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Inleiding  

Voor u ligt de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. 
 
Kaders 

In de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 wil het college van Den Helder inzicht geven in 
wat wij in deze periode willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten. 
De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2014-2018 besloten om geen nieuwe ‘beleidsbesluitpunten’ 
op te nemen in de programmabegroting 2015. Daarom kan deze begroting als beleidsarm worden beschouwd.  

 
De kadernota gaat in de planning- en control cyclus aan de programmabegroting vooraf. In de kadernota geeft de 
gemeenteraad kaders aan om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Structurele lasten en baten 
moeten met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast moet het weerstandsvermogen groot genoeg zijn om financiële 
risico’s op te kunnen vangen.  
 
De strategische visie is het belangrijkste kader in de planning- en control cyclus. De strategische visie Den Helder 
2020 is in mei 2007 vastgesteld door de raad. De kern van de visie luidt: 
“Den Helder is dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, met goede en diverse werkmilieus, 
plezierige en veilige woonmilieus, een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en 
levendig stadshart en een adequate infrastructuur. Daarvoor is het nodig dat de mensen (inwoners, bedrijven, 
dag- en verblijfstoeristen) in Den Helder willen blijven en dat nieuwe mensen en bedrijven naar Den Helder 
komen. Stabilisatie van het inwoneraantal is daarbij het eerste doel, waarna een stijging tot circa 60.000 inwoners 
wordt nagestreefd”. 

Halverwege het begrotingsjaar evalueren we met een tussenrapportage. Wat hebben we (beleidsmatig) bereikt 
en wat moeten we nog realiseren voor het eind van het jaar? De programmarekening tot slot is het sluitstuk van 
de planning- en control cyclus van het gemeentelijk beleid. Het is feitelijk het spiegelbeeld van de 
programmabegroting. 

Nieuwe programma-indeling 

De programmastructuur van de begroting 2015 is gewijzigd ten opzichte van voorgaande (begrotings)jaren. 
Hiervoor hebben we gekozen door onder andere de overheveling van taken uit het sociaal domein naar 
gemeenten. De naam van programma 8 (Onderwijs en jeugd) is nu Onderwijs. De programma’s 11 (Zorg en 
maatschappelijke dienstverlening) en 13 (Werk en inkomen) zijn opgegaan in een nieuw programma 11 Sociaal 
domein. 

Sociaal domein 

Het begrotingsjaar 2015 staat grotendeels in het kader van de versterkte positie van de gemeenten in het 
zorgdomein. Omvangrijke decentralisaties, en de daarmee samenhangende overheveling van 
verantwoordelijkheden en budgetten, betekenen een grote verschuiving in het zorglandschap (Jeugdzorg, Wet 
maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet).  
We hebben de drie decentralisaties in de begroting 2015 opgenomen, met als kader de gelden die het Rijk 
beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken. Den Helder ontvangt vanaf 2015 een aanvullend 
budget van circa € 35 miljoen ter bekostiging van deze nieuwe taken. 

Technische uitgangspunten 

Van de Kadernota is alleen over het technisch noodzakelijke deel een besluit genomen zodat er een 
programmabegroting “bestaand beleid” kon worden opgesteld. In de cijfers zijn de technische uitgangspunten 
verwerkt. Voor leveringen van derden en diensten wordt, conform eerdere besluitvorming bij de vaststelling van 
de programmabegroting 2014-2017, de nullijn gehanteerd.  
 
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 

De uitkomsten van de meicirculaire 2014 over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en het deelfonds sociaal 
domein zijn in deze begroting verwerkt. 
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Begrotingsresultaat 

Het vastgestelde begrotingsresultaat begroting 2014, jaarschijf 2015 was € 320.000 positief. Na verwerking van 
de technische uitgangspunten en de effecten van de meicirculaire 2014 is het begrotingsresultaat 2015 
omgeslagen naar € 386.000 negatief. Het (meerjarig) financieel beeld ziet er als volgt uit: 
 

 

De belangrijkste oorzaak van het ontstane nadeel is dat uit de meicirculaire over de verdeling van het 
gemeentefonds bleek dat Den Helder nadeelgemeente is bij de herverdeling van dit fonds. Het nadeel heeft voor 
het grootste gedeelte te maken met een definitie van de woonruimten. Doordat woonruimten als kazernes en 
recreatiewoningen anders worden geteld, ontstaan nadelen. Een kazerne wordt als één woonruimte meegeteld 
terwijl in de oude definitie alle afzonderlijke wooneenheden binnen het marine complex meetelden. Het nadelig 
effect wordt in een periode van 1 jaar (2015) doorgevoerd. Voor Den Helder betekent dat een structurele 
vermindering van de rijksbijdrage van ongeveer 2 miljoen euro per jaar. 

Financieel Beeld, op weg naar een sluitende begroting 

Als toevoeging op deze programmabegroting is er een oplegger gemaakt, een extra kadernota. Hierin staan de 
wensen en ideeën van het college verwoord, plus de financiële doorvertaling hiervan. Vanwege de vaststaande 
planning in de planning- en control cyclus was het niet mogelijk deze wensen op te nemen in de 
programmabegroting.  

De uitkomsten van de programmabegroting 2015-2018 zijn als basis gebruikt voor het document. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen (x € 1.000) 2015 2016 2017 2018

Begrotingsresultaat 2014-2017 320 -1 49 49

Saldo begroting 2015-2018 -386 -1.421 -936 -1.377
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Leeswijzer 

 

De programmabegroting 2015 bestaat uit verschillende onderdelen die door het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn voorgeschreven. In hoofdstuk 1 volgt na de inleiding en leeswijzer de 
paragraaf Financiën in één oogopslag, waar we de financiële resultaten voor de programmabegroting van 2015 
op overzichtelijke wijze presenteren.  

Programma’s 
In hoofdstuk 2 staan de programmabeschrijvingen. De programmabegroting van Den Helder heeft twaalf 
programma’s. Per programma zetten we kort uiteen wat het programma omvat en geven we antwoord op de 
vragen wat we binnen het programma willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.  

Financiële begroting 
Na de programma’s is in hoofdstuk 3 de uitgebreide financiële toelichting opgenomen. Hierin geven we een 
toelichting op de financiële positie van de gemeente Den Helder. Ook is een meerjarige begroting van inkomsten 
(baten) en uitgaven (lasten) opgenomen.  

Paragrafen 

Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de begroting naast de programma’s een aantal 
verplichte paragrafen bevat. Deze staan in hoofdstuk 4. In de paragrafen behandelen we financiële en 
bedrijfsmatige onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente en voor 
het realiseren van de programma’s. Zo zijn er paragrafen over weerstandsvermogen, onderhoud 
kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, lokale heffingen, subsidies en 
demografische ontwikkelingen  

Bijlagen 

In hoofdstuk 5 staan ter afsluiting diverse bijlagen met aanvullende informatie en detailgegevens 
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Financiën in één oogopslag 

In deze paragraaf geven we aan waaruit de baten en lasten bestaan in 2015. Daarnaast worden de verschillen 
geanalyseerd met de begroting 2014. De programmabegroting 2015 sluit met een nadelig saldo van € 386.000. 
 
Geraamd resultaat 2015-2018 

De programmabegroting 2015 hebben we opgesteld aan de hand van de technische uitgangspunten uit de 
kadernota 2015-2018.  
 

 
 
Geraamd resultaat per programma 

Het geraamde resultaat is verdeeld over de programma’s die samen de programmabegroting vormen. 
Onder de programma’s zijn ook de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Deze middelen zijn geen onderdeel 
van een programma. Ze zijn, zoals de naam al aangeeft, beschikbaar als algemeen middel om kosten te dekken. 
In onderstaande tabel is de verdeling zichtbaar.  
 

 
 

 
Het geraamde saldo per programma uit de tabel hierboven is ook weergegeven in een taartgrafiek. Voor elk 
programma is het percentage berekend ten opzichte van het totale saldo.  
De grafiek maakt dus zichtbaar waar we de algemene dekkingsmiddelen voor inzetten.  
 

Totaal

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -172.087 -153.001 -175.838 -175.767 -175.026 -174.802

Baten 167.113 147.520 181.383 174.279 173.474 172.916

Saldo van baten en lasten -4.974 -5.481 5.545 -1.487 -1.552 -1.886

Toevoegingen reserves -8.699 -2.553 -9.231 -2.128 -1.513 -1.577

Onttrekkingen reserves 20.426 8.043 3.300 2.194 2.129 2.087

Geraamde resultaat 6.754 9 -386 -1.421 -936 -1.377

storting onttrekking

Lasten Baten reserve reserve saldo

Programma's

Algemeen bestuur en middelen -10.031 999 -650 249 -9.433

Integrale veiligheid -7.068 68 -7.000

Beheer openbare ruimte -12.695 1.141 -200 258 -11.495

Stedelijke vernieuwing -1.702 636 -1.066

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -11.130 7.375 93 -3.662

Verkeer en vervoer -1.986 964 57 -965

Milieu -12.746 13.461 -120 270 865

Onderwijs en jeugd -6.522 198 1.204 -5.121

Cultuur -5.848 28 -5.820

Sport en vrije tijd -5.336 1.093 -4.243

Sociaal domein -99.331 36.753 14 -62.565

Economische ontwikkeling -1.285 -1.285

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 13.319 13.319

Algemene uitkering 60.022 520 60.542

Deelfonds Sociaal Domein 35.376 35.376

Opbrengst deelnemingen -281 8.696 -7.185 1.231

Saldo financiering functie 123 1.890 -1.076 936

Geraamde resultaat -175.838 181.383 -9.231 3.300 -386
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Programma 1: Algemeen bestuur en middelen 

 
1.1 Inleiding 

 

In 2015 is de gemeente het centrale loket van de overheid. We willen dat onze inwoners makkelijker met hun 
vragen bij ons terecht kunnen en een betere service bieden. Digitalisering van onze diensten speelt hierin een 
grote rol. Door samen te werken met onze inwoners kunnen we de kwaliteit van ons beleid en plannen verbeteren 
en zorgen we voor meer draagvlak. Met gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken we samen om in 
aanmerking te komen voor bijdragen van het Rijk en Europa. Kansrijke initiatieven vanuit de markt willen 
stimuleren we door deze te voorzien van een krachtige en gerichte overheidsimpuls. Ook hier zoeken we de 
samenwerking met overheden in de regio. Bij al onze activiteiten hebben we onze strategische visie als leidraad: 
we maken van Den Helder dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, een prettige gemeente om in te 
wonen en met voldoende werkgelegenheid. 
 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
1.2 Dienstverlening 
 
Wat willen we bereiken? 

Toegankelijk zijn in onze dienstverlening, dat is wat we burgers, bedrijven en instellingen willen bieden. Steeds 
vaker hebben zij te maken met een veelheid aan (overheids)organisaties die met elkaar moeten samenwerken 
om bepaalde diensten te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan de gemeente, maar ook aan 
provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het Rijk. Door als gemeente goed samen te werken met 
die partners, maken we het de mensen die een beroep op ons doen, zo gemakkelijk mogelijk. De klant staat 
centraal. In de visie van gezamenlijke partners is er een gedeelde ambitie: ‘Eén digitale overheid: betere service, 
méér gemak’. De visie bestaat uit zes pijlers:  

1. De vraag centraal; 
2. Snel en zeker;  
3. Eén overheid;  
4. Geen overbodige vragen;  
5. Transparant en aanspreekbaar;  
6. Efficiënt.  

In het dienstverleningsconcept van de gemeente Den Helder Heldere dienstverlening: op weg naar 2015 hebben 
we deze gemeenschappelijke visie op dienstverlening uitgewerkt, met als uitgangspunt dat de klant centraal 
staat. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Centraal loket van de overheid 
De gemeente is vanaf 2015 het centrale loket van de overheid. Wie niet weet waar hij met een vraag aan de 
overheid naartoe moet, kan straks altijd bij de gemeente terecht. De gemeente beantwoordt in de meeste 
gevallen een vraag direct of verwijst in een keer goed door. Om dit te realiseren volgen we de landelijke 
ontwikkelingen, zoals het programma Antwoord©, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-
overheid (kortweg NUP) en de implementatieagenda NUP (ofwel i-NUP). Dit om op transparante wijze de beste 
dienstverlening te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening, 
kanaalsturing en het zaakgericht werken staan centraal. 

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) 

Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de 
bekende weg vraagt. Dit komt neer op een betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te 
bereiken brengen de overheden, waaronder dus ook de gemeenten, focus en samenhang aan in de ontwikkeling 
van de basisinfrastructuur van de e-overheid. Een belangrijk onderdeel van het NUP is Antwoord ©. De 
belangrijkste doelstelling van dit programma is burgers één ingang bij de gemeente te geven, waar ze met al hun 
vragen aan de overheid terecht kunnen. Dit is ongeacht de keuze in het distributiekanaal: internet, e-mail, 
telefoon of loket. We gaan in 2015 het digitale kanaal verder ontwikkelen, onder andere door het verder 
verbeteren van de website en e-formulieren. 

Betere digitale dienstverlening met minder kosten 
We streven naar betere (digitale) dienstverlening met minder kosten. Alle klantcontacten komen samen in de 
frontoffice (loketten/Klant Contact Centrum). Het maakt niet uit over welke vakgebieden het gaat en of via welk 
kanaal (internet, e-mail, telefoon of loket) een vraag binnenkomt. Een belangrijke voorwaarde is dat de frontoffice 
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bereikbaar is onder één telefoonnummer, via één website, op één adres en op één locatie. In 2015 moet de 
gemeente het centrale loket van de overheid zijn. We gaan daartoe processtappen vereenvoudigen en 
automatiseren (zaakgericht werken); de digitale dienstverlening verder uitbreiden en inzetten op kanaalsturing 
(sturen op gebruik van de verschillende kanalen: website, e-mail, telefoon en loket); de klant in één keer gelijk 
goed helpen (minder klantcontacten / stelsel van basisregistraties); werken aan een duidelijke en voor iedereen 
toegankelijke gemeentelijke website. 

 
1.3 Strategische Visie 
 

Wat willen we bereiken? 

De strategische visie Den Helder 2020 is in mei 2007 vastgesteld. De kern van de visie luidt: 

Den Helder is dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, met goede en diverse werkmilieus, plezierige 
en veilige woonmilieus, een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en levendig 
stadshart en een adequate infrastructuur. Daarvoor is het nodig dat de mensen (inwoners, bedrijven, dag- en 
verblijfstoeristen) in Den Helder willen blijven en dat nieuwe mensen en bedrijven naar Den Helder komen. 

Stabilisatie van het inwoneraantal is daarbij het eerste doel, waarna een stijging tot circa 60.000 inwoners wordt 
nagestreefd. 

De doelstellingen van de strategische visie 2020 zijn: 

Doel 1 Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief 

onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers. 

Doel 2 We gaan sociale zwakte tegen door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen en mee te laten doen 

aan de samenleving. Dit doen we enerzijds door mensen aan het werk te krijgen door het aanbieden van 
opleidingen op diverse niveaus (inclusief HBO) en voldoende aanbod van banen. Anderzijds zorgen we voor 
maatschappelijke betrokkenheid door mensen te activeren met andere activiteiten dan werk. 

Doel 3 Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene woonmilieus, die tegemoet komt aan de 

vraag van de (potentiële) inwoners. We hebben speciale aandacht voor bijzondere woonlocaties en het creëren 
van mogelijkheden tot wonen aan of op het water. 

Doel 4 We professionaliseren toerisme en recreatie, waarbij we focussen op enerzijds de rust, ruimte en natuur in 

Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) cultuur-historisch erfgoed. Om in deze 
economische pijler een kwaliteitsslag te kunnen maken, zijn hogere bestedingen nodig. 

Doel 5 Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) door te zorgen voor concentratie 

van stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede en 
sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau. 

Doel 6 We zorgen ervoor dat de infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente 

en past bij de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische ontwikkeling. 

Bij de uitvoering van de strategische visie hebben we besloten dat nieuwe investeringen gericht moeten zijn op de 
drie prioritaire gebieden: stadshart, Willemsoord en haven. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Voor de activiteiten gericht op de doelstellingen verwijzen we naar de desbetreffende programma’s. In het derde 
kwartaal van 2013 hebben we de stand van zaken voor de uitvoering van de strategische visie besproken in een 
informele raadsbijeenkomst. De belangrijkste conclusie was dat de ambitie en doelstellingen zoals verwoord in de 
strategische visie nog steeds draagvlak vonden bij de gemeenteraad.  
 
 
1.4. Regionale samenwerking  

Wat willen we bereiken? 

De gemeente Den Helder wil op verschillende fronten regionaal samenwerken in de regio Kop van Noord-Holland 
en in breder verband binnen Noord-Holland-Noord. Dit past in de landelijke trend van schaalvergroting en is 
noodzakelijk, omdat de complexiteit van veel vraagstukken samenwerking vereist. 

De regionale samenwerking vindt op eigenlijk alle beleidsterreinen en in diverse vormen plaats:  

 In gemeenschappelijke regelingen, zoals Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland, 
Veiligheidsregio of Regionale Uitvoeringsdienst.  
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 Deelname in vennootschappen, zoals de Huisvuilcentrale en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord. 

 Bestuurlijke samenwerking, zoals in de ruimtelijk economische samenwerking De Kop Werkt! of in de 
voorbereiding van de drie transities van het sociaal domein. 

 Ambtelijke samenwerking, zoals kennisuitwisseling of onderlinge inhuur of detachering. 
 

In de andere programma’s benoemen we de activiteiten op de diverse beleidsterreinen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Voor het versterken van het innovatieve en productieve vermogen van de Kop van Noord-Holland is verdergaand 
samenhangend ruimtelijk-economisch beleid noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken, is voor de periode 2014-
2017 een programmatische samenwerking nodig, zodat we kansrijke initiatieven vanuit de markt kunnen voorzien 
van een krachtige en gerichte overheidsimpuls. Ook kan de regio zo beter één vuist naar hogere overheden 
maken om in aanmerking te komen voor bijdragen van het Rijk en Europa. Dit betekent ook dat we gezamenlijk 
keuzes moeten maken en dat de verschillende gemeenten in elkaar moeten investeren. Met de bestuurlijke 
samenwerking in het programma De Kop Werkt! hebben we een platform gevonden om samen tot prioriteitstelling 
en een gezamenlijk investeringsprogramma te komen. De komende periode moeten we hier nader invulling aan 
geven. 
 
1.5. Communicatie en burgerparticipatie 

Wat willen we bereiken? 

We zien de burger als klant en stellen de klant centraal. Persoonlijk contact, maatwerk, samenwerking en 
luisteren zijn hierbij belangrijke trefwoorden. We willen meer naar klanten toe, niet alleen fysiek, op locatie, in de 
buurt, maar ook in taal- en beeldgebruik. Digitaal en op papier. We zoeken de communicatie over en weer in 
gesprek en dialoog. Burgerparticipatie verrijkt de bestuurlijke afweging, stroomlijnt het besluitvormingsproces en 
zorgt voor meer begrip en draagvlak. Onze participatietrajecten kenmerken zich door een integrale aanpak, 
maatwerk en een samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

We versterken de basiscommunicatie en het omgevingsbewustzijn van de organisatie. We bieden medewerkers 
trainingen aan en zetten vaker werksessies in, waarin het denken vanuit en met de doelgroep centraal staat. 
Mensen willen gehoord en erkend worden, of dat nu digitaal is of via traditionele wegen. De website hebben we al 
aangepast. Deze richt zich nog meer op de behoefte van inwoners. Andere online media zetten we steeds vaker 
en doelgerichter in. 
  
1.6. Citymarketing  

Wat willen we bereiken? 

