aan het Ravelijncenter ook het 
stadscentrum wordt aangedaan. "Omdat we er nu toch zijn". 

De Overheid zet in op digitale infrastructuur. Dit kabinet heeft de ambitie de digitale koploper 
van Europa te worden. Daarom spannen we ons in om investeringen in hoogwaardige 
innovatieve ICT-projecten in Nederland te laten plaatsvinden. Zo'n investering betekent een 
boost voor de werkgelegenheid in de Regio. Wij willen als Den Helder daar graag bij 
aansluiten. 

Door het participeren in het online multi-sided platform Ravelijncenter kan Den Helder ook 
via de digitale kanalen beter ontsloten en ook makkelijker gevonden wordt. En de andere 
winkelgebieden kunnen natuurlijk aansluiten. Deze pilot is van start gegaan onder een select 
groepje ondernemers. Na akkoord van de diverse Go momenten kunnen meerdere 
ondernemers (maar ook inwoners) aansluiten op het digitale platform. Het digitale platform 
staat in het teken van: 

• Operational Excellence 
• Customer Intimacy 
• Data Integration 

Vanuit de kadernotitie 2020 de gemeente een financiële bijdrage zou moeten leveren om ook 
een ambitie te verwezenlijken op het digitale winkelplatform van het Ravelijncenter. (Deze 
kadernota houdt namelijk geen rekening dat veel aankopen online worden gedaan en vooral 
van buiten Den Helder). Het Multi-sided Platform moet zorg dragen dat dit zal worden 
omgebogen. 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

AMENDEMENT nr.: A { 2 \ 
datum raadsvergadering: 

8 J\JL\ 2.o\1 
aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RVOl 9.0050, agendapunt 6; 

Besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. Fasering Nieuw Perspectief ad€ 400.000,- (onder 'dekking' punt 11) wordt geschrapt. 
2. in de dekking wordt voorzien door het bedrag voor Willemsoord/erfgoedinstelling te 

verlagen met€ 400.000,- 

Toelichting: 
Nieuw Perspectief gaat over het onderhoud aan de openbare ruimte. Er is veel achterstallig 
onderhoud en dat moet aangepakt worden. Daarom is het onwenselijk om de hiervoor begrote 
bedragen te gaan faseren. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



AMENDEMENT or.: ~(\__..;_2._7-. 

datum raadsvergadering: 

& \UL\ 
J 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement 
Intrekken voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek en triade. 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de 
Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de voorgenomen bezuiniging op culturele instellingen, in 2020 € 125.000,- oplopend tot 

€ 250.000,- in 2023, wordt geschrapt; 
2. voor de jaren 2020 en 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag 

(€ 125.000,- + € 175.000,-) op de Algemene Reserve. 

Namens fractie Behoorlijk Bestuur, 

S. Hamerslag 

Toelichting. 
De bibliotheek en Triade zijn belangrijke voorzieningen zijn waar vele inwoners gebruik van maken. 
Deze voorzieningen zouden eerder meer ondersteund moeten worden dan dat er op bezuinigd 
wordt. 

Uit de voorliggende meerjarenraming 2020-2023 blijkt dat sprake is van een structureel batig 
exploitatiesaldo van€ 318.000,-. Er is dus voldoende ruimte in de exploitatie om deze voorgenomen 
structurele bezuiniging te schrappen. 

Voor de jaren 2020 en 2021 kan in de dekking worden voorzien door een extra beslag op de 
Algemene Reserve. 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

AMENDEMENT nr.: 
datum raadsvergadering: 

& JIJL\ 1_c\i 

aangenomen / verworpen/ ingetrokken 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RV019.0050, agendapunt 6; 

Besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de voorgenomen bezuinigingen met betrekking tot subsidies ad€ 250.000, 

worden geschrapt; 
2. in de dekking wordt voorzien door het bedrag voor 

Willemsoord/erfgoedinstelling te verlagen met€ 250.000,- 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 

Toelichting: 
Het college wil zich inzetten voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Dat betekent 
leefbaar voor iedereen. Dus ook voor diegenen die zich niet altijd zelf kunnen redden 
en af en toe een steuntje nodig hebben. Maar we moeten ook een stad zijn waar 
cultuur aanwezig is voor iedereen. Niet alleen voor diegenen die zich een duur 
schouwburgkaartje kunnen veroorloven. 



ePvDA 
SENIORENPARTIJ 

AMENDEMENT nr.: _A_-_. _i½ 
datum raadsveriadering: 

8 Ull Zo/ 

aangenomen / verwerpen / ingetr en 

Amendement 

Terugdringen bezuinigingen op cultuur voor 2020 en 2021 

De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

besluit 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 

1. geen financiële taakstellingen voor 2020 en 2021 aan de bibliotheek en Triade worden opgelegd; 
2. wordt doorgegaan met gesprekken tussen het college en de organisaties over de 

(on)mogelijkheden voor het verhogen van eigen inkomsten ( e.g. 'heffen van billijke tarieven'); 
3. In de dekking te voorzien door in de jaren 2020 en 2021 een groter beslag te leggen op de 

Algemene Reserve. 

De fracties van 
de PvdA de Stadspartij Den Helder, de Seniorenpartij, 

P. Blank H. van Dongen E.G.J. Kootkar 

Toelichting 

• Cultuur is de ziel van een stad. 
• Cultuur biedt mensen ontspanning en betekenis. 
• Cultuur biedt ruimte aan de ontwikkeling van jongeren en volwassen geeft en broedplaatsen voor 

de sociale cohesie van de stad. 
• Een bloeiende cultuursector geeft Den Helder eigenheid en identiteit. 
• Een cultureel bruisend Den Helder kan en zal een zeer aantrekkelijke affiche zijn voor nieuwe 

inwoners van onze stad. 
• Gezien de aangehaalde betekenis van een bloeiende cultuursector bevreemdt het juist dat in deze 

kadernota een financiële taakstelling wordt opgelegd aan de bibliotheek en Triade, Helderse 
cultuurinstellingen bij uitstek. 



Den Helder 

AMENDEMENT nr.: A ( _7... s- 
datum raadsvergadering: 

8 j"'' Lo1J 
aangenomen / verworpen / inge 

Amendement over bezuiniging bibliotheek 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek, oplopend van € 75.000 in het jaar 
2020 tot€ 125.000,- in het jaar 2023, wordt geschrapt. 

Namens de fractie van D66 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

Onze bibliotheek heeft als beste in de wereld lauweren verdiend ondanks de zware 
tijd tijdens de financiële crisis. De bibliotheek is al lang niet alleen maar een boeken 
uitleen maar een kennis en educatie organisatie die een belangrijke rol speelt in het 
terugdringen van laaggeletterdheid. Ook de ontwikkelingen inzake de automatisering 
van verspreiding van literatuur en naslagwerken, maken de bibliotheek tot een 
kenniscentrum voor jong en oud alsmede studenten. Daarom verdient de bibliotheek 
alle ondersteuning om deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen. 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

Opvoedondersteuning 50000 50000 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



D66 
AMENDEMENT nr.: A C _ 2. 6 
datum raadsvergadering: 

8 )\}L\ 1._è\C\ 
j 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 
Den Helder 

Amendement over bezuiniging Triade 
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
de voorgenomen bezuiniging op Triade, ad€ 50.000,- vanaf 2020, oplopend naar 
€ 125.000,- in 2023, wordt geschrapt. 

Namens de fractie van 066 Den Helder, 

Frans C. Klut 

Toelichting: 

De economie gaat voorspoedig en in de crisis van het verleden zijn veel culturele 
delen uit de begroting weg bezuinigd of konden door gebrek aan financiën niet 
worden opgepakt. Cultuureducatie is een wezenlijke methode om mensen al vanaf 
jonge leeftijd te leren kijken naar hun omgeving en door creatieve activiteiten bij te 
dragen in de leefbaarheid van onze samenleving. Cultuur verbindt op vele manieren 
dus vormt een belangrijk cement voor onze samenleving 

In de dekking wordt voorzien door de structurele ruimte in de meerjarenbegroting 
2020-2023 te benutten, een aantal wensen van het college te schrappen en betaald 
parkeren TESO-verkeer in te voeren. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen 
naar de bijlage. 