We willen het imago van Den Helder positief bijstellen. We richten ons op de bewoners van Den Helder zelf, op 
de regio en op de rest van Nederland. Een goed imago is belangrijk. Het helpt bij het aantrekken van nieuwe 
ondernemers, bewoners en bezoekers. Het vergroot het zelfvertrouwen van de inwoners en bevordert dat 
mensen die in Den Helder werken hier ook gaan wonen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

De stichting Top van Holland heeft in 2013 de taken van de VVV Kop van Noord-Holland overgenomen. De 
samenwerking tussen de VVV en de stichting Top van Holland is in 2014 geregeld. Het evenementenbeleid van 
de gemeente blijft een sturend instrument van citymarketing. Dit betekent dat we vooraf afspraken maken over de 
uitstraling van het evenement. Daarnaast hebben we intensief overleg met de citymarketingorganisatie Top van 
Holland, waardoor we synergie-effecten bereiken. De intensieve samenwerking zorgt ervoor dat de neuzen vanuit 
de gemeente, bedrijfsleven en citymarketing zoveel mogelijk dezelfde kant op komen te staan. Samen zetten we 
Den Helder op de kaart. Met de slogan “Den Helder kust de zee” blijven we het beeld van Den Helder 
ondersteunen en versterken. 
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Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Totaaloordeel klanttevredenheid balie Publiekszaken 7,9 8,1 7,7 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als kiezer’ 4,1 5,1 4,8 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als klant’ 7,5  7,4 7,5 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als partner’ 5,0 5,0 5,1 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als onderdaan’ 5,9 6,0 6,2 

Rapportcijfer burgerrol ‘De burger als wijkbewoner ’ 6,8 6,7 6,8 

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen 5 5 5,1 

Oordeel interesse gemeente in mening burgers 5 5,3 5,4 

Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen 5,2 5,1 5,3 

Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen 4,8 4,9 5,1 

Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet 4,5 4,5 4,6 

Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten  5,8 5,5 5,9 

Oordeel burger duidelijkheid regels  6,2 6,2 6,3 

Oordeel burger controle handhaving regels  5,4 5,3 5,5 

Oordeel burger ontbreken regels  5,5 6,4 6,5 

Oordeel burger tegenstrijdigheid regels  5,3 6,4 6,5 

Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid  5,6 5,4 5,6 

Bron: Benchmarking Publiekszaken, Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling) 

 

De burgerrollen van Waarstaatjegemeente in Den Helder 2009-2011-2013

 Bron: Burgerpeilingen 2009-2011-2013 
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B. Wat gaat het kosten? 

 

 
 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 785.000 voordelig)  

 

Lasten (€ 2.761.000 lagere lasten) 

Ten opzichte van 2014 in 2015 lagere rentelasten van € 106.000 voor een opgenomen geldlening. Hiertegenover 

staan ook lagere inkomsten rentebaten (zie baten). 

 

Stelposten: 

 
In totaal nemen de stelposten in 2015 ten opzichte van 2014 af met € 2.205.000. 

 

Ten opzichte van 2014 worden in 2015 € 295.000 minder uitgaven geraamd ten laste van het frictiefonds. 

Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit de reserve frictiefonds (zie reserves) Verder vindt vanuit de 

kostenplaatsen € 244.000 lagere doorbelasting plaats naar producten. Totaal € 539.000 voordelig. 

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 89.000 nadeel.  

Programma 1 - Algemeen en middelen

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -9.059 -12.792 -10.031 -9.053 -10.356 -10.301

Baten 889 1.118 999 999 1.599 1.599

Saldo van baten en lasten -8.170 -11.674 -9.032 -8.054 -8.757 -8.703

Toevoegingen reserves -650 -377 -650 -650

Onttrekkingen reserves 2.829 1.833 249

Geraamde resultaat -5.991 -10.218 -9.433 -8.704 -8.757 -8.703

Omschrijving 2014 2015 verschil

-20.000 0 20.000

-118.500 0 118.500

500.000 0 -500.000 

-130.000 0 130.000

38.013 0 -38.013 

746.166 300.000 -446.166 

336.397 -527.500 -863.897 

0 75.000 75.000

275.838 275.838 0

700.000 0 -700.000 

2.327.914 123.338 -2.204.576 

Toelichting afname:

Ged.opheffen cie ruimt.kw aliteit 20.000

Stelpost ID-banen 118.500

Stadhuis -500.000 

Stelpost vrijval kap. Lasten 130.000

Willemsoord huurcompensatie -38.013 

Stelpost inkoop -446.166 

Stelpost besp.pers.kadernota '11 -863.897 

Stelpost afschrijving 75.000

Stelpost mat.sluitende begroting 0

Stelpost Rijks bezuiniging -700.000 

Totaal: -2.204.576 

Geen afw ijking.

Dekking nadeel 2015 algemene uitkering. 

Overgeheveld naar stelpost besparing personeel kadernota

Overgeheveld naar stelpost besparing personeel kadernota

Omgezet in toevoeging reserve (zie reserves)

Ten opzichte van 2014 neemt het inkoopvoordeel in 2015 af.

De stelpost 2015 van € 389.000 w ordt verhoogd met de 

overheveling van stelpost opheffen cie (20) en stelpost ID-

banen (119) tot totaal € 527.500 in 2015. In 2014 w ordt een 

realisatie besparing personeel verw acht. Ten opzichte van 

2014 een een verschil in 2015 van € 864.000. 

Tegenover het vervallen van de stelpost staat een verlaging 

van de kapitaallasten w egen in programma 3.

Incidentele stelpost in 2014.

Verschil in afschrijvingslasten 2015 t.o.v. jaarschijf 2015 KN

Gedeeltelijk opheffen cie Ruimtelijke kw aliteit

Stelpost ID-banen

Stadhuis

Stelpost vrijval kap. Lasten

Willemsoord huurcompensatie

Stelpost inkoop 

Stelpost besparing personeel kadernota '11

Stelpost Materieel sluitende begroting

Stelpost Rijks bezuiniging

Totaal:

Stelpost afschrijving
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Baten (€ 119.000 lagere baten) 

Ten opzichte van 2014 in 2015 ontvangen we een lagere rentevergoeding van € 106.000 voor een verstrekte 

geldlening. Hiertegenover staan ook lagere rentelasten (zie lasten). 

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 13.000 nadeel.  

 

Reserves 

 

Toevoegingen (€ 273.000 hogere toevoegingen) 

Het verschil tussen geraamde kosten huisvesting nieuw € 1,6 miljoen en werkelijk kosten huidige huisvesting 

Bijlweg 1 wordt toegevoegd aan de reserve Exploitatie stadhuis. In 2014 is hiervoor een toevoeging van 

€ 227.000 geraamd. In 2015 wordt deze vooralsnog als p.m. opgenomen. 

 

In 2015 wordt € 500.000 toegevoegd aan de reserve Nieuwbouw stadhuis. In 2014 is deze € 500.000 als budget 

opgenomen onder stelposten. In de tussenrapportage 2014 zal de raad worden voorgesteld om de stelpost af te 

ramen en deze via product 987 om te zetten in een toevoeging aan een bestemmingsreserve. 

 

Onttrekkingen (€ 1.584.000 lagere onttrekkingen) 

Er wordt in 2015 ten opzichte van 2014 € 295.000 minder onttrokken uit de reserve Frictiefonds. Hiertegenover 

staan ook lagere uitgaven. 

 

Voor de uitvoering van activiteiten in 2014, aanvankelijk gepland in 2013, is bij het vaststellen van de jaarrekening 

2013 door de raad een besluit tot resultaatbestemming (voorstellen tot budgetoverhevelingen) genomen. Ten 

laste van het rekeningresultaat 2013 zijn in 2014 de betreffende programma’s incidenteel verhoogd om de 

activiteiten in 2014 alsnog uit te voeren. Tegenover deze incidentele uitgaven (totaal € 1.289.000) welke zijn 

opgenomen in diverse programma’s in 2014 staat een onttrekking uit de Algemene reserve van € 1.289.000.  
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Programma 2: Integrale veiligheid 

 

2.1 Inleiding 

We willen dat Den Helder een levendige en veilige stad is. We streven naar minder misdrijven en overtredingen in 
de openbare ruimte en naar minder overlast en verloedering in de woonwijken. Een veilige samenleving maken 
we samen. Daarom wijzen we burgers en ondernemers op hun verantwoordelijkheid. Door het organiseren en 
deelnemen aan wijkplatforms, burgerpanels en overleg met ondernemers kunnen we signalen van de straat snel 
oppakken. We leggen uit hoe we werken en stimuleren bewoners met bijeenkomsten om verdachte situaties te 
melden en aangifte te doen. We zijn consequent in onze vergunningverlening en handhaving op basis van wet en 
regelgeving. Hierdoor verkleinen we de risico’s van branden, calamiteiten en ongevallen en kunnen we deze op 
adequate wijze bestrijden. Dit alles doen we gezamenlijk met onze veiligheidspartners, bedrijven en burgers. 
Met onze zorgpartners verbinden we de zorg met veiligheid voor een snellere en betere signalering van mogelijk 
crisissituaties. 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

2.2. Algemeen 

Wat willen we bereiken? 

We streven verder naar een strikte handhaving van wet- en regelgeving, een beter naleefgedrag door burgers en 
bedrijven en het besef bij burgers en bedrijven dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben. Een hoge graad 
van sociale en fysieke veiligheid, het voldoen aan eisen van welstand en het juiste gebruik van opstallen en 
gronden zijn de maatschappelijke effecten die we willen bereiken door het toepassen van regelgeving en door het 
verlenen van vergunningen en ontheffingen. We zorgen ervoor dat de dienstverlening professioneel en adequaat 
wordt uitgevoerd.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

We maken effectief en integraal beleid, dat bij voorkeur is ontwikkeld in regionaal verband. We wijzen onze 
partners op hun verantwoordelijkheden en nemen de regie in het kader van integrale veiligheid en sluiten aan 
daar waar dat nodig is. We zorgen voor een goede verbinding tussen zorg en veiligheid, in het bijzonder in de 
complexe meervoudige problematiek. Een goed voorbeeld hiervan is de positionering van het Ketenhuis in de 
veiligheidsketen. Deze netwerkorganisatie hebben we in nauwe samenwerking met onze zorgpartners neergezet. 
In het Ketenhuis pakken we zorg en veiligheid in meervoudige complexe casuïstiek efficiënt en effectief op. De 
komende twee jaar sluiten we het Ketenhuis verder aan op de wijkteams.  
 
2.3. Sociale veiligheid 

De gemeente heeft de regierol op het gebied van het lokaal veiligheidsbeleid. De gemeenteraad geeft hier 
uitvoering aan door elke vier jaar een Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid (LIVB) vast te stellen. De prioriteiten uit 
het LIVB zijn tot stand gekomen op basis van het Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld (LCVB) Den Helder 
en de uitkomsten van de veiligheidsmonitor en zijn afgestemd met de partners en het Regionaal beleidsplan 
politie. De Driehoek Basisteam Den Helder stelt op basis van het LIVB jaarlijks het uitvoeringsprogramma vast in 
de vorm van de Veiligheidsmatrix. Het Lokaal integraal veiligheidsbeleid (LIVB) 2015-2018 en de daarin 
opgenomen prioriteiten zijn nog niet door de raad vastgesteld. De voorlopige prioriteiten zijn: 

1. Overlast; 
2. Veiligheid en zorg; 
3. Drugs en Alcohol; 
4. High Impact Crimes. 

 
Eventuele afwijkingen in de prioriteiten nemen we mee in de uitwerking van de Veiligheidsmatrix 2015. 

2.3.1. Overlast 

Wat willen we bereiken? 

We willen aanhoudende overlast in woonwijken en winkelgebieden verminderen. Ook willen we voorkomen dat 
situaties escaleren en we ingrijpende maatregelen moeten nemen. Daarnaast willen we de stijgende hoeveelheid 
aan de geestelijke gezondheidszorg gerelateerde overlastmeldingen een halt toe roepen. In samen werking met 
de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en de politie willen we regie houden op deze overlast. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

 Twee bijeenkomsten Waaks organiseren over het melden van overlast en burgerparticipatie; 

 Uitvoeren en verbeteren van werkafspraken rondom jeugdoverlast, woonoverlast, OGGZ-overlast en 
kamerverhuur; 

 Organiseren van integraal overleg onder leiding van het Veiligheidshuis over de aanpak van veelvuldige 
overlastplegers; 

 Het invoeren van een centraal meldpunt en een centrale registratie. 

2.3.2. Veiligheid en zorg 

Wat willen we bereiken? 

We kunnen niet voorkomen dat er in een gezin een crisis plaatsvindt, maar we willen wel voorkomen dat het 
escaleert en er een sociale calamiteit ontstaat. We moeten ervoor zorgen dat bij een acute crisis de juiste hulp en 
zorg aan de cliënt wordt geboden op basis van de geschiedenis van de cliënt en niet op basis van het protocol 
van de betreffende organisatie.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Verbreden en door ontwikkelen van het Ketenhuis, waardoor de zorg- en veiligheidsprocessen optimaal op 
elkaar aansluiten; 

 Opzetten van een effectieve 24-uurs zorgcrisisdienst, in nauwe relatie met andere organisaties, zoals het 
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 Het organiseren van een doorzettingsmacht, zodat de cliënt door middel van een integrale 
beoordeling/aanpak de juiste hulp ontvangt; 

 Het maken en vastleggen van duidelijke afspraken over hulpverlening in crisissituaties tussen de zorg- en 
veiligheidspartners in zowel werkprocedures als in contracten.  

2.3.3. Drugs en alcohol 

Wat willen we bereiken? 

Alcohol en drugs zijn middelen waarmee we verantwoord moeten omgaan. Het verkopen van deze middelen 
vraagt dan ook om discipline en extra zorg. We willen het drank- en drugsgebruik ontmoedigen, in het bijzonder 
bij jongeren, en ervoor zorgen dat deze middelen alleen beschikbaar zijn volgens de daarvoor geldende regels. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Een ontmoedigingsbeleid uitvoeren voor alcoholgebruik voor jongvolwassenen tot 24 jaar; 

 Uitvoeren maatregelen die zijn opgenomen in het preventie- en handhavingsplan van de Gemeente Den 
Helder voor de periode van 2014-2016; 

 Structurele inzet van de toezichthouders van de Drank- en Horecawet en bestuurlijke handhaving; 

 Bewustwording creëren over de gevaren van het gebruik en het telen van drugs; 

 Aanpakken drugspanden volgens het Damocles-beleid (Opiumwet) en de Hennep-convenant. 

2.3.4. High impact crimes 

Wat willen we bereiken? 

Onder ‘high impact crimes’ (HIC) valt de criminaliteit die veel impact heeft op burgers en ondernemers. We willen 
een stad waar burgers, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dus moeten we ervoor zorgen dat het 
aantal incidenten gerelateerd aan HIC verder daalt.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Organiseren van preventie activiteiten op het gebied van woninginbraak, overvallen en straatroof; 

 Aanpak geweld uitwerken; 

 Uitvoeren Top HIC in het Veiligheidshuis; 

 Aanpak straatroof opzetten voor zowel jongeren als ouderen. 

2.3.5. Projecten / werkzaamheden 

Uitbuiting en Mensenhandel  

Wat willen we bereiken? 

We willen mensenhandel en uitbuiting van personeel tegengaan, in het bijzonder bij prostituees en 
arbeidsmigranten. Prostitutiebedrijven in Den Helder zijn legale bedrijven, waarin geen mensenhandel of 
uitbuiting plaatsvindt. De huisvesting van arbeidsmigranten staat nog steeds op de agenda en verdient nog 
steeds verbetering.  
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Wat gaan we daarvoor doen? 

We zetten in op de opsporing van illegale prostitutieactiviteiten. Naar aanleiding van de nieuwe Wet regulering 
prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche hebben we het bordelenbeleid aangepast. Meldingen van 
uitbuiting en mensenhandel geven we door aan het regionale meldpunt mensenhandel.  

Om knelpunten rond de huisvesting van arbeidsmigranten op te lossen, nemen we deel aan een regionaal 
interventieproject. Dit project is enerzijds gericht op integrale overheidshandhaving op de problematiek van 
huisvesting arbeidsmigranten en anderzijds op het realiseren van alternatieve (tijdelijke) huisvestingsvormen.  

2.4. Fysieke veiligheid  

2.4.1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing  

Wat willen we bereiken? 

We willen dat de rampenbestrijdingsorganisatie voldoet aan de eisen van de Wet veiligheidsregio’s. Ook willen 
we de risico’s op het ontstaan van branden, ongevallen en rampen beperken en de gevolgen van ongevallen en 
rampen adequaat bestrijden.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 De gemeenten in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben vorig jaar gezamenlijk een nieuwe 
werkwijze  bevolkingszorg 8.0 opgezet. We focussen dit jaar op de overgang naar de nieuwe bevolkingszorg 
8.0, met de daarbij behorende prestatie-eisen en het expertteam; 

 Het organiseren van oefeningen/ workshops voor de vernieuwde gemeentelijke crisisorganisatie; 

 Partners actief informeren over de nieuwe werkwijze; 

 Herzien en beoefenen van rampenbestrijdingsplannen in samenwerking met onze partners; 

 Beoordelen of ruimtes, middelen en opleidingsniveau voldoende zijn om een crisis goed te kunnen bestrijden 
(continuproces). 

2.4.2. Externe veiligheid 

Wat willen we bereiken? 

We willen het Beleidsplan externe veiligheid implementeren.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Uitvoeren werkprocedures en bijhouden van de gegevens van de risicokaart; 

 Doorvoeren nieuwe wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen. 

2.4.3. Havenbeveiliging 

Wat willen we bereiken? 

Een goed beveiligde zeehaven, waarin alle bedrijven in het kader van de havenbeveiliging een actuele 
gecertificeerde kade hebben, dat is ons streven. Volgens de Havenbeveiligingswet moeten de faciliteiten/ kades 
die gebruikt worden voor de off-shore gecertificeerd zijn. Na een termijn van vijf jaar moeten de port facility 
security plannen worden herzien om de certificering te behouden.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Aanpassen en actualiseren planvorming naar aanleiding van de eind 2014 uitgevoerde landelijke controle. 

2.4.4. Brandweer 

Wat willen we bereiken? 

We willen een goede en efficiënte regionale brandweer, die voldoet aan de landelijke eisen. De regionale 
brandweer heeft in samenwerking met de lokale brandweerkorpsen en de financiële deskundigen van de 
deelnemende gemeenten op basis van de bestuurlijke uitgangspunten een zero based begroting opgezet. Deze 
begroting is dus niet geënt op begrotingen van de partijen die samengaan, maar geheel nieuw. Op deze manier 
kan de regionale brandweer zo efficiënt mogelijk werken. De begroting is verzonden aan de deelnemende 
gemeenten in de veiligheidsregio Noord Holland Noord. Op 1 januari 2015 gaan alle brandweerkorpsen definitief 
over naar de veiligheidsregio.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

We zorgen voor een goede verbinding tussen de regionale brandweer en gemeentelijke organisatie. 
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2.5. Handhaving en vergunningverlening 

Wat willen we bereiken? 

Onze ambitie is een integrale handhaving, waarbij duidelijke prioriteiten zijn afgesproken op basis van een helder 
en realistisch beleidskader, en vergunningverlening. De handhaving is vooral gericht op een beter naleefgedrag, 
waarbij de burgers en ondernemers beseffen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor een schone, 
hele en veilige stad. Hierbij staan professionaliteit en heldere communicatie hoog in het vaandel. Veiligheid heeft 
de grootste prioriteit. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Herijken van de handhaving openbare ruimte door de verbeterde samenwerking met de politie en op basis 
van een duidelijke prioritering; 

 Handhaven van de regelgeving op het taakveld van bouw- en woningtoezicht; 

 Handhaven brandveiligheid; 

 Henneprooi-acties houden in samenwerking met de politie, handhavers bouw en handhavers brandveiligheid; 

 Streven naar een verbeterd toeristisch produkt door handhaving van onder andere permanente bewoning 
van recreatiewoningen; 

 Continueren van de samenwerking met de gemeenten Hoorn, Alkmaar, Texel, Schagen en Hollands Kroon 
op het gebied van de Drank- en Horecawet; 

 Strikt toezicht houdem op de naleving van de leeftijdsgrens gesteld in de Drank- en Horecawet. 
 

Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel burger directe woonomgeving  7,3 7,3 7,4 

Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 7,2 7,2 7,3 

Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt  6,6 6,7 6,8 

% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt  2,5 2,6 2,2 

% inwoners dat vaak ’s avonds of ’s nachts de deur niet open doet  8,2 8,7 10,5 

% inwoners dat vaak onveilige plaatsten mijdt in buurt  3,6 3,1 2,9 

% inwoners dat zich ’s avonds in de buurt onveilig voelt  4,4 4,3 3,0 

% inwoners dat zich ’s avonds alleen thuis niet veilig voelt  2,9 2,7 2,3 

Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid  5,9 5,9 6,2 

Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid  5,7 5,6 5,8 

Oordeel bereikbaarheid meldingen en klachten over onveiligheid en overlast  6,1 6,2 6,5 

Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid  5,5 5,3 5,6 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 
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Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 

 

B. Wat gaat het kosten? 
 

 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 494.000 Voordelig) 

 

Lasten (€ 495.000 lagere lasten) 

De personeelskosten van afdeling VVH voor vergunningen en handhaving zijn overgeheveld van programma 2 

product brandpreventie en hulpverlening naar programma 5 product bouwvergunningen (€ 470.000). Aan 

handhaving openbare orde worden minder personeelskosten van afdeling VVH management toegerekend 

(€ 102.000). Per saldo een verlaging van de personeelskosten in programma 2 van € 572.000. 

 

De kosten van FLO-overgangsrechten van repressieve beroepsmedewerkers, die zijn opgebouwd vóór 1 januari 

2015, blijven voor rekening van de gemeente Den Helder. Voor 2015 nemen deze toe met € 151.000. 

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 73.000 voordeel.  

 

Baten (afwijking nihil) 

 

Reserves 

Er zijn in dit programma geen mutaties reserves. 

  

5,9 

5,7 

6,1 

5,9 

5,6 

6,2 

6,2 

5,8 

6,5 

5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6

Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren
leefbaarheid en veiligheid

Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en
veiligheid

Oordeel bereikbaarheid  meldingen en klachten
over onveiligheid en overlast

Oordeel burger leefbaarheid en veiligheid 

2013 2011 2009

Programma 2 - Integrale Veiligheid

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -7.930 -7.563 -7.068 -7.180 -7.056 -7.049

Baten 291 69 68 68 68 68

Saldo van baten en lasten -7.639 -7.494 -7.000 -7.112 -6.988 -6.980

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Geraamde resultaat -7.639 -7.494 -7.000 -7.112 -6.988 -6.980
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Programma 3: Beheer openbare ruimte 

 
3.1 Inleiding 

 

Door de openbare ruimte goed te onderhouden, zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige woon- en 
werkomgeving. Door slim te werken, streven we ernaar met beperkt budget de gewenste kwaliteit halen. 
Samenwerking is hierbij een belangrijke voorwaarde. Met andere organisaties, zoals het hoogheemraadschap of 
nutsbedrijven, onderzoeken we hoe we werkzaamheden kunnen combineren. We kijken breder dan ons werkveld 
en nemen ook ontwikkelingen op het gebied van ruimte en economie mee. Daarnaast werken we samen met 
bewonersorganisaties en woningbouwverenigingen. We betrekken inwoners van Den Helder bij onze projecten 
om meer draagvlak te krijgen. Ook stimuleren we hen daar waar mogelijk een bijdrage te leveren in het 
onderhoud van hun buurt. We proberen mensen die op grote afstand staan van de arbeidsmarkt bij onze 
werkzaamheden te betrekken. Hierdoor kunnen zij én zinvol bezig zijn én krijgen zij meer gevoel bij hun eigen 
leefomgeving. En we maken keuzes in onze manier van werken. Soms kan een andere aanpak eenzelfde 
resultaat opleveren voor minder geld. Dat is slim werken. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat Den Helder een 
aantrekkelijke gemeente is om in te wonen werken en leven. 
 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
3.2 Algemeen 
 

Wat willen we bereiken? 

We willen de kwaliteit van de openbare ruimte in stand houden en zorgen dat de inwoners van Den Helder hier 
tevreden over zijn. Door tijdig en adequaat onderhoud kan iedereen de openbare ruimte veilig en goed gebruiken 
en zijn de onderhoudskosten op de lange termijn het voordeligst. Deze verbetering willen we bereiken door de 
kwaliteit van de openbare ruimte goed te bewaken. Landelijke normen en technische eisen zijn hiervoor een 
belangrijk middel. Een andere doelstelling is om bewoners en instanties als Noorderkwartier, Actief Talent, 
Stichting Buurtbeheer Den Helder etc. te laten participeren in het onderhoud van de openbare ruimte. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We doen onderzoek naar innovatieve contractvormen en nieuwe, efficiëntere onderhoudsmethoden. 

 Nieuwe initiatieven voor onderhoud door derden ondersteunen we zo veel mogelijk.  

 Door middel van buurtgericht werken krijgen we inzichtelijker welke plannen en ideeën van andere 
organisaties, bewoners en gemeentelijke afdelingen op korte termijn spelen. Zo kunnen we bij het 
plannen van groot onderhoud gezamenlijk een integraal ontwerp van de openbare buitenruimte 
maken.  

 We zijn zeer terughoudend met het inplannen van esthetisch onderhoud. We willen onze middelen 
gebruiken voor technisch onderhoud en het voorkomen van achterstallig onderhoud. Daar waar 
onverhoopt sprake is van een ontoereikend budget voor het benodigd onderhoud, kijken we naar de 
mate van risico’s die ontstaan en informeren we hier tijdig over. 

 

3.3 Beheerplannen 
 

Wat willen we bereiken? 

Onze ambitie is de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld te krijgen en ervoor te zorgen dat deze op 
kwaliteitsniveau blijft of komt. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Door regelmatig inspecties uit te voeren, krijgen we een duidelijk beeld van het onderhoud dat nodig is voor de 
openbare ruimte en wat de daarbij behorende kosten zijn. Deze informatie nemen we op in de beheerplannen. 
Het vormt de input voor het opstellen van meerjarenplanningen. In totaal zijn er tien sectorale beheerplannen. 
In 2015 actualiseren we geen bestaande beheerplannen geactualiseerd. Wel stellen we een nieuw beheerplan 
op: het Beheerplan watergangen 2016-2019. Ook bieden we de Nota onderhoud openbare ruimte 2015 ter 
kennisname aan de raad aan. In deze nota staat zowel het Integraal uitvoeringsplan 2015 als een evaluatie van 
het afgelopen jaar. 

 
3.4 Wegen 
 

Wat willen we bereiken? 

In het huidige Beheerplan wegen 2013-2017 hebben we vanwege de beperkte middelen ervoor gekozen om 
alleen de hoofdwegen, fietspaden en voetpaden in goede staat van onderhoud te hebben. Dat wil zeggen dat 
deze wegen en paden veilig en functioneel te gebruiken zijn én geen gebreken vertonen die te wijten zijn aan 
achterstallig onderhoud. Voor overige type verhardingen, zoals parkeerstroken en rustige straatjes, hebben we 
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onze ambitie iets minder hoog gesteld. Deze mogen een matige tot slechte onderhoudstoestand hebben, zolang 
er geen onveilige situaties ontstaan.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 In de zomer van 2015 inspecteren we de asfaltverhardingen van alle wegen. Zo wordt duidelijk of er 
sprake is van vooruitgang of juist achteruitgang van de kwaliteit ten opzichte van de voorgaande 
inspecties uit 2011 en 2013.  

 We besparen op voorbereidingskosten door minder nadruk te leggen op herinrichtingen of 
reconstructies. Hierdoor kunnen we makkelijker met grootschalige onderhoudsbestekken het benodigde 
onderhoud uitvoeren. Grootschalige onderhoudsbestekken leiden vaak tot lagere uitvoeringskosten. 
Uitzonderingen maken we voor een herinrichting of reconstructie die zorgt voor toename van de 
veiligheid of verlaging van toekomstige beheerkosten. 

 We zetten het onderhoud op de markt met meerjarige onderhoudscontracten. Zo kunnen 
geïnteresseerde aannemers scherpere aanbiedingen doen. De contractvorm stellen we zo op dat ook 
lokale ondernemers kans houden een succesvolle aanbieding te doen. 

 

3.5 Watergangen 
 

Wat willen we bereiken? 

We willen watergangen van voldoende kwaliteit, zodat deze bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. 
De watergangen moeten meerwaarde opleveren voor zowel bewoners, toeristen als de natuur. Dit bereiken we 
door ervoor te zorgen dat de watergangen en de daarbij horende voorzieningen heel en schoon zijn. Bewoners 
en bedrijven willen we beter uitleggen welke taken het hoogheemraadschap en de gemeente hebben in het 
onderhoud van de watergangen.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Na enkele jaren van onderhandeling met het hoogheemraadschap willen we een overdracht afronden, 
waarbij we het beheer van watergangen (het baggeren) overdragen aan het hoogheemraadschap en het 
beheer van oeverbescherming onder onze verantwoording komt te vallen.  

 We stellen een beheerplan op voor de arealen die de gemeente op dit moment in beheer heeft. Dit 
beheerplan bieden we in het 3

e
 kwartaal van 2015 aan de gemeenteraad voor vaststelling aan. 

 Bij de overdracht stellen beide partijen een vergoeding ter beschikking om de huidige 
onderhoudsachterstand weg te kunnen werken. Het beheerplan krijgt een variant waarin de overdracht 
met het hoogheemraadschap is verwerkt. 

 

3.6 Openbaar groen  
 

Wat willen we bereiken? 

 Het onderhoud van het stedelijk groen moet voldoen aan de landelijke normen en kaders van het 
kwaliteitsniveau basis. Hiermee is de veiligheid gegarandeerd, houden we de beplanting op langere 
termijn in stand en voeren we het onderhoud op de lange termijn voor de minste kosten uit. De uitstraling 
is sober, maar we bouwen geen achterstallig onderhoud op. 

 We willen de kansen die het openbaar groen biedt voor de natuur verbeteren (natuurvriendelijk beheren) 
en onze verantwoording nemen voor het beschermen van de in het wild levende flora en fauna. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 In 2013 zijn we begonnen met het inspecteren van de veiligheid van een deel van de bomen langs de 
hoofdinfrastructuur volgens de VTA- methode (Visual Tree Assessment) door een externe 
boomdeskundige. Jaarlijks nemen we aan de hand van de gevonden resultaten 
onderhoudsmaatregelen. In 2015 laten we op basis van eerdere rapportages en de afgesproken 
inspectiecyclus het volgende deel van het bomenbestand inspecteren. 

 We maken een inhaalslag bij het vervangen van een aantal bomen die aan het einde van hun 
levensduur zijn.  

 Om te voorkomen dat we bomen vroegtijdig moeten verwijderen, zetten we in op het vroegtijdig 
adviseren bij nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte. Zo zorgen we ervoor dat de juiste boom op 
de juiste plaats op de juiste manier wordt gepland.  

 Diverse gebieden met potentie voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit beheren 
we volgens de richtlijnen van vlindervriendelijk beheer (de vlinderroutes). De keuze van typen beplanting 
stemmen we onder meer af op de voedsel- en verblijfsbehoeften van vogels en bijen.  

 We voeren de werkzaamheden uit volgens de vastgestelde gedragscodes in het kader van de Flora- en 
Fauna wet. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor de bescherming van de in het wild levende flora en 
fauna. In 2015 wordt de leidraad van de vastgestelde gedragscode bestendig beheer geactualiseerd. 
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3.7 Openbare verlichting 
 

Wat willen we bereiken?   

De openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. 
Hoewel we met openbare verlichting het niveau van het daglicht niet kunnen bereiken, moet de verlichting wel 
bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie.  
We zorgen voor duurzame openbare verlichting door het energieverbruik terug te dringen. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We vervangen een deel van sterk verouderde lichtmasten en armaturen om het onderhoudsniveau basis te 
bereiken en/of te behouden. Met het extra beschikbaar gestelde budget voorzien we een deel van de openbare 
verlichting van LED-armaturen. Hiermee reduceren we het energieverbruik en vindt door de langere levensduur 
op de langere termijn ook een besparing op de beheerkosten plaats.  
In 2015 beginnen we deze werkzaamheden met het aanleggen van een gemeentelijke kabel (solonet). Dit is 
onder andere in de Schooten in combinatie met de werkzaamheden van nutsbedrijven. In de Grote Rivierenbuurt 
in Nieuw Den Helder combineren we het met rioolrenovatie en herinrichtingswerkzaamheden. 
 

3.8 Speelvoorzieningen 
 

Wat willen we bereiken? 

Onze doelstelling is in Den Helder veilige speelplekken te hebben en houden, waar kinderen de wereld kunnen 
ontdekken. We willen dat de voorzieningen voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We voeren de verplichte jaarlijkse veiligheidsinspectie uit voor alle speeltoestellen in de openbare ruimte 
en op de meeste schoolpleinen.  

 Aansluitend op de inspectie voeren we de benodigde herstelwerkzaamheden uit.  

 De beschikbaar gestelde financiële ruimte gebruiken we om de renovaties en/of groot onderhoud uit te 
voeren van speeloases Kraaiennest en Viskom en het steunpunt speeloases Bassingracht en het P. 
Mulderplantsoen 

 Daar waar nodig en mogelijk werken we mee en adviseren we op het gebied van spelen bij 
bewonersinitiatieven. 

 

3.9 Straatmeubilair 
 

Wat willen we bereiken? 

We dragen voor de weggebruiker zorg voor een veilige verkeersomgeving en maken het gewenste 
verkeersgedrag zichtbaar. En we brengen of houden het gebruik en de belevingswaarde van de openbare ruimte 
op het kwaliteitsniveau basis.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We zetten de geleidelijke vervanging voort van verouderde verkeers- en straatnaamborden voor nieuwe 
borden die aan de Nederlandse Normering (NEN 1772) voldoen. Deze borden zijn na zonsondergang, 
ook bij minder goede openbare verlichting, beter te lezen. 

 We gaan door met de standaardisering van het straatmeubilair, zodat beheer en onderhoud efficiënter 
kan worden uitgevoerd. 

 We verminderen het aantal (anti-parkeer)paaltjes en verkeersborden, zodat het straatbeeld verbetert en 
het te beheren areaal afneemt.  

 Door het strategisch plaatsen en onderhouden van voorzieningen, zoals bankjes, fietsklemmen en 
afvalbakken brengen of houden we het gebruik en de belevingswaarde van de openbare ruimte op het 
kwaliteitsniveau basis. 

 

3.10  Civiele Kunstwerken 
 

Wat willen we bereiken?  

De civiele kunstwerken als bruggen, tunnels en duikers, verkeren nu in redelijke tot goede staat. Een aantal 
kunstwerken heeft onderhoud nodig om de veiligheid, functionaliteit en duurzame levensduur blijvend te 
garanderen. Het huidige kwaliteitspeil willen we graag op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Al het onderhoud van de civiele kunstwerken hebben we uitbesteed aan een externe partij. Door vele kleine 
onderhoudswerkzaamheden op die manier te bundelen, is het mogelijk om voor de scherp geraamde prijzen van 
het beheerplan het onderhoud voor te bereiden en uit te voeren. Ook de kleine reparaties kunnen we nu binnen 
het budget voor (groot) onderhoud uitvoeren.  
Daar waar sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals vandalisme of een aanrijding, laten we de 
desbetreffende schades direct herstellen. Hiervoor biedt het budget voor klein onderhoud voldoende ruimte. 
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3.11  Wijkgericht werken 
 

Wat willen we bereiken? 

Met wijkgericht werken willen we een antwoord bieden op vraagstukken vanuit de wijk over de fysieke woon- en 
leefomgeving en de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan. Als regiegemeente doen we een stapje terug 
en tegelijkertijd maken we het mogelijk dat bewoners en andere partijen voorwaarts treden. Dit gaat niet vanzelf. 
Van gemeentezijde is daar activering en regie voor nodig. Kernwoorden zijn: samenwerking, integraliteit, 
participatie en dienstverlening. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 De wijkconciërges zijn de ogen en oren in de wijk. De wijkmanager en de accountmanagers zijn spin in 
het web van alle partijen in de wijken en vervullen dus een voortrekkersrol in bovenstaande ontwikkeling. 
Zij ondersteunen initiatieven van buiten, maar zoeken deze ook op en stimuleren die. Daarnaast 
ondersteunen zij de wijkwethouders. 

 De wijkmanager, de accountmanagers en de wijkconciërges spelen een belangrijke rol bij de 
buurtgerichte aanpak. Naast het faciliteren van vele projecten en initiatieven werken zij aan de bewaking 
en uitbouw van buurt- en wijkactieplannen en wijkagenda’s.  

 In 2015 voeren we een buurtgerichte aanpak uit in de Grote Rivierenbuurt. Zo geven we het benodigde 
onderhoud vorm. 

 We gaan door met het convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting Den Helder. Dit convenant is 
een belangrijk instrument voor het stimuleren en financieren van burgerparticipatie.  

 
 
 

Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen  5,0 5,0 5,1 

Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen 4,8 4,9 5,1 

Oordeel interesse gemeente in mening burgers 5,0 5,3 5,4 

Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen 5,2 5,1 5,3 

Oordeel burger onderhoud wijk 6,3 5,9 6,0 

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes 6,1 6,0 6,1 

Oordeel burger groenvoorzieningen 6,2 6,1 6,3 

Oordeel burger straatverlichting 7,4 7,4 7,4 

Oordeel burger speelmogelijkheden 6,3 6,1 6,2 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 
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Bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2013 

 
B. Wat gaat het kosten? 

 

 
 
Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 938.000 Voordelig) 
 

Lasten (€ 1.382.000 lagere lasten) 

In 2014 is vanuit de Kadernota incidenteel € 845.000 toegevoegd aan de budgetten voor openbare ruimte. Het 

betreft enerzijds het in 2014 terugdraaien van de bezuiniging op de DOB (Duurzame Onkruid Bestrijding) van 

€ 200.000 en anderzijds het toekennen in 2014 van incidenteel budget voor het renoveren van twee speeloases 

(€ 159.000), het realiseren van de rotonde Parallelweg-Kievitstraat-Ruygweg (€ 336.000) en het uitvoeren van 

maatregelen uit het bomenplan (€ 150.000). 

 

Bij raadsbesluit RB13.0167 is er in 2014 incidenteel een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 

€ 500.000 voor de aanleg Noorderhaaks (Verlengde Breewijd). Tegenover deze lasten staat een onttrekking uit 

de bestemmingsreserve “Bovenwijkse Voorzieningen”. 

 

Conform de 1
e
 wijziging behorende bij de begroting 2014 (RB13.0108) zijn er in 2014 extra afschrijvingen gedaan 

op investeringen maatschappelijk nut. Dit leidt tot € 123.000 lagere afschrijvingslasten investeringen wegen vanaf 

2015. Met dit voordeel is in de begroting 2015 rekening gehouden door het opnemen van een stelpost vrijval 

kapitaallasten in programma 1. Met de realisatie van de lagere afschrijvingslasten vervalt de stelpost in 

programma 1. 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 86.000 nadelig. 
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Rapportcijfers openbare ruimte (2013) 

Programma 3 - Beheer openbare ruimte

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -12.953 -14.077 -12.695 -12.668 -12.775 -12.773

Baten 1.554 1.126 1.141 1.141 1.141 1.141

Saldo van baten en lasten -11.398 -12.951 -11.553 -11.526 -11.634 -11.632

Toevoegingen reserves -200

Onttrekkingen reserves 45 518 258 58 58 58

Geraamde resultaat -11.354 -12.433 -11.495 -11.469 -11.576 -11.574



  

Programmabegroting 2015, Meerjarenraming 2016-2018 

 

28 

Baten (€ 15.000 hogere baten) 

Vanwege het geringe effect niet nader toegelicht. 