2020 2021 2022 2023 

Saldo begroting 
benutten surplus 2022 en 
2023 

saldo na mutatie 

-1438000 -901000 259000 318000 

-259000 -259000 -259000 -259000 

-1697000 1160000 

( 1) 

0 59000 

Beschikbaar na mutatie 259000 259000 259000 259000 

geen geld nieuwe financ.'rapp. 31500 31500 31500 31500 (2) 

geen Urban data center 100000 100000 100000 100000 (2) 

geen coordinator ketenhuis 78500 78500 78500 78500 (2) 

alleen pilot Hostmanship 2020 0 300000 0 0 (3) 

betaald parkeren TESO e.o. 365000 365000 (4) 

Beschikbaar na schrappen/ 469000 769000 834000 834000 
nieuwe activiteiten 
Verhoging budget Amendement 
evenementen 100000 100000 100000 100000 (5) 
Totaal beschikbaar 369000 669000 734000 734000 

Schrappen bezuinigingen (6) 

Triade 50000 75000 100000 125000 Amendement 

Bibliotheek 75000 100000 125000 125000 Amendement 

Bemoeizorg (incl. samenloop) 80000 80000 80000 Amendement 

Indiceren klanten voedselbank 25000 25000 25000 25000 Amendement 
Sociaal juridische 
dienstverlening 20000 20000 20000 Amendement 

Preventie schuldhulpverlening 30000 30000 30000 30000 Amendement 

Zorgaanbieders in buurtcentra 75000 75000 75000 75000 Amendement 

Opvoedondersteuning 50000 50000 50000 Amendement 
Samenl. 
verslaafden/dakloz.zorg 100000 100000 100000 Amendement 

Inkoopkosten WMO 100000 100000 100000 100000 Amendement 
355000 655000 705000 730000 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Den Helder 

AMENDEMENTnr.: A . 2:j 
datum raadsvergadering: 

g IJL\ 

aangenomen / verworpen / ingetro en 

Amendement Gastheren en BOA Handhavers 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 19.0050; 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 

het voorgenomen project gastheerschap wordt geschrapt en de hiermee vrijvallende middelen 
van€ 300.000,- over 2020 en€ 300.000,- over 2021 worden gebruikt om de BOA 
Handhaving op een beter peil te brengen, met nadruk op meer taken en een volledige 
uitrusting voor de Handhavers. 

Namens de fractie van de PVV 

Toelichting: 

In het voorgenomen project gastheerschap wordt onder andere gesproken over taken als 
toezichthouden en aanspreken van inwoners. Dit zijn specifiek taken van de professioneel 
opgeleide en ook bevoegde BOA Handhavers. 

Werklozen dienen begeleid te worden naar echte banen in plaats van kansloze subsidiebanen 
met veelal op termijn terugval in werkloosheid. Dit verspilt alleen veel geld. 

Op dit moment zijn de BOA Handhavers onvoldoende uitgerust. Wij denken dan onder 
andere aan middelen als een bodycam, handboeien en wapenstok en trainingen. Zeker in een 
gemeente met hoge criminaliteit die flink boven het landelijk gemiddelde ligt, is het bijzonder 
verontrustend dat de uitrusting van deze handhavers ontoereikend is. 