 

Reserves 

 

Toevoegingen (€ 200.000 hogere toevoeging) 

Conform de 1e wijziging behorende bij de begroting 2014 (RB13.0108) wordt ten gunste van een revolverend 

fonds voor duurzame openbare verlichting € 200.000 toegevoegd vanuit de algemene reserve. 

 

Onttrekkingen (€ 260.000 lagere onttrekkingen) 

Ten behoeve van een voorbereidingskrediet voor de aanleg Noorderhaaks (Verlengde Breewijd) is in 2014 

€ 500.000 uit de bestemmingsreserve “Bovenwijkse Voorzieningen” onttrokken. (RB13.0167) 

 

Conform de 1e wijziging behorende bij de begroting 2014 (RB13.0108) wordt in 2015 € 200.000 onttrokken uit de 

algemene reserve ten gunste van een te vormen revolverend fonds voor duurzame openbare verlichting. 

 

Vanuit het revolverend fonds wordt in 2015 € 40.000 onttrokken voor de aanschaf van duurzame openbare 

verlichting. 
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Programma 4: Stedelijke vernieuwing 

 

4.1 Inleiding 

Door te zorgen voor een divers woningaanbod maken we de stad tot een aantrekkelijke vestigingsplaats. In Den 
Helder hebben we te maken met een krimp van de bevolking. We streven ernaar het inwonertal te stabiliseren en 
op termijn zelfs iets te verhogen. Ook bij stedelijke vernieuwing houden we rekening met deze ambitie. We 
werken samen met Woningstichting Den Helder om aan de huidige woonwensen tegemoet te komen. Voor 2015 
ligt het accent hierbij op Nieuw Den Helder. Een andere prioriteit op het gebied van stedelijke vernieuwing voor 
2015 is de Stelling Den Helder. Door de stelling verder te renoveren, versterken we de identiteit van de stad. De 
stelling trekt niet alleen recreanten en toeristen naar Den Helder, maar heeft in historisch en cultureel opzicht ook 
de eigen inwoners veel te bieden. Stap voor stap werken we eraan om Den Helder als centrumgemeente van de 
Kop van Noord-Holland op de kaart te zetten.  
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 

4.2 Nieuw Den Helder 

Wat willen we bereiken? 

Omdat we rekening houden met krimp van de bevolking ontstaan in Nieuw Den Helder nieuwe mogelijkheden 
voor (excellente) woonmilieus, de openbare ruimte en voorzieningen. Een deel van het huidige woningbezit 
voldoet niet meer aan de huidige vraag. Door te zorgen voor meer afwisseling in het woningaanbod vinden 
mensen binnen de eigen wijk woonmogelijkheden die passen bij hun veranderende leefsituatie. De gemeente 
werkt samen met Woningstichting Den Helder aan de transformatie van deze wijk in ontwikkeling. Hierbij staan 
gebruikers, (toekomstige) bewoners en ondernemers centraal. Door de wijk Nieuw Den Helder op organische 
wijze te veranderen, willen we inspelen op de behoefte van het moment. Om deze organische verandering goed 
tot stand te kunnen brengen, hebben we uitgangspunten op thema’s groen, woningen, toerisme en sociale 
stijging geformuleerd.  

Deze uitgangspunten, de stedenbouwkundige visie van Woningstichting Den Helder en afspraken over 
financiering en uitvoering zijn de leidraad waarlangs we toekomstige ontwikkelingen mogelijk willen maken. Via 
een sociaal programma geven we extra impulsen met als doel de burgers van Nieuw Den Helder sterker te 
maken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Het bestemmingsplan Nieuw Den Helder is vastgesteld. In het bestemmingsplan is een deel van het gebied 
flexibel bestemd, andere delen vragen om meer uitwerking. In 2015 faciliteren we de ruimtelijke ontwikkeling en 
voeren we regie over de sociale- en leefbaarheidsprojecten. 

 Woningstichting Den Helder bereidt de eerste ontwikkelprojecten voor. Hierbij is veel aandacht voor 
parkachtig wonen en mogelijkheden om met groepen belangstellenden gezamenlijk de woningen te 
laten bouwen. Daarnaast bestaat de ontwikkeling uit het realiseren van een zorgcluster. Woningstichting 
Den Helder mag voor drie woningen die zijn of worden gesloopt één woning terugbouwen. Deze woning 
komt voornamelijk als grondgebonden woning, dus een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het 
straatniveau, terug.  

 In de periode tot ontwikkeling biedt het gebied allerlei mogelijkheden voor tijdelijke invullingen en 
initiatieven, het zogenaamde ‘wachtend landschap’. We geven daar de komende tijd verder invulling 
aan. 

 In de diverse buurten werken we steeds meer met een buurtgerichte aanpak, waarin we vraagstukken 
ten aanzien groen, parkeren, bestrating, spelen etc. in samenhang oppakken. Daarnaast zijn we met 
projecten voor specifieke doelgroepen gestart.  

 De (maatschappelijke) voorzieningen in de wijk nemen we onder de loep genomen en we werken aan 
een optimaal aanbod voor de burgers, waar burgers zelf ook een actieve rol in gaan vervullen. Op 
allerlei manieren werk maken in de wijk is voor ons een belangrijke opgave. 
 

4.3  Stelling Den Helder 

Wat willen we bereiken? 

De Stelling Den Helder moet een beter herkenbaar deel worden van het stadsbeeld. Hiermee versterken we de 
identiteit van de stad. Tegelijkertijd biedt dit cultuurhistorisch erfgoed mogelijkheden om recreatie en toerisme te 
bevorderen en biedt het een podium voor culturele activiteiten. Als de Stelling Den Helder met haar onderdelen 
weer zichtbaar is hersteld in het landschap, zal dit bezoekers en bewoners aantrekken. Het behoud en 
toegankelijk maken van de forten draagt bij aan de beleving. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Eind 2010 is vanuit het Waddenfonds € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Stelling Den Helder 
Poort naar de Wadden. De activiteiten uit dit project lopen in 2015 door. We herstellen de verdwenen bastions 
van fort Kijkduin en treffen tegelijkertijd bouwkundige voorzieningen die betere kansen bieden op een 
toekomstbestendige functie van het fort. 
Op fort Westoever treffen we vanuit het programma bouwkundige voorzieningen om het fort een nieuwe, 
publiekstrekkende functie te geven. Zo brengen we de enveloppe van het fort in oorspronkelijke staat terug. In 
2015 werken we aan het verder vormgeven van de kanoroute langs de stelling en de aanleg van ecologische 
oevers in het Rondje Den Helder.  

Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca 6,0 5,7 6,0 

Oordeel burger winkels in gemeente 6,9 6,7 6,8 

Oordeel burger over aanbod culturele voorzieningen 6,4 6,4 6,4 

Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 7,2 7,2 7,3 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 
 

 
 

 
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling) 
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Programma 4a: Stadshart 

 

4.1. Inleiding 

Het stadshart is een specifiek onderdeel van stedelijke ontwikkeling. Met een aantrekkelijk centrum zetten we 
Den Helder beter op de kaart. We binden de huidige bewoners blijvend aan de stad en trekken nieuwe bewoners 
en bezoekers aan. We willen van het stadshart een aantrekkelijke plek maken om te wonen en te winkelen, met 
voldoende horecavoorzieningen en cultureel aanbod. De vroegere scheeps- en onderhoudswerf van de 
Koninklijke Marine Willemsoord is onlosmakelijk aan het stadshart verbonden. Voor 2015 richten we ons bij de 
ontwikkeling van Willemsoord op het maken we een stedelijk waterfrontmilieu, waar diverse functies 
samenkomen.  
 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
Wat willen we bereiken? 
Het uitwerkingsplan Stadshart is onderdeel van de Strategische visie 2020, waarin we bedrijven en andere 
instellingen een goed vestigingsmilieu willen bieden. Door het stadshart volgens het uitwerkingsplan te realiseren, 
vergroten we het draagvlak voor voorzieningen in de stad en versterken we de Helderse economie. Met het 
uitwerkingsplan zorgen we voor de realisering van een compact en compleet winkelgebied, met eigentijdse 
culturele en maatschappelijke voorzieningen en met kwalitatief goede woningbouw.  
 
Wat gaan we ervoor doen? 

We bouwen een nieuwe schouwburg. Deze wordt in 2015 opgeleverd. 
De kop Beatrixstraat (Het Kanonnenpleintje) blijft ingericht als bouwterrein voor de verschillende deelprojecten. 
Gezien de vele bouwactiviteiten in de omgeving stemmen we de planningen en bouwplaatsen op elkaar af. 

 Blok A ( halter 1) winkels op begane grond met appartementen erboven: de start van de renovatie van 
de gevels is in 2013 geweest, de afronding loopt door naar 2015. 

 Gebouw School 7 huisvest na de herontwikkeling de nieuwe bibliotheek. 

 De plannen voor de halter Bellevue werken we samen met de ontwikkelaar Woningstichting Den Helder 
verder uit. De aankoop van de benodigde onroerende goederen vind parallel plaats. Een 
bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt en tegelijk de sanering van (supermarkt-) 
detailhandelsoppervlak regelt, bieden we in 2015 ter vaststelling aan de raad aan.  

 Voor de stationslocatie ontwikkelen we samen met Zeestad een nieuw perspectief, dat voortbouwt op 
het uitwerkingsplan.  

 Ter voorbereiding van fase 2 van het uitwerkingsplan houden we voor de kustvisie de schets voor de 
dijkbuurt opnieuw tegen het licht. 

 Woningstichting Den Helder gaat in samenwerking met de eigenaren van de winkelpanden in de 
Keizerstraat verder met het opknappen van gevels.  

 
4.2  Willemsoord 

Wat willen we bereiken? 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan Willemsoord 2013 is een helder kader geschetst waarbinnen de 
ontwikkeling van terreinen en gebouwen mogelijk is. Dit is van belang, omdat het de kansen voor Willemsoord BV 
vergroot om stappen te zetten in het verbeteren van de exploitatie. In 2015 richten we ons op de verdere 
ontwikkeling van Willemsoord. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
De Waddenfondsaanvraag Poort naar de wadden is in juli 2013 gedeeltelijk toegekend. We zijn betrokken bij een 

aantal deelprojecten. Een voorbeeld is de renovatie van de Boerenverdrietsluis. Daarmee maken we het mogelijk 
om van de jachthaven een getijdehaven te maken. We werken het bestemmingsplan Willemsoord 2013 verder uit 
om concrete ontwikkelingen mogelijk te maken, die passen binnen de in het bestemmingsplan gestelde kaders. 
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B. Wat gaat het kosten? 

 

 
 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 456.000 Voordelig) 

 

Lasten (€ 3.195.000 lagere lasten) 

De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van Zeestad in 2015 is ten opzichte van 2014 € 2.350.000 lager. 

 

In 2014 is een laatste termijn van € 355.000 voor de cofinanciering het kader van de ISV 2010-2014 doorbetaald 

aan Zeestad. 

 

In 2014 is een laatste bijdrage verstrekt van € 250.000 voor het Programma sociale aanpak Nieuw Den Helder. 

Hiertegenover staan ook lagere opbrengsten. 

 

Bij RB14.0004 is er in 2014 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 125.000 voor het inrichten van 

de openbare ruimte van het plein aan de Prinsenstraat. Tegenover deze kosten staat een onttrekking uit de 

bestemmingsreserve "Strategische Visie”. 

 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 115.000 voordelig. 

 

Baten (€ 250.000 lagere baten) 

In 2014 is een laatste bijdrage van € 250.000 ontvangen voor het Programma sociale aanpak Nieuw Den Helder. 

Hiertegenover staan ook lagere lasten. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen (€ 2.489.000 lagere onttrekkingen) 

De onttrekking aan de reserve strategische visie is ten opzichte van 2014 € 2.364.000 lager. Conform het 

raadsbesluit over de bijdrage in de exploitatie Zeestad en de uitvoering van Stadshart fase 1 plus. 

 

Bij RB14.0004 wordt er in 2014 € 125.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve “Strategische Visie” ten 

behoeve van een voorbereidingskrediet voor het inrichten van de openbare ruimte van het plein aan de 

Prinsenstraat.  

 

 

 

Programma 4 - Stedelijke vernieuwing

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -6.813 -4.897 -1.702 -1.691 -1.682 -1.672

Baten 212 250

Saldo van baten en lasten -6.601 -4.647 -1.702 -1.691 -1.682 -1.672

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves 5.033 3.125 636 636 636 636

Geraamde resultaat -1.569 -1.522 -1.066 -1.055 -1.046 -1.036
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Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 

5.1 Inleiding 

 
Den Helder is een veelzijdige stad op een unieke plek, de top van Holland. Het heeft een mooie ligging, met aan 
drie kanten de zee en de daarbij behorende landschappen van geulen, duinen, strand en wad. Den Helder kan 
hier meer van profiteren dan het nu doet. We willen in de ruimtelijke ontwikkeling die stedelijke, landschappelijke 
en cultuurhistorische aspecten aan elkaar koppelen. Zo versterken we onze eigen identiteit. Bij de ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting van ons gebied houden we rekening met en zorgen we voor een goede balans tussen 
de economische dynamiek van de stedelijke omgeving en de rust en ruimte van het open landschap en de 
kustzone. We streven naar prettige en veilige woonmilieus. We passen ons woningaanbod aan op de 
veranderende woonvraag en richten ons op regionaal wonen. Hiervoor werken we samen met de andere 
gemeenten in de regio. We kiezen niet voor kwantiteit, maar gaan voor kwaliteit. En we zoeken naar 
economische invullingen die bijdragen aan de toeristisch recreatieve ambities van de stad.  
Door in te zetten op de veelzijdigheid maken we van Den Helder een aantrekkelijke woonstad.  
 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 

5.2. Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 

Wat willen we bereiken? 

In ons woonbeleid spelen we in op autonome (demografische) ontwikkelingen van nu en in de toekomst en op 
regionale en lokale ontwikkelingen in de markt. We bouwen vraaggericht in plaats van aanbodgericht, met oog 
voor de kwaliteit die de woonconsument vraagt: de juiste woning in het juiste woonmilieu voor de juiste doelgroep. 
Hiermee willen we huidige inwoners behouden en nieuwe inwoners aantrekken. Door bijzondere woonmilieus op 
kwalitatief hoogwaardige locaties in of direct aan de rand van de stad te ontwikkelen, maken we Den Helder 
aantrekkelijk. 
Wonen en woonmilieus zijn onlosmakelijk verbonden met voorzieningen als winkels, zorg, recreatie, sport, cultuur 
en ontmoeting, dus zoeken we ook de samenhang met het gewenste voorzieningenniveau. 
Woningbouwprogrammering en voorzieningenniveau hebben een gemeentegrens overstijgende werking. Daarom 
maken wij hierover afspraken met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland. 

Wat gaan de daarvoor doen? 

In de tweede helft van 2014 nemen de samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland een besluit over 
het vaststellen van het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland ( KWK). In het KWK maken 
we afspraken over de kwaliteit van de woning in relatie tot de vraag. We bepalen de programmering tot 2020 met 
een doorkijk na 2020, eventueel vastgelegd in een convenant. Door te monitoren kijken we of de aantallen in 
vraag-/kwaliteitverhouding goed is. 
Binnen Den Helder gaan we door met woningbouw in voornamelijk het Stadshart. In uitvoering zijn projecten op 
de Kop Beatrixstraat en in de Spoorstraat. Woningstichting Den Helder heeft woningbouwprojecten in 
voorbereiding die naar verwachting vanaf 2015 kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn Halter Sluisdijk, locatie Vogele 
(3 boekjes), VBM-gebouw, Zusterflat en mogelijk CPO Koningsdriehoek. 
In Nieuw Den Helder zal de bouw van een zorgcluster en mogelijkerwijs woningbouw op enige kavels in het 
wachtend landschap plaatsvinden. Voor dit laatste maken we dan uitwerkingsplannen van het bestemmingsplan 
Nieuw Den Helder centrum 2013. 
Daarnaast wordt de woningbouw in de wijk Willem Alexanderhof in Julianadorp en in het Huisduiner kwartier 
(verder) ter hand genomen. 
Met de uitvoering van het energieakkoord stimuleren we het verduurzamen van de bestaande particuliere 
woningvoorraad. We zoeken hierbij aansluiting met het levensloopbestendig maken van diezelfde voorraad. Deze 
aanpak doen we in een samenwerkingsverband van elf gemeenten in Noord-Holland-Noord. 
Specifieke aandacht vraagt de scheiding van wonen en zorg, die vanuit de rijksoverheid is ingezet. 
Extramuralisering van de zorg en langer zelfstandig thuis blijven wonen van zorgbehoevenden vereisen het 
samen optrekken van gemeente, zorginstellingen en huisvestende instanties. We bekijken de behoefte aan 
specifieke woonvormen, aan zorg dichtbij en aan basisvoorzieningen in de wijken in samenhang met het streven 
naar een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Daarbij spelen het levensloopbestendig maken van de bestaande 
woningvoorraad en het vraagstuk hoe om te gaan met het bestaande (vrijkomende) zorgvastgoed een grote rol. 

5.3. Hergebruik en herbestemming 

Wat willen we bereiken? 

We streven naar hergebruik van zowel gebouwen als ruimtelijke structuren, zoals verkeersstructuren en 
landschap.  
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Wat gaan de daarvoor doen? 

 We herstellen de gehavende stedenbouwkundige structuur van het stadshart, integreren het landschap 
in een verdund Nieuw Den Helder en revitaliseren de Stelling Den Helder. Binnen bestaande structuren 
gaan wij zoveel mogelijk flexibel om met bestemmingen. Speciale aandacht daarbij krijgt het hergebruik 
van markante gebouwen en structuren. 

 We kiezen voor functiemenging voor optimaal ruimtegebruik - ook in de tijd - en een flexibele en 
aantrekkelijke stad. We willen geen monofunctionele gebieden, tenzij milieuvoorschriften dit vereisen, 
bijvoorbeeld bij een zware categorie bedrijven. Dit geldt voor het verbinden van wonen en werken, maar 
ook voor het gebruik en beleven van het mooie landschap waarin Den Helder ligt. Belangrijk daarbij is 
dat we de stad weer in relatie brengen met de haven en met de zee. Dit doen we door het gebruik van 
Rijkswerf Willemsoord te intensiveren. 

 Voor de verbetering van de situatie op en om Station Den Helder Zuid benutten we kansen in combinatie 
met het project De Nollen en de taakstelling voor toegankelijkheid van Prorail. 

 Voor gronden die ter beschikking komen (bijvoorbeeld af te stoten vastgoed van het Rijk, waaronder Fort 
Dirksz Admiraal) schetsen we met partners een ontwikkelperspectief. 
 

5.4. Meerlaagse veiligheid/klimaatbestendige stad/ kustzone/duinzoom 

Wat willen we bereiken? 

De uitvoering van landelijk energie- en klimaatbeleid is noodzakelijk. In november 2007 is er een klimaatakkoord 
gesloten tussen gemeenten en rijk. Dit akkoord is ook namens de gemeente Den Helder ondertekend. Het 
akkoord bevat afspraken en maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot 
van broeikasgassen, de overgang naar duurzame energie en het klimaatbestendig maken van Nederland. Deze 
afspraken worden deels herbevestigd en aangescherpt in het Deltaprogramma. 
In 2015 willen we met meer samenhang aan de slag met het klimaatbestendig maken van Den Helder. Basis 
hiervoor is het vele voorwerk dat al is gedaan in het kader van de nationale deltaprogramma’s, het 
waterprogramma van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de stresstest die Den Helder zelf 
uitvoert. Het betreft onder andere meerlaagse veiligheid, ontwikkeling van de kustzone van haven tot Fort 
Kijkduin, transformatie Nieuw Den Helder, groene- en blauwe netwerken en de uitvoering van het energieakkoord 
VNG. 
 
Wat gaan de daarvoor doen? 

 Het moet nog blijken of er bestuurlijk draagvlak is voor een regionale structuurvisie op energie- en 
klimaatbeleid of dat relevante onderwerpen op een andere manier afgestemd kunnen worden. 

 In verschillende samenwerkingsverbanden doen we nader onderzoek naar mogelijkheden voor meer 
multifunctioneel medegebruik van de Helderse Zeedijk. Parallel daaraan werken we op basis van een 
gezamenlijke visie op de kustzone aan een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen en voeren we 
quick-wins zoveel mogelijk al uit. Ook tijdelijk gebruik kan daarbij een rol spelen. 

 In de kustvisie houden we de schets voor de dijkbuurt van het Stadshart opnieuw tegen het licht. 

 De transformatie in Nieuw Den Helder plaatsen we meer in het kader van een pilotgebied voor 
klimaatbestendigheid, waarbij we alle relevante aspecten integraal bekijken.  

 We versterken groene en blauwe routes in de stad vanuit het waterplan Waterbreed, maar ook door de 
gebiedsgerichte aanpak in de duinzoom. In de visie Duinzoom hebben we ook aandacht voor de 
kwaliteit van de bestaande recreatievoorzieningen. 

 We werken aan de verbetering van natuur en recreatieve mogelijkheden in de Noord-Duinen (de Duinen 
van Den Helder) inclusief het recreatieknooppunt De Helderse Vallei om de toeristisch-economische 
waarden te versterken. Plaatsing van informatiepanelen, het doortrekken van voetpad Kroontjesbunker 
en inrichtingsmaatregelen op het recreatieknooppunt Mariëndal maken hier deel van uit. 
 

5.5. Groen in de Kop 

Wat willen we bereiken? 
Het programma Groen in de Kop bestaat uit acht opgaven, die specifiek zijn voor en aansluiten bij de identiteit 
van de verschillende deelgebieden van de Kop van Noord-Holland. De twee opgaven waarin Den Helder is 
betrokken zijn Waddenkust en Helderse Flanken. Door deel te nemen aan de opgave Waddenkust willen we een 
bijdrage leveren aan het verbinden van het wad met het achterland. Met ruimte voor recreatieve routes voor 
wandelen, fietsen en varen brengen we het wad dichterbij. Met Helderse Flanken willen we kust en achterland 
verbinden. Dit doen we onder andere door een meer natuurgerichte recreatieve ontwikkeling van de duin- en 
binnenduinzone. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
In de Duinzoomvisie hebben we samen met publiek en private partijen de kaders van de structuurvisie uitgewerkt. 
In 2015 gaan we met de partijen werken aan concrete projecten. 
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5.6. Huisduiner Kwartier (OS&O-terrein) 

Wat willen we bereiken? 

Het OS&O terrein, met daarop een aantal monumentale bouwwerken, vormt een beeldbepalende locatie in 
Huisduinen. We willen door de ontwikkeling van dit terrein tot een bijzonder woonmilieu een waardevolle 
aanvulling leveren op het woningaanbod in Den Helder. Bovendien versterken we hiermee de kwaliteit van 
Huisduinen als woonomgeving. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM) heeft het marktconforme grondaanbod van de gemeente 
geaccepteerd. Op basis van de kooprealisatie-overeenkomst beginnen we in 2014 met de vergunningprocedures. 
In 2015 worden mogelijk de eerste woningen opgeleverd. 

5.7. Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost) 

Wat willen we bereiken? 

Met de ontwikkeling van de wijk Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost) maken we een woongebied 
dat aanvullende kwaliteit heeft op de aanwezige woonmilieus. Daarmee creëren we een aanbod dat aansluit op 
de vraag. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In 2014 is de Helderse Bouwcombinatie gestart met de verkoop in fase 1 (Willem Alexanderhof). De eerste 
omgevingsvergunningen zijn aangevraagd. In mei 2014 is begonnen met het bouwrijp maken. Dit is eind 
december afgerond. In 2015 worden de eerste woningen opgeleverd. 
 
5.8. Bestemmingsplannen 

Wat willen we bereiken? 

Bestemmingsplannen moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening minimaal een keer in de tien jaar worden 
geactualiseerd. Ook in 2015 bereiden we een aantal bestemmingsplannen voor of bieden deze voor vaststelling 
aan. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In 2015 bieden we de volgende bestemmingsplannen ter vaststelling aan: 

 Bestemmingsplan Halter Bellevue (zie ook paragraaf 5.12); 

 De Stelling 2015. Dit plan omvat Huisduinen en de Stelling Midden en Oost; 

 Stadshart West 2015. Dit plan omvat Oud Den Helder, Van Galenbuurt, Indische Buurt en de Bloemen 
en Geleerdenbuurt; 

 Uitwerking(en) Willemsoord. Deze uitwerkingen van het Bestemmingsplan Willemsoord 2013 zijn nodig 
om concrete ontwikkelingen mogelijk te maken, die passen binnen de in het bestemmingsplan gestelde 
kaders; 

 Uitwerking(en) Nieuw Den Helder centrum. Deze uitwerkingen maken we om de invulling van Het 
wachtend landschap met woningbouw mogelijk te maken. (zie ook paragraaf 5.10); 

 Herbestemming locaties Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Als overeenstemming is 
bereikt over de bestemming van het vastgoed dat het Rijk wil afstoten, wijzigen we hiervoor waar nodig 
de vigerende bestemmingsplannen. 
 

5.9. Aanvragen omgevingsvergunning 

Wat willen we bereiken? 

We willen aanvragen voor omgevingsvergunningen, zoals bouw, brandveilig gebruik, rijksmonument en kap, zo 
snel mogelijk afhandelen. We gebruiken de wettelijke behandeltermijn van de aanvragen niet als richtlijn, maar 
als een uiterste termijn. We willen dat de aanvrager snel uitsluitsel krijgt over zijn aanvraag. Kwaliteit staat bij de 
afhandeling voorop. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Om de indiener van een aanvraag snel van dienst te kunnen zijn, werken we meer digitaal en beperken we de 
administratieve handelingen tot een minimum. Hiervoor richten we onder andere een vernieuwd softwarepakket in 
voor alle vergunningen, het toezicht en de handhaving. Dankzij de software kan de aanvrager de verschillende 
procedurestappen binnen een aanvraag sneller en zoveel mogelijk digitaal doorlopen. We zetten hiermee een 
grote stap in het uiteindelijk digitaal kunnen ontsluiten van statusinformatie van aanvragen. 
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Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel burger over directe woonomgeving 7,3 7,3 7,4 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 

 

B. Wat gaat het kosten? 

 

 
 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 522.000 Nadelig) 

 

Lasten (€ 1.170.000 lagere lasten) 

De rentelasten voor verstrekte leningen woningbouw zijn ten opzichte van 2014 in 2015 met € 112.000 

afgenomen. Hiertegenover staat ook een lagere vergoeding door derden (zie baten). 

 

Ten opzichte van 2014 worden in 2015 € 668.000 meer personeelskosten toegerekend aan bouwvergunningen. 

Dit is inclusief de personeelskosten van € 470.000 voor handhaving en vergunningen die in 2014 werden 

toegerekend aan programma 2 product brandpreventie en hulpverlening. 

 

Er zijn per saldo lagere lasten grondexploitatie van € 1.810.000. Hiertegenover staat dat er ook lagere baten zijn.  

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 86.000 nadelig.  

 

Baten (1.556.000 lagere baten) 

De rente inkomsten in verband met de verstrekte leningen woningbouw nemen ten opzichte van 2014 in 2015 

met € 112.000 af. Hiertegenover staan ook lagere rentelasten (zie lasten). 

 

Er zijn per saldo lagere baten grondexploitatie van € 1.397.000. Hiertegenover staan ook lagere lasten. 

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 47.000 nadelig.  

 

Reserves 

 

Toevoegingen reserves (€ 39.000 lagere toevoegingen) 

Vanaf 2015 vervalt de toevoeging van € 39.000 aan de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeenten. 

 

Onttrekkingen (€ 175.000 lagere onttrekkingen) 

De onttrekking uit de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeenten wordt in 2015 ten opzichte van 2014 verlaagd met 

€ 175.000.  
  

Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -21.272 -12.300 -11.130 -11.542 -11.466 -11.232

Baten 18.505 8.931 7.375 7.787 7.617 7.388

Saldo van baten en lasten -2.767 -3.369 -3.755 -3.755 -3.849 -3.844

Toevoegingen reserves -977 -39

Onttrekkingen reserves 219 268 93 93 93 93

Geraamde resultaat -3.525 -3.140 -3.662 -3.662 -3.756 -3.750
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Programma 6: Verkeer en vervoer 

6.1 Inleiding 

Om Den Helder als centrumgemeente van de Noordkop te kunnen positioneren, is het belangrijk dat de stad goed 
toegankelijk is. Daarnaast moeten we voldoende parkeermogelijkheden hebben voor inwoners en bezoekers. We 
pakken logistieke knelpunten in de stad aan en zorgen voor veilige fietsroutes en oversteekpunten. We werken 
samen met andere organisaties en betrekken buurtbewoners om de juiste maatregelen te kunnen treffen en 
overlast te voorkomen. Onze Parkeervisie en Verkeersvisie zijn de handvatten voor ons beleid. Met deze 
inspanningen zorgen we voor een beschermde en goede leefomgeving en maken we Den Helder bereikbaar. 

  
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 
6.2. Parkeren Stadshart 

Wat willen we bereiken? 

We willen zorgen voor goede en voldoende parkeervoorzieningen in het centrum van Den Helder. De 
beschikbare parkeerplaatsen worden daarbij door parkeerregulering op een goede wijze verdeeld onder de 
verschillende groepen gebruikers. Het parkeren concentreren we zoveel mogelijk in gebouwde 
parkeervoorzieningen. De bestaande twee parkeergarages zijn kwalitatief verbeterd. In de plannen voor de halter 
Bellevue is een derde parkeergarage opgenomen. Dit levert op strategische plaatsen in de binnenstad drie 
moderne en bruikbare parkeervoorzieningen op. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

De plannen voor de halter Bellevue werken we samen met de ontwikkelaar verder uit. In de plannen nemen we 
een openbare parkeergarage op die voldoet aan de door ons gestelde eisen. We zullen moeten besluiten of de 
garage onder gemeentelijk beheer komt. 
 
6.3 Parkeerregulering woonbuurten 

Wat willen we bereiken? 

We willen ervoor zorgen dat parkeren in het centrum niet leidt tot parkeeroverlast in de rond het centrum gelegen 
woonbuurten. Inmiddels hebben we met bewoners in een aantal buurten gesproken over de parkeersituatie in 
hun buurt. In enkele buurten heeft dit geleid tot parkeer regulerende maatregelen (Sluisdijk en Westgracht e.o.), 
maar in enkele ook niet (Centrum Noord). 
  
Wat gaan we daarvoor doen? 

We gaan in overleg met de bewoners van de Zuidstraat – Keizersgracht over de parkeerproblematiek langs deze 
straten. Aan dit overleg is een enquête gekoppeld. Aan de hand van deze gegevens kunnen we besluiten of er 
voldoende redenen zijn om parkeerregulering in deze woonstraten in te voeren. 
 
6.4 Rotonde Kievitstraat, Ruyghweg en kruispunt Fabrieksgracht 

Wat willen we bereiken? 

Op het kruispunt Kievitstraat-Parallelweg-Sluisdijkstraat, het gedeelte van de Ruyghweg tussen de Kievitstraat en 
de Fabrieksgracht, en het kruispunt Fabrieksgracht Ruyghweg moeten we zorgen voor betere doorstroming en 
een verkeersveilige situatie. Het verkeersluw maken van de Beatrixstraat zorgt voor een verschuiving van de 
verkeerstromen, waardoor dit kruispunt vaker en meer belast wordt. De kans op opstoppingen neemt hierdoor 
aanzienlijk toe. Om de binnenstad goed bereikbaar te houden zijn de maatregelen noodzakelijk. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We veranderen het kruispunt in een rotonde. We maken een herindeling van het gedeelte Ruyghweg tussen deze 
nieuwe rotonde en de aansluiting met de Fabrieksgracht. We reconstrueren het kruispunt Fabrieksgracht-
Ruyghweg. 

6.5 Fietsverbinding Ooghduyne 

Wat willen we bereiken? 

Na de aanleg van de fiets- en kanoroute in 2005 is het gehele tracé van het fietspad nog niet volledig afgerond. In 
Julianadorp ontbreekt de laatste schakel van 120 meter. De twee fietsbruggen in het tracé zijn van groot belang, 
omdat deze de woonwijken Zwanenbalg en Boterzwin met Wierbalg verbinden. We willen deze laatste schakel 
aanbrengen, zodat in het bijzonder het recreatief fietsverkeer de mogelijkheid krijgt om verschillende fietsroutes te 
volgen. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

In 2014 hebben we overeenstemming met de eigenaren van de grond bereikt. Daarnaast hebben we bij de 
provincie een subsidieaanvraag gedaan. Als de provincie ons deze toekent, beginnen we in 2015 met de aanleg. 

6.6 Noorderhaaks 

Wat willen we bereiken? 

Met de aanleg van de weg Noorderhaaks willen we het hart van Julianadorp verkeersluw maken. Zo vergroten we 
de veiligheid op het kruispunt Veul en verbeteren we de doorstroming van het verkeer. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We bereiden de grondverwerving voor. We maken het ontwerp klaar voor aanbesteding en houden de 
aanbesteding. Voordat we tot gunning van de aanbesteding en de grondaankopen overgaan, vragen we de raad 
om het benodigde krediet. 

6.7 Polderweg 

Wat willen we bereiken? 

De verkeersveiligheid en de beeldkwaliteit van de Polderweg, ten zuiden van de aansluiting met de Krugerstraat, 
willen we verbeteren. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We reconstrueren de Polderweg ten zuiden van de aansluiting met de Krugerstraat, zodat het profiel 
overeenkomt met het noordelijk deel. Hiertoe is een subsidie bij de provincie aangevraagd. We kunnen het werk 
echter pas uitvoeren als we duidelijkheid hebben over de vormgeving van het Stationsvoorplein en er voldoende 
middelen beschikbaar zijn. 

6.8 Fietspad Duinweg 

Wat willen we bereiken? 

We willen de verkeersveiligheid op de Duinweg verbeteren. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We leggen een fietspad aan om de verkeerssoorten te kunnen scheiden. Hiervoor hebben we een subsidie bij de 
provincie aangevraagd. De gemeentelijke bijdrage hebben we opgenomen in de Kadernota 2014. 
 
6.9 Voetpad Burgemeester Ritmeesterweg 

Wat willen we bereiken? 

De Doggershoek wordt verbouwd tot asielzoekerscentrum. Het museum van Rudi van de Wint is (bijna) gereed. 
En bedrijvenpark de Dogger is gegroeid. Hierdoor neemt de verkeersdrukte naar het station Den Helder-Zuid toe. 
Het is niet langer wenselijk om het voetgangers- en fietsverkeer richting het station te combineren. We willen 
onderzoeken of we deze verkeersstromen kunnen splitsen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We leggen een voetpad langs de Burgemeester Ritmeesterweg aan, vanaf de rotonde met de Nieuweweg tot 
station Den Helder-Zuid. Hiervoor hebben we bij de provincie subsidie aangevraagd. Het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) hebben we eveneens om een bijdrage gevraagd. 

6.10 Fietstunnel station Den Helder-Zuid (Oost-Westverbinding) 

Wat willen we bereiken? 

De realisatie van een fietstunnel bij station Den Helder-Zuid blijft een nadrukkelijke wens van de gemeente.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

Een manier om de fietstunnel mogelijk te realiseren, is door ‘werk met werk’ te maken. We onderzoeken de 
komende periode de mogelijkheden die het Pro-rail project voor het verbeteren van de kwaliteit van stations biedt. 
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Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente 5,6 5,2 5,7 

Oordeel burger openbaar vervoer in wijk 7,2 7,2 7,3 

Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt 6,6 6,3 6,6 

Oordeel burger verkeersveiligheid buurt 6,4 6,1 6,6 

Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto 7,9 7,7 7,7 

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes 6,1 6,0 6,1 

Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden 6,1 6,1 6,4 

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente 5,6 5,2 5,7 

Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente 7,0 6,8 7,0 

Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente 6,6 6,3 6,8 

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (Burgerpeiling) 

 
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling 2013) 
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B. Wat gaat het kosten? 

 

 
 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 33.000 Voordelig) 

 

Lasten (€ 80.000 lagere lasten) 

Conform RB12.0104 wordt voor de komende jaren uitgegaan van een kostenneutrale parkeerexploitatie. Het 

verschil tussen baten en lasten wordt geëgaliseerd via de Egalisatiereserve exploitatie parkeren. 

 

Per saldo € 47.000 lagere lasten parkeren. 

 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 33.000 voordelig. 

 

Baten (€ 104.000 lagere baten) 

De parkeeropbrengsten nemen af met € 104.000 omdat er minder parkeeropbrengsten wordt verkregen van 

parkeergarages en parkeermeters op straat. De economische recessie en verschuivingen in het winkelgedrag 

leiden tot een afname van bezoekers aan de binnenstad. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen (€ 57.000 hogere onttrekking) 

Het verschil tussen lasten (€ 47.000 voordeel) en baten (€ 104.000) exploitatie parkeren, per saldo € 56.000, 

wordt onttrokken uit de Egalisatiereserve parkeren. 
 
 
  

Programma 6 - Verkeer en vervoer

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -1.872 -2.066 -1.986 -1.928 -1.932 -1.901

Baten 952 1.068 964 1.029 1.055 1.081

Saldo van baten en lasten -920 -998 -1.022 -899 -878 -820

Toevoegingen reserves -13 -41 -97

Onttrekkingen reserves 57

Geraamde resultaat -920 -998 -965 -911 -918 -918
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Programma 7: Milieu 

 
7.1 Inleiding 

 
Een gezonde leefomgeving is van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de 
bezoekers van Den Helder. Door een goed en verantwoord milieubeleid zorgen we voor mens en natuur. Milieu 
kent geen grenzen en laat zich niet afbakenen. We werken dan ook nauw samen met andere betrokken partijen 
en maken ons hard om milieubeleid ook in andere beleidssectoren te integreren. Duurzaamheid is voor ons het 
kernwoord. Een gezond en stabiel milieu is belangrijk voor iedereen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor 
een aantal specifieke taken op het gebied van milieubeheer. Zo zorgen we ervoor dat bedrijven voldoen aan de 
geldende milieunormen. Daarnaast stimuleren we bedrijven en inwoners hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door afval te scheiden of energie te besparen. Samen dragen we de 
zorg voor een gezond milieu en maken we van Den Helder een heerlijke plek om te leven.  

 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 

7.2 Duurzaam waterbeheer 
 
Wat willen we bereiken? 

We willen ervoor zorgen dat het oppervlaktewater in Den Helder veilig en schoon is, zowel voor mens als natuur. 
We werken samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanuit het waterplan Waterbreed aan de 
waterkwaliteitsdoelstellingen (KRW) die vanuit Europa en het Rijk zijn opgelegd. Met de maatregelen uit het plan 
komen we tot een goed functionerend, veilig en ecologisch gezond watersysteem met een hoge 
belevingswaarde. Hierbij is het schone stedelijk water gescheiden van het agrarisch water. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We evalueren het waterplan Waterbreed en bezien welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de lange 
termijn doelstellingen te bereiken. Vraagstukken die daarbij naar voren komen zijn bijvoorbeeld hoe we als 
gemeente omgaan met klimaatverandering en hoe een toekomstige dijkversterking samen gaat met de ruimtelijke 
ambities van de stad. Ook de consequenties van de toename van de zilte kwel druk voor het agrarisch gebruik 
van De Koegraspolder zijn een aandachtspunt. 

Voor een aantal maatregelen vanuit Waterbreed is een provinciale Water als Economische Drager (WED)-
subsidie toegekend. De verantwoording hiervoor vindt in 2015 plaats. We werken in 2015 verder aan: 

 het creëren van natuurvriendelijke oevers (verbetering waterkwaliteit); 

 de aanleg van een veilige vooroever Helders kanaal (waterveiligheid en verbetering 
aanlegvoorzieningen); 

 plaatsing van duurzame oplaadvoorzieningen voor fluisterbootjes. 