De veiligheid van inwoners en van de handhavers moet altijd prioriteit hebben, vinden wij. 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

AMENDEMENT nr.: 
datum raadsvergadering: 

d \UU l_0\9 
j j 

aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RVOl 9.0050, agendapunt 6; 

Besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 
'Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. het bedrag Willemsoord/erfgoedinstelling ad€ 900.000,- wordt verlaagd met€ 

150.000,- tot een bedrag van€ 750.000,- 
2. De tekst onder "Welke financiële middelen zetten we in; Nieuwe activiteiten 

uitgedrukt in structureel geld in het programma Leefbare gemeente": 
"De oprichting van de erfgoedorganisatie betekent dat de onderhoudsopgave van het 
vastgoed op orde moet worden gebracht. De huurovereenkomst van de Schouwburg 
wordt aangepast, zodat deze, zoals ook bij andere panden met een unieke bestemming, 
kostendekkend is. Wij gaan daarbij uit van een verlaging met €150.000." 

te wijzigen in: 
"De oprichting van de erfgoedorganisatie betekent dat de onderhoudsopgave van het 
vastgoed op orde moet worden gebracht. " 

Toelichting: 
De schouwburg een huurverlaging geven betekent in feite dat er meer geld naar de Kampanje 
gaat, aangezien de verlaging niet wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van de 
subsidie. Dit is onwenselijk, de Kampanje zou het moeten redden met het geld dat ze nu 
krijgt. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 
Den Helder 

AMENDEMENT nr.: .......... &_.-~, .. 
datum raadsvergadering: 

8 JULi èó\1 
aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement structurele subsidie Stichting de Nollen 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot 
het vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.00SO) en de bijbehorende financiële 
uitgangspunten (ID19.02706); 

besluit: 

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2020': 

, met dien verstande dat: 
1. de structurele subsidie aan Stichting De Nollen, ad € 20.000,-, wordt geschrapt; 
2. de voorgestelde bezuinigingen op de Wmo met€ 20.000,- worden verlaagd; 

Namens de fractie van: 
Gemeentebelangen, Behoorlijk Bestuur, de PVV, 

N. List S. Hamerslag V.H. van den Born 

Toelichting: 
Gelet op de geldstromen die in de afgelopen 12 jaren naar De Nollen zijn gegaan, het feit dat 
De Nollen geen verantwoording hebben afgelegd over de besteding van de subsidies en de 
ontstane financiële situatie en de financiële positie van de gemeente, vinden wij een 
structurele subsidie aan Stichting De Nollen op dit moment onverantwoord. 
Wij zijn van mening dat deze middelen ingezet kunnen worden voor de uitvoering van de 
Wmo. 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

AMENDEMENT nr.: A t.10 
datum raadsvergadering: 

8 y-.!L. \ Lo\, 
aangenomen / verworpen / ingetrokken 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RV019.0050, agendapunt 6; 

Besluit: 

In het programma "Leefbare gemeente" onder doel 2 de tekst op bladzijde 30: 
"Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel C. " 

te wijzigen in: 

"Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B ". 

Toelichting: 
De doelstelling is om als gemeente in 2040 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken moet 
zwaar ingezet worden op verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Dan is energielabel 
C niet voldoende. Bovendien streeft Woningstichting Den Helder naar energielabel B. De 
gemeente moet het goede voorbeeld geven en kan niet van haar partners meer vragen dan dat 
zijzelf doet. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

AMENDEMENTnr.:_A __ ._3 \ 

datum raadsvergadering: 

\.IL\ 

aangenomen / verworpen / ingetro en 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RV019.0050, agendapunt 6; 

Besluit: 

In het programma Leefbare gemeente onder het kopje "Welke financiële middelen 
zetten we in" op bladzijde 3 7 de onderstaande tekst te schrappen: 

"Een structurele bijdrage aan de onderhoudsvoorziening van De Kampanje borgt dat 
deze organisatie de komende jaren de onderhoudsopgave zelf kan financieren. " 

Toelichting: 
Voor het jaar 2019 heeft de Kampanje een extra bijdrage van €300.000,- ontvangen van de 
gemeente. Het is onbegrijpelijk dat de Kampanje jaar na jaar extra geld vraagt van de 
gemeente en het is onwenselijk dat er nog meer structureel geld naar de Kampanje gaat. In de 
exploitatie hoort rekening gehouden te worden met de kosten voor onderhoud en de 
Kampanje hoort deze kosten zelf te dekken. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 