We monitoren de waterkwaliteit om af te wegen of de inzet van extra maatregelen door het hoogheemraadschap 
nodig is om de beoogde waterkwaliteit voor deze KRW-planperiode te realiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van 
extra circulatiegemalen en/of helofytenfilters. Verder behouden we de doelstellingen uit Waterbreed om: 

 het rondje Den Helder (aansluitend op De Stelling) te realiseren; 

 het Helders kanaal bereikbaar te maken voor grotere boten en staande mast door vaste bruggen door 
beweegbare bruggen te vervangen.  

Voor beide projecten hebben we subsidies aangevraagd. 

7.3. Bodemsanering 
 

Wat willen we bereiken? 

Voor de komende jaren richten we het beleid op het bereiken van een bewuster en meer duurzaam gebruik van 
de bodem. Het accent ligt hierbij op de relatie bodem en maatschappelijke dynamiek. 

We hebben de bodemsaneringsoperatie in het stedelijk gebied binnen het ISV-bodemprogramma 2010-2014 
uitgevoerd. In 2015 vindt de verantwoording over de besteding van de ISV-middelen plaats. Met de provincie 
moeten we afspraken maken over de financiering van nazorglocaties, zoals het voormalig gasfabriek terrein, voor 
de periode na 2014. De kosten van onderzoek en sanering moeten we in de periode na 2014 meenemen in 
projecten. 

We werken verder aan de uitvoering van het bodemprogramma 2015-2018. Doelen van dit programma zijn: 

 Bereiken van de samenhang van bodembeleid met energiesystemen; 

 Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen alle locaties met (mogelijk) risico’s voor de 
volksgezondheid, de zogenaamde humane spoedlocaties; 
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 Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen van alle locaties met (mogelijk) risico’s op 
verspreiding van verontreinigende stoffen (spoedlocaties op basis van verspreidingsrisico’s) en 
ecologische spoedlocaties; 

 Ervoor zorgen dat de stedelijke vernieuwing niet stagneert door bodemverontreiniging; 

 Als er sprake is van grootschalige grondwaterverontreiniging beheersen of saneren in samenwerking 
met betrokken partijen door een gebiedsgerichte aanpak; 

 Nazorg uitvoeren bij saneringslocaties met restverontreiniging; 

 Aansluiten van het Bodemloket op het regionale systeem in 2015, waarmede de bodeminformatie 
digitaal beschikbaar komt. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We voeren nazorg uit bij de gesaneerde locaties van het voormalig gasfabriek terrein, Spuistraat, 
DIVMAG-terrein en een aantal locaties in het havengebied.  

 We doen onderzoek en saneren indien nodig op de ontwikkellocaties in het stadshart (Hendrikhof, 
Molenplein, Koningsdriehoek, nieuwbouw Beatrixstraat, Witte de Withstraat, Vinkenterrein etc.). 

 We zetten de in-situ-sanering van de locaties Bassingracht, havenkantoor en Petotjohloods voort. 

 Door vergunningen en een meldingssysteem grondverplaatsingen, toezicht en handhaving gaan we 
bodemverontreiniging preventief tegen. 

 
7.4 Regionale Uitvoeringsdienst 

 
Wat willen we bereiken? 

We willen de dienstverlening aan burgers en bedrijven vergroten en nemen daarom sinds 2013 deel aan de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD). De RUD opereert als een 
professioneel verlengstuk van het lokaal bestuur, dat zich bezighoudt met advisering vergunningverlening, 
toezicht en handhaving op het gebied van milieu. De RUD levert met gespecialiseerde en professionele 
medewerkers een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn asbest, 
bodemonderzoeken en –saneringen, akoestische onderzoeken, klachtenafhandeling, toezicht en handhaving. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We hebben met de RUD NHN het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren samengesteld. Het bestuur van 
de RUD Noord-Holland Noord monitort het functioneren van de RUD. We oefenen invloed uit door het vaststellen 
van zienswijzen bij de begroting en het beoordelen van de jaarrekening. 

7.5 Rioolbeheer 
 

We hebben als gemeente de wettelijke verplichting om stedelijk afvalwater af te voeren zonder ernstige overlast 
en risico’s voor de volksgezondheid. Daarbij hebben we een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Deze drie 
taken willen we voor de laagst maatschappelijke kosten uitvoeren met handhaving van een goed kwaliteitsniveau. 
De kwaliteit van het oppervlaktewater mag niet verslechteren door het overlopen van riolen bij extreem weer. 
Overlast bij bewoners en gevaarlijke situaties op straat door langdurig blank staande wegen willen we zoveel 
mogelijk voorkomen. We willen met de gemeenten Texel, Schagen, Hollands Kroon en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier nauwer samenwerken en ons inzetten om het rioolbeheer te verbeteren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 Om het bestaande rioolstelsel minder te belasten tijdens extreme neerslag gaan we verder met het 
ombouwen van het bestaande gemengde rioolstelsel. Met de aanleg van een apart hemelwaterstelsel 
brengen we het regenwater niet meer via het bestaande riool naar de zuivering, maar rechtstreeks naar 
het oppervlaktewater. 

 Het meten van de toestand van de riolering en het oppervlaktewater is een belangrijk instrument om zo 
efficiënt mogelijk rioolbeheer uit te voeren. Conform het gemeentelijk rioleringsplan gaan we in 2015 
weer circa 20 kilometer riolering reinigen en inspecteren. Oude hoogtegevens willen we controleren door 
deze per wijk of buurt opnieuw in te meten. Hierdoor wordt duidelijk of het riool ook goed afstroomt. 

 In samenwerking met de omliggende gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
stellen we een plan op om nog effectiever en doelmatiger met de besteding van de opbrengsten van de 
rioolbelasting van de diverse gemeenten om. In 2020 willen we 12,5% op uitgaven bespaard hebben. 
We kijken bijvoorbeeld kritischer naar de noodzaak van onderhoud en naar alternatieve technieken. We 
plannen meer risico-gestuurd onderhoud in en minder onderhoud op basis van theoretische normen. 

 We verankeren de nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap en de omliggende gemeenten in 
een samenwerkingsovereenkomst, waarin de ambities voor doelmatiger rioolbeheer met bijbehorende 
stappenplannen bestuurlijk zijn vastgesteld.  

 We optimaliseren het transport van het afvalwater richting de zuivering nog meer door het sluiten van 
een afvalwaterakkoord met het hoogheemraadschap. In dit akkoord zijn diverse maatregelen benoemd 
die bijdragen aan betere benutting van het rioolstelsel, het verminderen van de uitstoot van afvalstoffen 
op het oppervlaktewater en een verbeterde samenwerking bij calamiteiten in of nabij riolering en 
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oppervlaktewateren. Middelen die volgens het huidige rioleringsplan bedacht zijn om aan theoretische 
normen te voldoen, zetten we anders in om zo effectiever bij te dragen aan een optimaal rioolsysteem. 

 
7.6. Hemel- en grondwaterbeheer 

 
Wat willen we bereiken? 

In Nederland worden de effecten van de klimaatsverandering steeds zichtbaarder. Langdurige droge perioden 
worden afgewisseld door langdurige natte perioden. We willen de stedelijke gebieden daarom klimaatbestendig 
maken. Dit is echter niet iets dat zomaar te realiseren is. Bewoners, woningcorporaties en bedrijven willen we 
ervan bewust maken dat het klimaat verandert en dat we hen nodig hebben om hier in de nabije toekomst mee 
om te gaan. We willen de omgang met en verwerking van hemelwater en grondwater verder optimaliseren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 Samenwerken met de Noordkopgemeenten en het hoogheemraadschap om de grondwaterstanden zo 
doelmatig mogelijk te monitoren; 

 Nauwlettend de ontwikkelingen en studies op het gebied van klimaatsverandering volgen; 

 Bewoners voorlichten over de werking van grond- en hemelwater en hen attenderen op hun mede- 
verantwoordelijkheid voor het beheersen hiervan; 

 Een pilotproject uitvoeren, waarbij we daken van bestaande bebouwing afkoppelen van het vuilwaterriool 
en aansluiten op het hemelwaterriool.  

7.7 Huishoudelijk afval 

 
Wat willen we bereiken? 

We willen de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval optimaliseren. Met gerichte communicatie willen we 
de aandacht vestigen op het bevorderen van het scheiden van huishoudelijk afval. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Uit de sorteerproef van het huishoudelijk afval blijkt dat Den Helder 46% materiaalgebruik realiseert. De landelijke 
doelstelling is om in 2015 60% van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Om de inwoners te stimuleren 
afvalstromen gescheiden aan te bieden, moeten we voorzieningen optimaliseren door: 

 het huis-aan-huis inzamelen van textiel door Rataplan uit te breiden; 

 de introductie van het apart inzamelen van plastic met een aparte rolemmer, de zogenaamde ‘oranje 
bak.’ voor te bereiden; 

 met gerichte communicatie, in samenspraak met de Huisvuilcentrale, de aandacht te vestigen op nut en 
noodzaak van het scheiden van huishoudelijke afvalstromen.  

 
Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel burger over afvalinzameling 6,9 7,5 7,2 

Oordeel burger groenvoorzieningen 6,2 6,1 6,3 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (burgerpeiling) 

6,9 
7,5 7,3 7,2 

0

2

4

6

8

10

2006 2009 2011 2013

Oordeel burger over afvalinzameling 



  

Programmabegroting 2015, Meerjarenraming 2016-2018 

 

44 

 

 

B. Wat gaat het kosten? 
 

 
 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 16.000 Voordelig) 

 

Lasten (€ 145.000 lagere lasten) 

Voor de uitvoering van het programma bodem is in 2015 € 205.000 minder nodig dan in 2014.  

 

In 2014 is de bevoegdheid voor (Wabo)vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale 

inrichtingen gedecentraliseerd naar de gemeenten. Conform de meicirculaire 2014 ontvangen we hiervoor via het 

gemeentefonds € 162.000. De lasten in de begroting 2015 worden met € 162.000 verhoogd.  

 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 102.000 voordelig. 

 

Baten (€ 10.000 lagere baten) 

Het tarief van de afvalstoffenheffing is, conform de financiële uitgangspunten Kadernota 2014-2017, in 2015 met 

2% verhoogd en geeft een meeropbrengst van € 152.000. 

 

Het tarief van de rioolheffing is, conform de financiële uitgangspunten Kadernota 2014-2017, in 2015 met 2% 

verhoogd en geeft een meeropbrengst van € 105.000. 
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Ontwikkeling tarief rioolheffing 

Programma 7 - Milieu

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -12.946 -12.891 -12.746 -12.661 -12.576 -12.506

Baten 13.882 13.471 13.461 13.451 13.466 13.438

Saldo van baten en lasten 937 580 715 790 890 932

Toevoegingen reserves -120 -120 -120 -120 -120 -120

Onttrekkingen reserves 168 421 270 190 98 56

Geraamde resultaat 985 881 865 860 868 868
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Er vindt in 2015 € 213.000 een lagere verrekening plaats met de egalisatievoorziening afval. 

 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 54.000 nadelig. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen (€ 151.000 lagere onttrekking) 

Voor noodzakelijke werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma bodem wordt € 270.000 uit de reserve 

Bodemsanering onttrokken. Dit is € 151.000 minder dan in 2014. 
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Programma 8: Onderwijs 

 
8.1 Inleiding 
 

Op het gebied van onderwijs en jeugd hebben we ambities. We willen onderwijs dat aansluit bij de economische 
kansen die de haven biedt én talentvolle jongeren verleidt om naar onze stad te komen. Hier volgen zij les in 
gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. In elke wijk zijn aantrekkelijke voorzieningen en een 
sprankelend aanbod. Deze ambities kunnen we realiseren.  
De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door 
specifieke scholing te bieden, willen we een beroepsbevolking creëren die aansluit op de wensen van 
ondernemers in deze sector. Zo hebben jongeren reële kansen op werk. Goede accommodaties dragen bij aan 
goed (bewegings-)onderwijs. We willen dat onze accommodaties op orde zijn en er geen achterstallig onderhoud 
meer is. Het aanbod aan schoolgebouwen moet nu en in de toekomst zijn afgestemd op wisselende aantallen 
leerlingen die er daadwerkelijk zijn. We werken hard aan het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme 
en ander crimineel gedrag, minder schoolverzuim, vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en 
toewerken naar een (sociaal) veilig klimaat in en rond scholen in onze gemeente. Met deze inspanningen willen 
we de jeugd van Den Helder behouden voor Den Helder. 

 
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

8.2 Passend onderwijs 
 

Wat willen we bereiken? 

Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om het 
kind een passende onderwijsplek te bieden, met indien nodig de juiste zorg. Op de eigen school, of op een 
andere school in het reguliere of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Als gemeente bevorderen we dat de 
kinderen in het onderwijs de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs hebben we overleg om vorm te 
geven aan ondersteuningsplannen. In dit overleg brengen we de volgende onderwerpen in beeld en werken deze 
uit: 

 de afstemming tussen de jeugdzorg en het zorgaanbod in het kader van passend onderwijs; 

 de gevolgen van het passend onderwijs voor de onderwijshuisvesting; 

 de gevolgen van het passend onderwijs voor het leerlingenvervoer. 
 

 
8.3 Startkwalificaties 
 

Wat willen we bereiken? 

Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, willen we een traject aanbieden om terugkeer naar school of werk te 
realiseren. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We onderzoeken de mogelijkheden om deze jongeren een leer-werk-traject aan te bieden om toch minimaal mbo 
niveau 2 te kunnen behalen, of in regulier werk in te stromen. 

8.4 Bestuurlijke samenwerking schoolbesturen 
 

Wat willen we bereiken? 

We willen door regelmatig overleg met de schoolbesturen het beleid van de onderwijsinstellingen volgen en 
eventuele knelpunten of mogelijkheden tot samenwerking tijdig signaleren. Op deze wijze kunnen we tijdig 
eventuele ondersteunende beleidsmaatregelen treffen.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Voor de uitvoering van onderwijshuisvesting voeren we met de schoolbesturen voor primair onderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs op overeenstemming gericht overleg.  

 We stimuleren samenwerking tussen instellingen. Een goed voorbeeld hier van is de samenwerking 
tussen ROC, Tetrix en KIM in het gebruik van opleidingsfaciliteiten en het aanbieden van 
vakopleidingen. 
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8.6 Accommodaties onderwijs  
 

Wat willen we bereiken? 

We willen optimaal ingerichte accommodaties en gymzalen voor het onderwijs. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We zorgen voor vervangende huisvesting voor school voor speciaal voortgezet onderwijs De Spinaker. 

 We werken het achterstallig onderhoud weg aan de gemeentelijke gymzalen, aan zowel de binnen- als 
de buitenzijde. 

 Aan de Drooghe Bol zijn drie scholen gehuisvest: de Hofstee, de Strandjutter en de Rank. Door 
verbouwing van het complex en herschikking van ruimtes maken we in samenwerking met kinderopvang 
en buitenschoolse opvang van het gebouw een brede school. In dit pand kunnen we dan alle kinderen 
huisvesten. Na verbouwing zijn de schoolwoningen niet meer nodig. 

 De Kluft krijgt deels vervangende nieuwbouw. Realisatie van het schoolgebouw vindt plaats op de 
huidige locatie van het gebouw. Een groot deel van het gebouw gaan we hergebruiken, een deel wordt 
gesloopt en nieuw opgebouwd.  

 
8.7 Krimpscenario’s onderwijshuisvesting 
 

Wat willen we bereiken? 

De daling van het aantal inwoners en de vergrijzing leiden tot een krimpende beroepsbevolking en een dalende 
instroom in het onderwijs (basis en voortgezet). Prognoses wijzen uit dat het aantal kinderen in het 
basisonderwijs in de periode 2006 tot 2020 daalt met ruim vierhonderd. We willen een situatie bereiken waarin 
het aanbod van schoolgebouwen duurzaam is afgestemd op het aantal leerlingen. Geen leegstand, geen 
schaarste. Dit vraagt een zorgvuldige, uitgebalanceerde en duurzame aanpak in samenspraak met de besturen 
van het basisonderwijs. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De schoolbesturen hebben met elkaar een intentieovereenkomst gesloten om de dekking van de scholen in de 
wijken en het gebouwenbestand aan te passen op de krimpende situatie. Vanuit de intentieovereenkomst wordt 
nu een uitwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda zal bestaan uit diverse projecten die de scholen de komende 
periode oppakken. De gemeente is hier als eigenaar van het vastgoed nauw bij betrokken. 

 
8.9 Onderwijs, overheid, ondernemen  
 

Wat willen we bereiken? 

De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen 
jongeren reële kansen bieden op werk. Daarvoor willen we bij jongeren belangstelling opwekken voor beroepen in 
deze sector en helpen om hen een weloverwogen studiekeuze te laten maken. We willen ook een intensieve(re) 
samenwerking tussen gemeente, ondernemers en het onderwijsveld, zodat jongeren steeds die kennis en 
vaardigheden aangeboden krijgen die aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt.  
 

Onze jongeren verdienen dat onderwijs en investeren met hun gedegen en kansrijke opleiding in de potenties van 
de stad. Ze krijgen daarmee de instrumenten in handen om hun eigen maatschappelijke succes te 
bewerkstelligen en dragen samen met de ondernemers bij aan de ontwikkeling van de stad.  
 

Wat gaan we daarvoor doen?  

 Het ROC Kop van Noord-Holland ontwikkelt in nauwe samenwerking met de MCN partners en het 
relevante bedrijfsleven een mbo-opleiding Petrochemie & Offshore en een duale leerlijn Mechatronica op 
mbo+ niveau. 

 De NHL Hogeschool heeft een hbo-minor Petrochemie en Offshore ontwikkelt. De school biedt het 
praktijk onderwijs vanuit Den Helder aan.  

 Maritime Campus Netherlands verkent de kansen om ook na het einde van de EFRO-subsidieperiode de 
eigen ontwikkelactiviteiten in en vanuit Den Helder voort te kunnen zetten. Het gaat hier om de 
activiteiten op het raakvlak van onderwijs en bedrijfsleven in het marien, maritiem en milieu 
technologisch cluster. 
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Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel basisonderwijs 8,2 7,8 7,9 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 

Bron: Gemeente Den Helder, afdeling OW&S 

 

B. Wat gaat het kosten? 
 

 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 576.000 Voordelig) 

Lasten (€ 628.000 lagere lasten) 

In het kader van onderwijshuisvesting zijn via een eenmalige bijdrage in 2014 van het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers incidenteel in 2014 middelen beschikbaar gekomen voor de bekostiging van onderwijshuisvesting 

van asielzoekers. Voor dit doel zijn de lasten in 2014 met € 406.000 verhoogd (B&W a14.00297). Tegenover 

deze uitgaven staan inkomsten voor eenzelfde bedrag (zie ook baten). Ten opzichte van 2014 nemen de lasten in 

2015 af met € 406.000. 

 

Programma 8 - Onderwijs 

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -6.321 -7.150 -6.522 -6.478 -6.443 -6.367

Baten 393 604 198 198 198 198

Saldo van baten en lasten -5.928 -6.545 -6.324 -6.280 -6.245 -6.169

Toevoegingen reserves -56

Onttrekkingen reserves 715 848 1.204 1.203 1.230 1.230

Geraamde resultaat -5.269 -5.697 -5.121 -5.077 -5.015 -4.939
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Vanwege overheveling van het buitenonderhoud voor scholen van primair en speciaal onderwijs naar de 

schoolbesturen worden we gekort op het Gemeentefonds (meicirculaire 2014). De lasten voor 

onderwijshuisvesting worden in 2015 met € 504.000 verlaagd.  

 

Vanwege hogere kapitaallasten € 150.000 (conform onderwijshuisvestingsplan) en hogere subsidie 

doorcentralisatie € 79.000 (conform overeenkomst) nemen de lasten 2015 ten opzichte van 2014 toe met 

€ 229.000. 

 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 53.000 nadelig. 

 

Baten (€ 406.000 lagere baten) 

In het kader van onderwijshuisvesting is in 2014 van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een incidentele 

bijdrage aangevraagd en ontvangen voor de bekostiging van de onderwijshuisvesting van asielzoekerskinderen 

van € 406.000 (B&W a14.00297). Tegenover deze inkomsten staan uitgaven voor eenzelfde bedrag. (zie ook 

lasten). 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen (€ 356.000 hogere onttrekking) 

Conform het onderwijshuisvestingsplan is de onttrekking uit de reserve Onderwijshuisvesting in 2015 € 356.000 

hoger dan in 2014. 
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Programma 9: Cultuur 

 
9.1 Inleiding 

 
We bieden de inwoners van Den Helder een laagdrempelig en breed scala aan mogelijkheden om kennis te 
maken met en/of educatie te krijgen op het gebied van kunst en cultuur. Kunst en cultuur hebben voor de 
gemeente een belangrijke maatschappelijke functie. Zij dragen bij aan een aantrekkelijke stad en de eigen 
identiteit van de stad. Ook zijn kunst en cultuur belangrijk voor de sociale cohesie binnen de stad en de 
participatie van haar inwoners. We maken een aantrekkelijke culturele programmering en richten ons daarbij op 
zowel de inwoners uit Den Helder als uit de regio. We streven ernaar in elke wijk een goede bibliotheekfunctie te 
hebben. En we verzorgen een laagdrempelig aanbod in cultuureducatie. Daarnaast faciliteren we initiatieven, 
brengen partijen samen, stimuleren (nieuwe) samenwerkingsvormen en ondersteunen op deze manier het kunst- 
en cultuurveld. Zo zorgen we er samen met de vele partners in de gemeente voor dat Den Helder cultureel blijft 
b(l)oeien.  
 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
9.2 Bibliotheek 

 
Wat willen we bereiken? 

In iedere wijk is een goede, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheekfunctie gerealiseerd. Vanuit deze 
functie voeren we de basistaken bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van lezen en mediawijsheid uit. 
We stimuleren kinderen en jongeren gebruik te maken van de boeken, materialen en diensten van de bibliotheek. 
Vanuit een samenwerking tussen de bibliotheek en andere organisaties op het gebied van erfgoed- en 
cultuureducatie is er een aanbod van erfgoededucatie, lezingen, workshops etc. Deze activiteiten dragen bij aan 
het culturele klimaat in en de aantrekkelijkheid van de gemeente Den Helder. In het kader van de stedelijke 
vernieuwing realiseren we de verbouwing van School 7 tot nieuwe centrale bibliotheek.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 In overleg met de regiogemeenten bepalen we welk basispakket KopGroep Bibliotheken gaat leveren 
om de bibliotheekfunctie in te vullen. Hierbij spelen we in op regionale ontwikkelingen en de specifieke 
positie van de lokale bibliotheken en de demografische ontwikkelingen in de gebieden.  

 We stimuleren en faciliteren verbindingen tussen de bibliotheek en andere organisaties op het gebied 
van cultuur, erfgoed en cultuureducatie. 

 Samen met Zeestad en Woningstichting Den Helder zorgen we ervoor dat de nieuwe centrale 
bibliotheek in 2015 gereed is.  

9.3 Culturele programmering 

 
Wat willen we bereiken?  

Inwoners van de gemeente Den Helder en omgeving maken actief en passief gebruik van een gevarieerd 
cultureel aanbod in onze stad. We bieden een podium aan zowel professionele voorstellingen als 
amateurkunstbeoefening. Dit doen we binnen de muren van culturele partners als de schouwburg De Kampanje 
en het centrum voor kunsteducatie Triade en daarbuiten. Culturele evenementen worden door de hele stad heen 
gehouden.  
We behouden en versterken de positie van Den Helder als regionaal cultureel centrum. De nieuwbouw van de 
schouwburg op Willemsoord speelt hierbij een belangrijke rol bij. De schouwburg wordt één van de culturele 
parels op Willemsoord, met een brede functie en een breed regionaal bereik. Op de middellange termijn zal de 
samenwerking tussen de schouwburg en andere (culturele) spelers op Willemsoord dit versterken.  

Wat gaan we daarvoor doen?  

 We maken door onze budgetovereenkomst met De Kampanje afspraken over de inzet van de middelen 
voor de schouwburg: De schouwburg biedt letterlijk en figuurlijk ruimte aan (sociaal-) culturele 
activiteiten. We kijken naar nieuwe samenwerkingsvormen en versterken bestaande 
samenwerkingsvormen om het bereik van de schouwburg te vergroten en het culturele veld in Den 
Helder te versterken.  

 We zorgen ervoor dat de nieuwbouw van de schouwburg op Willemsoord in 2015 gereed is.  

 We ondersteunen culturele evenementen als regel in het kader van reguliere gemeentelijke taken, zoals 
handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en het verlenen van vergunningen. Daarnaast 
verlenen we subsidie vanuit het reguliere evenementen budget (zie ook programma 10)  

 We spelen een ondersteunende en verbindende rol bij particuliere initiatieven en werken daarvoor 
samen met partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau 
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Sportservice, de Sportfederatie, het Kunst- en Cultuurplatform en de Stichting Top van Holland (zie ook 
programma 10).  

9.4 Cultuureducatie 

 
Wat willen we bereiken? 

We bieden de inwoners van Den Helder een laagdrempelig en breed scala aan mogelijkheden om actief en 
passief kennis te maken met en/of geschoold te raken in kunst en cultuur. Dit gebeurt zowel binnen de muren van 
organisaties en partners op het gebied van cultuureducatie als daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan scholen of 
evenementen in de stad. Het in contact brengen van kinderen en jongeren met kunst en cultuur is hierbij een 
belangrijke doelstelling. We zorgen ervoor dat alle schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar kunnen 
deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We maken afspraken in het kader van het BTW compensatiefonds (BCF) met Triade over de inzet van 
de middelen voor haar taakstelling op het gebied van cultuureducatie.  

 We stimuleren nieuwe samenwerkingsvormen en versterken bestaande samenwerkingsvormen tussen 
(zowel gefinancierde als niet-gefinancierde) partners op het gebied van cultuur en cultuureducatie en 
versterken hierdoor het culturele veld in Den Helder.  
 

9.5 Kunst- en cultuurveld 

Wat willen we bereiken? 

We ondersteunen het kunst- en cultuurveld in Den Helder door partijen samen te brengen. Dit moet leiden tot 
onderlinge informatie- en ideeënuitwisseling, het onderkennen en realiseren van kansen en nieuwe of verbeterde 
samenwerkingsvormen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 We stimuleren en faciliteren initiatieven, kijken naar nieuwe samenwerkingsvormen en versterken 
bestaande vormen.  

 We dragen bij aan de ontwikkeling van het kunst- en cultuurplatform tot een podium voor uitwisseling 
van informatie, afstemming van activiteiten en samenwerking. Het platform staat open voor iedereen die 
in Den Helder op een of andere manier betrokken is bij professionele- of amateurkunst. 

 We faciliteren en stimuleren de initiatieven van het platform en leveren informatie aan voor 
kennisverrijking en netwerkvorming. We ondersteunen waar mogelijk het platform in een verbindende 
rol. 

9.6 Cultuurhistorie 

Wat willen we bereiken? 

We bevorderen behoud en herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en structuren 
als kernkwaliteit van onze stad. Het zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis is een belangrijke basis 
voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 We beschermen erfgoed via bestemmingsplannen en zetten erfgoed in voor kwalitatieve verbeteringen 
in de ruimtelijke ordening. (Zie ook programma 5) 

 We faciliteren partijen bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed. 

 We werken samen met partijen aan het verder ontplooien van de kwaliteiten en kansen die de Stelling 
van Den Helder en Willemsoord bieden. (Zie ook programma 5 en programma 12) 

 We dragen bij aan het zichtbaar maken van de eigenheid van Den Helder in de Museumhaven 
Willemsoord en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. (Zie ook programma 12) 

 
Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel burger culturele voorzieningen 6,4 6,4 6,4 

Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca 6,0 5,7 6,0 

Oordeel burger voorzieningen voor jongeren 4,8 4,9 4,9 

Oordeel burger verenigingen en clubs 7,3 7,2 7,1 

Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuizen) 6,3 6,3 6,3 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 



  

Programmabegroting 2015, Meerjarenraming 2016-2018 

 

52 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling 2013) 

 

B. Wat gaat het kosten? 
 

 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 93.000 Nadelig) 

 

Lasten (€ 102.000 lagere lasten) 

In 2014 zijn incidenteel subsidies verstrekt ten behoeve van een kunstmakelaar (€ 25.000), een kunstadviseur (€ 

15.000) en een laatste tranche van de totale investeringssubsidie voor de realisering van een natuur-, beeldende 

kunst-, woon- en werkproject aan de Stichting de Nollen (€ 91.000). Totaal € 131.000. Tegenover een verlaging 

van de lasten in 2015 staat een lagere onttrekking uit reserves in 2015. 

 

Voor de realisatie van de Boerenverdrietsluis heeft de gemeente Den Helder in 2014 eenmalig € 100.000 

bijgedragen in de cofinanciering. Tegenover de lagere kosten in 2015 staat een lagere onttrekking van € 65.000 

uit de reserve Monumenten. 

 

Op de investering Oude Rijkswerf vindt in 2015 een laatste afschrijving plaats van € 143.000 waarna deze geheel 

is afgeschreven. De afschrijvingslast betreft nog een restant boekwaarde en is € 208.000 lager dan in 2014.  
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Oordeel burger over ...  

Programma 9 - Cultuur

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -6.601 -5.950 -5.848 -5.696 -5.703 -5.703

Baten 156 28 28 28 28 28

Saldo van baten en lasten -6.445 -5.922 -5.820 -5.668 -5.675 -5.675

Toevoegingen reserves -100

Onttrekkingen reserves 196 196

Geraamde resultaat -6.349 -5.727 -5.820 -5.668 -5.675 -5.675
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Na een forse afname in 2014 van ambtelijke inzet voor cultuurbeleid neemt deze in 2015 ten opzichte van 2014 

weer toe met € 260.000. 

 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 77.000 nadelig. 

 

Baten (nihil) 

De baten 2015 zijn gelijk gebleven aan die van 2014. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen (€ 196.000 lagere onttrekkingen) 

Er is in 2014 incidenteel € 40.000 onttrokken uit de reserve Kunstopdrachten/aankoop kunstvoorwerpen ten 

behoeve van een kunstmakelaar (€ 25.000), een kunstadviseur (€ 15.000). 

 

Ten behoeve van een subsidie aan Stichting De Nollen voor de realisatie van het integraal Nollenproject is er in 

2014 een laatste onttrekking gedaan van € 91.000 uit de reserve Ontwikkeling de Nollen.  

 

In 2014 is eenmalig € 65.000 onttrokken uit de reserve Monumenten voor een bijdrage in de cofinanciering 

realisatie Boerenverdrietsluis. 
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Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd 

 
10.1 Inleiding 
 

Mensen zoeken ontspanning door te sporten, te recreëren of een hobby uit te oefenen. In Den Helder is ruimte 
voor ontspanning op welke manier dan ook. We hebben sportfaciliteiten in soorten en maten, voor individuele 
sporters en voor teams. Recreanten vinden hun weg in de stad, het mooie achterland, in bos en duin en aan zee. 
Op en bij het vele binnenwater dat Den Helder rijk is vinden ook velen hun ontspanning. Daarnaast trekt het grote 
aantal evenementen dat het hele jaar door in de stad plaatsvindt vele bezoekers. Ons doel is ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen in onze gemeente naar hartenlust kunnen sporten, recreëren of anderszins een invulling 
geven aan hun vrije tijd. We stimuleren samenwerking tussen de vele sportverenigingen die Den Helder rijk is, 
zodat zij elkaar kunnen ondersteunen en versterken. We faciliteren multifunctionele centra en buurthuizen. En we 
werken aan een blijvend aanbod van evenementen, variërend van grote publiekstrekkers tot kleinere 
evenementen in de wijk.  
 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
10.2 Buitenspelen en -sporten 
 
Wat willen we bereiken? 

Kinderen uit Den Helder moeten veilig kunnen buitenspelen in een speelnetwerk.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

We benutten kansen om nieuwe speelgelegenheid of -aanleidingen te creëren. We realiseren voldoende 
aantrekkelijke en veilige speelmogelijkheden, zowel speelplekken als speelaanleidingen, zonder voorbij te gaan 
aan de behoeften van andere gebruikers van de openbare ruimte. Hierbij kijken we naar slimme combinaties met 
andere beleidsterreinen. Bij ingrepen in de openbare ruimte houden we rekening met de behoeften van kinderen 
en we betrekken kinderen bij het realiseren van speelgelegenheden. 
 
10.3. Buurthuizen en MF C’s  
 
Wat willen we bereiken? 

Inwoners van Den Helder moeten in hun eigen wijk terecht kunnen voor professionele en niet-professionele 
ondersteuning, ontmoeting en allerhande activiteiten. Daarom willen we in alle wijken van Den Helder zowel een 
multifunctioneel centrum als passende buurthuisfuncties faciliteren. De multifunctionele centra (MF C’s) bieden 
ruimte en ondersteuning aan professionele organisaties, vrijwilligers(organisaties) en buurtbewoners. De 
buurthuizen draaien op vrijwilligers en bieden ruimte aan uiteenlopende buurtactiviteiten. Variërend van 
kaartochtenden tot vrijwillige huiswerkbegeleiding. We kijken hoe de MF C’s en de buurthuizen zich tot elkaar 
verhouden en waar zij elkaar kunnen versterken. De buurthuizen en MF C’s zijn faciliterend aan de activiteiten in 
het sociaal domein (zie programma 11).  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 In 2015 gaat het multifunctioneel centrum in Julianadorp open en start de exploitatie. Het 
multifunctioneel centrum in Nieuw Den Helder ontwikkelen we door.  

 We subsidiëren het Buurtcollectief. Het collectief draagt bij aan een over de gemeente verspreid 
aanbod aan buurt- en wijkcentra. De centra zijn goed onderhouden en bieden een programmering 
die aansluit bij het huidige en toekomstige profiel van hun verzorgingsgebieden.  
 

10.4. Evenementen 

Wat willen we bereiken? 

We willen met goede evenementen bijdragen aan het positieve imago van de stad, het algemene woon- en 
leefklimaat verbeteren en het aantal toeristen en recreanten vergroten dat onze stad bezoekt. Evenementen 
bevorderen bovendien het ondernemersklimaat. We steunen en faciliteren vooral nautische activiteiten en zoeken 
bij de grotere evenementen naar combinaties met (particuliere) activiteiten op het gebied van sport, kunst en 
cultuur. 
  
Wat gaan we daarvoor doen? 

 We ondersteunen evenementen als regel in het kader van reguliere gemeentelijke taken, zoals 
handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en verlenen van vergunningen. Daarnaast 
verlenen we subsidie vanuit het reguliere evenementenbudget  

 We spelen een ondersteunende en verbindende rol bij particuliere initiatieven en werken daarvoor 
samen met partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau 
Sportservice, de Sportfederatie, het Kunst- en cultuurplatform en de Stichting Top van Holland. 
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10.5 Samenwerking en spreiding sportvoorzieningen 

Wat willen we bereiken? 

We zetten ons in voor een sterk verenigingsleven en het optimaal benutten van de (openbare) 
sportvoorzieningen. Door samenwerking te stimuleren kunnen sportverenigingen elkaar onderling versterken en 
ondersteunen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Met de verenigingen, maar ook met omliggende gemeenten Schagen, Texel en Hollands Kroon overleggen we of 
we door samenwerking een goede regionale dekking van sportactiviteiten kunnen bieden. Verenigingen met 
kleine ledenaantallen, te weinig deskundige/ervaren bestuursleden of vrijwilligers stimuleren we met andere 
verenigingen samen te werken. In 2015 kijkt de gemeente met de eigenaren van de diverse sportvoorzieningen 
welke verbeteringen mogelijk zijn, rekening houdend met de gewenste spreiding van sportvoorzieningen in de 
stad. 
 
10.6 Helderse Vallei 
 
Wat willen we bereiken? 

De stichting De Helderse Vallei krijgt van de gemeente subsidie voor natuur- en milieueducatie. De stichting biedt 
werk aan professionals, vrijwilligers (balie, educatie, activiteiten), mensen uit sociale werkvoorziening en WAO. 
Daarnaast biedt de stichting plaats aan (maatschappelijke) stages en opdrachten voortgezet onderwijs, 
beroepsonderwijs, hbo-onderwijs en zijn er leerwerkplaatsen. De Helderse Vallei is een voorbeeld van 
maatschappelijk ondernemen. Drie organisaties werken samen onder een dak: het team van De Helderse Vallei, 
begeleiders en cliënten van Esdégé-Reigersdaal (dagbesteding voor meervoudig gehandicapten) en boswachters 
van Landschap Noord-Holland (natuurbeheerder). De Helderse Vallei is een belangrijk recreatieknooppunt voor 
inwoners, maar zeker ook voor de bezoekers van Den Helder. De komende jaren gaat de stichting zich meer 
toeleggen op toeristische en recreatieve kansen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Met de stichting De Helderse Vallei maken we afspraken over de te bereiken doelen en de samenwerking met 
andere organisaties. Op basis daarvan sluiten we een nieuw meerjarig budgetcontract af voor de periode vanaf 
2015. 
 
 
Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel burger over speelmogelijkheden 6,3 6,1 6,2 

Oordeel burgers voorzieningen voor jongeren 4,8 4,9 4,9 

Oordeel burger over uitgaansmogelijkheden, horeca 6,0 5,7 6,0 

Oordeel burger over aanbod culturele voorzieningen 6,4 6,4 6,4 

Oordeel burger over aanbod verenigingen, clubs etc. 7,3 7,2 7,1 

Oordeel burger over sportvoorzieningen 7,5 7,3 7,4 

Bron: Burgerpeiling 2013 
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Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling 2013) 
 

B. Wat gaat het kosten? 
 

 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 337.000 Nadelig) 
 

Lasten (€ 186.000 hogere lasten) 

Ten opzichte van 2014 in 2015 stijgen de personeelskosten van afdeling grondzaken, vastgoedontwikkeling voor 

de uitvoering van dit programma met € 273.000.  

 

In de begroting 2014 is voor een bijdrage in de exploitatie van het Multifunctioneel Centrum Julianadorp een 

eenmalige subsidie opgenomen van € 130.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de algemene 

reserve van € 100.000. (zie reserves). 

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 43.000 nadeel 

 

Baten (€ 51.000 lagere baten) 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 51.000 nadeel 

 

Reserves 

Onttrekkingen (€ 100.000 lagere onttrekking) 

Ten behoeve van een subsidie aan het Multifunctioneel Centrum Julianadorp wordt in 2014 incidenteel een 

onttrekking gedaan uit de algemene reserve van € 100.000. Hiertegenover staan ook lagere lasten (zie lasten). 
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Rapportcijfers sport en vrije tijd (2013) 

Programma 10 - Sport en vrije tijd

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -5.384 -5.150 -5.336 -5.354 -5.375 -5.364

Baten 1.696 1.144 1.093 1.093 1.093 1.093

Saldo van baten en lasten -3.688 -4.006 -4.243 -4.261 -4.283 -4.271

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves 100

Geraamde resultaat -3.688 -3.906 -4.243 -4.261 -4.283 -4.271
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Programma 11: Sociaal domein 

 
11.1 Inleiding 
  

De invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein is naar verwachting op 1 januari 2015 een feit. De 
gemeente is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiermee nemen we taken over van het Rijk, de provincie en de 
zorgverzekeraar. Voor de uitvoering is echter minder geld beschikbaar dan in voorgaande jaren. Daarom zullen 
we op een andere manier moeten werken. We gaan inwoners preventief helpen, zodat we duurdere inzet van 
middelen in een later stadium kunnen voorkomen. We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van al onze 
inwoners en de verantwoordelijkheid om elkaar te helpen in de eigen leefomgeving. Door de decentralisatie doen 
we in toenemende mate een beroep op vrijwilligers. Omdat we weten hoe belangrijk vrijwilligers voor het 
welslagen van onze samenleving zijn, stimuleren we het vrijwilligerswerk. 
 
Zelfredzaamheid 
We willen dat alle mensen mee kunnen (blijven) doen en gezond zijn en blijven. Degenen die het echt nodig 
hebben ondersteunen we daar waar het kan. Op deze manier helpen we jong en oud volwaardig en actief deel te 
nemen aan de maatschappij. Daar hoort ook bij dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. We doen er dan ook alles aan om werkgelegenheid te behouden en te creëren. Daarnaast 
voeren we een beleid uit dat inwoners met een arbeidsbeperking of – handicap helpt aan het werk te komen. We 
willen dat mensen die in de schuldhulpverlening zitten (weer) financieel onafhankelijk worden en we bundelen 
onze krachten om hen economisch zelfstandig te laten zijn. 

Meedoen 

Onze jeugd willen we behouden voor de toekomst van Den Helder en jongeren willen we een goede basis 
meegeven. We zorgen voor kwalitatief goede voorschoolse opvang voor de kleintjes. Jongeren krijgen passend 
onderwijs aangeboden en voor niet te scholen jeugd is er een traject dat hen óf terugleidt naar school óf aan het 
werk helpt. We leggen de verantwoordelijkheid voor het opvoeden en het veilig en gezond opgroeien van 
kinderen bij hun ouders, maar we ondersteunen en begeleiden als dit niet lukt binnen het gezin, het netwerk of de 
wijk. We willen jongeren de mogelijkheid bieden na school in Den Helder te blijven en hun carrière te ontwikkelen, 
door hen kansen te bieden op werk. 
Om al onze doelen in het sociaal domein te kunnen bereiken, werken we lokaal en (boven)regionaal samen met 
alle partners die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook met 
ondernemers en het onderwijsveld.  
 
 

A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
 

11.2 Algemeen 

 
Bevorderen eigen kracht en sociaal netwerk 
Uitgangspunt dient altijd de eigen kracht van de inwoner te zijn en van diens netwerk en de mogelijkheden die te 
versterken. Dit is uitgangspunt voor het wijkteam, de algemene voorzieningen en zorgorganisaties. Ook wordt 
gezocht naar mogelijkheden de sociale kwaliteit van de samenleving te versterken (meer zorgen voor en omzien 
naar elkaar).  

Wijkteams 
Het wijkteam hanteert een systeem dat gekenmerkt wordt door eenvoud. Dat wil zeggen eenvoudig toegankelijke 
ondersteuning in de buurt, beperkte registratie, regie op de resultaten van ondersteuning, zo min mogelijk 
coördinatie en doorverwijzing rondom een ondersteuningsvraag. Het uitgangspunt één huishouden één plan sluit 
hierbij aan. In 2015 hebben we een team dat geëquipeerd is voor meervoudig ondersteunen. 

Algemene voorzieningen  
Bij veel zorgvragen kunnen we algemene voorzieningen inzetten. Het gaat om het bieden van diensten, 
ontmoetingsmogelijkheden, activiteiten of opvang, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, 
persoonskernmerken en mogelijkheden van gebruikers. Een goede bereikbaarheid en spreiding van algemene 
voorzieningen leveren een bijdrage aan het woonmilieu. En dat is van invloed op het prettig en eventueel langer 
zelfstandig wonen. Voor elke wijk kan het gewenste niveau verschillend zijn, afhankelijk van de wensen van 
bewoners. 

Maatwerkvoorziening  
Een maatwerkvoorziening biedt mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen 
een op de persoon en behoeften afgestemd geheel van maatregelen of activiteiten. We hebben met aanbieders 
contractueel een scala aan voorzieningen geregeld.  
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11.3 Decentralisatie van AWBZ-zorg naar de Wmo  

Met de overheveling van begeleiding vanuit de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente) hebben we meer 
mogelijkheden om de zelfredzaamheid van onze inwoners te bevorderen, behouden of compenseren. Met 
passende ondersteuning en zorg stellen we mensen in staat mee te doen aan de samenleving en zo lang 
mogelijk thuis te wonen. Mensen met een beperking kunnen op die manier beter functioneren, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfzorg, wonen, werken, financiën, vrije tijd, sociaal netwerk en contacten met instanties. De 
begeleiding vanuit de Wmo kan ook worden ingezet om mantelzorgers te ontlasten. Mensen proberen in de 
eerste plaats zelf, en met behulp van hun omgeving, een oplossing te vinden voor hun behoefte aan 
ondersteuning. Daarna kan er een beroep worden gedaan op gemeenten en zorgverzekeraars, waarna er tot slot 
voor de meest kwetsbaren zorg mogelijk is via de nieuwe Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ). 

Wat willen we bereiken? 

 Bevorderen van de sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, toegankelijkheid van voorzieningen, 
het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het bestrijden en voorkomen van huiselijk 
geweld; 

 Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met 
chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; 

 Bieden van beschermd wonen en opvang  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Een wijkenaanpak vanuit het profiel van de wijk en de inwoners; 

 Bevorderen eigen kracht en sociaal netwerk; 

 Beschikbaarheid en spreiding van algemene voorzieningen; 

 Betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van informatie en advies; 

 Op maat en op basis van talenten en mogelijkheden afgestemde voorzieningen, zo nodig en mogelijk  
dicht bij de woonplek van de gebruiker;  

 Onderzoek naar beschikbaarheid en behoefte aan aangepaste woningen in samenhang met   
toekomstig gebruik van zorgvastgoed; 

 Meer samenwerking in netwerken en ten diensten van de burger; 

 Minder formele zorg waar dit kan en meer informele zorg; 

 Ondersteuning van mantelzorg. 
 
11.3.1 Opvang en beschermd wonen 
Het bieden van ondersteuning betreft ook opvang in de vorm van ofwel beschermd wonen. Dit is van toepassing 
als iemand door psychische of psychosociale problemen niet in staat is zelfstandig te leven. Ook bieden we 
ondersteuning in de vorm van onderdak en begeleiding, als iemand de thuissituatie heeft verlaten bijvoorbeeld in 
verband met huiselijk geweld. 

Als centrumgemeente maatschappelijke opvang willen we in 2014/15 een reorganisatie van de maatschappelijke 
opvang realiseren. We willen de opvang zo beter laten aansluiten bij de Wmo-opdracht om te zorgen voor 
kortdurende opvang en een meer gedifferentieerd aanbod van opvang. We krijgen dan betere mogelijkheden om 
een maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid te leveren. Door nachtopvang te realiseren en een betere 
plek te bieden aan groepen die nu niet in de opvang terecht kunnen, lossen we ook een aantal knelpunten in de 
huidige ketenaanpak op.  

Vanaf 2015 wordt ook de intramurale GGZ-zorg voor cliënten vanaf 18 jaar ondergebracht in de 
centrumgemeente voor maatschappelijke opvang. De nadruk ligt hierbij op de begeleiding. Naast voorzieningen 
voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang wordt ook beschermd wonen een maatwerkvoorziening Wmo.  

Beschermd wonen bestaat uit zorg op het gebied van wonen, zorg en welzijnsactiviteiten, begeleiding, 
persoonlijke verzorging en dagbesteding. Er is een overgangsrecht van vijf jaar. We pakken de overgang 
vooralsnog beleidsarm aan, gericht op continuïteit van de dienstverlening.  

We willen bereiken dat bewoners met ernstige psychische en psychiatrische problematiek zo zelfstandig mogelijk 
wonen, met passende begeleiding en dagbesteding. Ook willen we dat beschermd wonen onderdeel uitmaakt van 
een breed pakket aan samenhangende voorzieningen.  

11.3.2 Ondersteuning mantelzorg  
Het bieden van passende ondersteuning aan mantelzorgers maakt uitdrukkelijke onderdeel uit van de taak van 
gemeenten. Dat kan in de vorm van informatie en advies, of een kort hulptraject vanuit de sociale wijkteams of de 
gemeente. We kunnen ook doorverwijzen naar de door de gemeente gefinancierde algemene voorzieningen 
gericht op ondersteuning van mantelzorgers. Als overbelasting dreigt van de mantelzorger kunnen we ook kijken 
naar een maatwerkvoorziening. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding en dagopvang of door 
kortdurend verblijf. Hier zijn de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor.  
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11.3.3 AMHK 

Een belangrijk onderdeel van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is het Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). In de nieuwe Jeugdwet krijgen gemeenten de opdracht om op 
bovenlokaal niveau een AMHK te organiseren. De schaalgrootte voor het AMHK is al bovenlokaal bepaald op het 
niveau Noord-Holland Noord. Het AMHK NHN wordt gevormd uit een fusie van het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling Noord-Holland Noord en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld in Alkmaar, Hoorn en Den 
Helder. De financiering van het AMHK loopt deels via alle gemeenten (als onderdeel van de decentralisatie 
jeugdzorg) en deels via de centrumgemeenten vrouwenopvang (de huidige steunpunten huiselijk geweld). 
Zowel inwoners als professionals moeten bij het AMHK terecht kunnen voor advies, consultatie en het melden 
van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

11.3.4  Samenwerking en afspraken met zorgverzekeraars 
Met zorgverzekeraar (s) werken we samen op basis van de volgende uitgangspunten: 

 cliënten worden zo lang mogelijk in de nabije omgeving geholpen met een samenhangende aanpak in  
medische zorg en maatschappelijke ondersteuning; 

 de efficiency en samenhang in het zorg- en hulpaanbod op het terrein van de Wet langdurige zorg, 
Zorgverzekeringswet Wet publieke gezondheid en Wmo worden vergroot. 

In de komende periode moeten gemeenten en zorgverzekeraars tot concrete samenwerkingsafspraken komen. 
Doel is de continuïteit van de zorg en ondersteuning te borgen, de frictiekosten te beperken en zorgvernieuwing 
te stimuleren. 

11.3.5 Cliëntondersteuning 
Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 volledig de verantwoordelijkheid voor het organiseren van 
cliëntondersteuning. Op dit moment is de cliëntondersteuning nog erg versnipperd. Zowel algemene 
voorzieningen, vrijwilligersorganisaties, de gemeente/wijkteams als MEE (organisatie voor mensen met een 
beperking) spelen een rol. Gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben met MEE afgesproken dat in 2015 
de bestaande cliëntondersteuning gecontinueerd wordt. In 2015 neemt MEE deel in de sociale wijkteams. 
Aansluitend bieden de medewerkers specifieke ondersteuning aan mensen met een beperking. Op regionaal 
niveau brengt MEE expertise in. Ook biedt de organisatie cursussen aan en voert projecten uit. Er is ruimte voor 
innovatie en flexibiliteit. 
In 2015 komen de samenwerkende gemeenten met een visie op integrale cliëntondersteuning in brede zin.  

11.4 Jeugdhulp 

Wat willen we bereiken? 

Onze ambitie is dat kinderen en jongeren in Den Helder gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten 
kunnen ontwikkelen. De gemeente en het onderwijsveld hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
die tot uitdrukking komt in de nieuwe Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. We willen ook, dat ouders 
verantwoordelijk zijn om oplossingen te zoeken als er opgroei- of opvoedproblemen zijn. Als dat niet lukt binnen 
het gezin, het netwerk of de wijk, dan moeten jeugdigen en hun ouders kunnen rekenen op deskundige 
ondersteuning en begeleiding. Liefst dicht bij huis. We willen dat er zo min mogelijk een beroep op dure jeugdzorg 
wordt gedaan en de taken die uit de Jeugdwet voortkomen worden uitgevoerd in samenhang met de andere 
taken in het sociaal domein. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We komen de afspraken na die in het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Kop van Noord-Holland 
zijn gemaakt over de continuïteit van zorg voor jeugdigen in 2015. 

 Bij nieuwe cliënten geven we uitvoering aan onze gemeentelijke taken aan de hand van het vastgestelde 
beleidsplan en de Verordening jeugd. 

 Lokaal versterken we het opgroei- en opvoedklimaat in de eigen omgeving van kind en gezin in de 
basisvoorzieningen en in de wijkteams. 

 We werken nauw samen met het onderwijsveld in het kader van de zorg voor kinderen en jongeren. 

 We zorgen voor een voldoende dekkend aanbod van specialistische zorg voor kinderen die dat nodig 
hebben. 

 We monitoren de resultaten van ons beleid en van de gecontracteerde instellingen. 

 We voeren de gemeentelijke regie op de Innovatie Agenda voor Jeugd, die voortkomt uit het 
beleidsplan. 
 

11.5 Invoering Participatiewet  

Wat willen we bereiken? 

De Participatiewet is bedoeld om mensen met een arbeidsbelemmering of arbeidshandicap aan de slag te 
krijgen. De invoering van de Participatiewet vindt op 1 januari 2015 plaats, tegelijk met de decentralisaties van de 
jeugdzorg en de Wmo. Per arbeidsmarktregio komt er een Werkbedrijf, waar mensen met een arbeidshandicap 
kunnen re-integreren. Voor Den Helder wordt het Werkbedrijf op het niveau van Noord-Holland Noord 
georganiseerd met Alkmaar als centrumgemeente. De rijksoverheid werkt het concept van Werkbedrijven nog 
verder uit.  
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Tegelijk met de Participatiewet wordt ook de Wet maatregelen WWB (Wet werk en bijstand) van kracht. Met deze 
wet wordt onder meer de kostendelersnorm geïntroduceerd. Doel hiervan is dat er geen stapeling van uitkeringen 
is op één adres. Ook worden de arbeidsverplichtingen opgenomen in de WWB. Dat is nu nog geregeld in 
gemeentelijke verordeningen De gemeentelijke uitvoering moet op tijd klaar moet zijn om de nieuwe wet uit te 
kunnen voeren. Daarnaast gaat de rijkssubsidie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) verder naar beneden 
en wordt de instroom van de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari afgesloten. De gemeente moet dan wel 
een voorziening beschut werken geregeld hebben. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We volgen de landelijke ontwikkelingen van de drie decentralisaties nauwlettend. Op het moment dat er een 
mogelijkheid ontstaat voor de invoering beginnen we met de noodzakelijke voorbereiding. We stemmen zoveel 
mogelijk af op regionaal niveau: op het niveau van de Kop van Noord-Holland en van Noord-Holland Noord. 
Daarnaast informeren we de inwoners van Den Helder van tevoren goed over de wijzigingen. We zetten de 
noodzakelijke stappen om: 

 de werkgeversdienstverlening verder te ontwikkelen, zowel in lokaal als regionaal verband; 

 duidelijke keuzes te maken hoe en voor wie we de re-integratie gaan toepassen; 

 de (jeugd)zorg, onderwijs en arbeidsmarkt meer in samenhang te brengen; 

 een bijdrage te leveren aan de herstructurering van de sociale werkvoorziening naar een Werkbedrijf; 

 voorstellen te doen om de kosten in het sociaal domein ook in de toekomst te kunnen blijven betalen. De 
invoering van de nieuwe wet gaat immers gepaard met beduidend minder financiële bijdragen van het 
Rijk. 
 

11.6 Sociale wijkteams 

Wat willen we bereiken? 

We willen in het kader van de transitie en transformatie in het sociaal domein werken met sociale wijkteams. De 
kaders hiervoor zijn in regionale samenwerking uitgewerkt. De uitvoering is echter een lokale 
verantwoordelijkheid. De sociale wijkteams maken we qua zorgaanbod en werkwijze op maat voor de Helderse 
behoefte. In 2014 zijn we met een pilot begonnen. Per 1 januari 2015 draaien de sociale wijkteams in Den Helder 
zodanig, dat zij de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties kunnen uitvoeren.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 In de sociale wijkteams werken professionals van de gemeente en een aantal maatschappelijke 
organisaties samen. Zij zijn vanuit de wijk herkenbaar aanwezig, laagdrempelig en voor alle inwoners 
toegankelijk. De sociale wijkteams vormen de toegang tot hulp en ondersteuning en zijn verantwoordelijk 
voor het beslissen over en de coördinatie op de ondersteuningsarrangementen volgens de werkwijze 1-
gezin-1- plan-1-regisseur. Daarnaast hebben de sociale wijkteams een rol in het versterken van de 
zorgzame samenleving en bieden zij direct lichte vormen van ondersteuning. Dit alles uiteraard in nauwe 
samenwerking en afstemming met de verschillende contract- en ketenpartners.  

 Met de sociale wijkteams organiseren we een optimaal zorgaanbod, dat we duurzaam beschikbaar 
houden. We passen een integrale benadering toe op basis van principes uit 1-gezin-1- plan-1-regisseur. 
We ontschotten het ondersteuningsaanbod, creëren een verschuiving van curatieve zorg naar 
preventieve ondersteuning en vormen een haalbaar financieel stelsel.  

 In 2015 blijven we leren van de nieuwe werkwijze en structuur, die we monitoren en aanpassen. In die 
zin is het een dynamisch proces, waarbij de wijkteams een steeds optimalere vorm krijgen. 
 

11.7 Verloop klantenbestand  

Wat willen we bereiken? 

We willen de toename van het klantenbestand Wet werk en bijstand (WWB) een halt toeroepen. Daar hoort een 
doelgroepgerichte aanpak bij, met eventueel re-integratie. De huidige stijging van het klantenbestand kunnen we 
tot nu toe nog opvangen met de financiering vanuit het Rijk (het I-deel).  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

We gaan de instroom van nieuwe cliënten zo veel mogelijk beperken en de uitstroom bevorderen. Dit doen we 
door: 

 cliënten eerst zelf op zoek te laten gaan naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Pas daarna 
beoordelen we of iemand recht heeft op een uitkering; 

 werkgevers te stimuleren om uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te 
nemen; 

 cliënten te ondersteunen door hen re-integratietrajecten aan te bieden; 

 daar waar mogelijk social return toe te passen. Dit betekent dat we sociale voorwaarden, eisen en 
wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject opnemen voor producten en diensten. Leveranciers 
kunnen zo een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid binnen Den Helder. 
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11.8 Regionale sociale agenda 

Wat willen we bereiken? 

Gemeenten en provincie werken op basis van de sociale agenda van de provincie Noord-Holland op regionaal, 
strategisch en organisatorisch vlak samen voor de bovenlokale sociale opgaven. Gedeputeerde Staten 
financieren 
diverse projecten en heeft daarvoor een uitvoeringsregeling vastgesteld. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 In 2015 lopen de projecten ouderenzorg en zorgvrijwilligers door in de vorm van werkplaatsen in een 
tweetal wijken.  

 Het project Eigen Kracht conferentie bij dwangopname GGZ wordt in 2015 afgerond. Het organiseren 
van de conferenties is gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect en mogelijk alternatief 
van dit middel om het aantal dwangopnamen of heropnames te voorkomen of verkorten. 

 De regiogemeenten werken samen met de provincie Noord-Holland aan een aantal onderzoeken, wat 
kwalitatief aanvullend is op de Regionale Actieprogramma’s Woningbouw Programmering. 
 

11.9 Geweld in afhankelijkheidsrelaties  

Wat willen we bereiken? 

We streven naar een regionale aanpak van geweld in huiselijke kring, waarbij alle partijen hun 
verantwoordelijkheid nemen voor het signaleren, stoppen en voorkomen van geweld in huiselijke kring. Vanuit 
onze rol als centrumgemeente vrouwenopvang gaan we samen met de regiogemeenten toewerken naar de 
situatie dat de verantwoordelijkheid voor de opvang wordt gedecentraliseerd naar alle gemeenten.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 Samen met de overige gemeenten en betrokken partijen in Noord-Holland Noord geven we uitvoering 
aan de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling, die in het najaar van 2014 wordt vastgesteld. 
Hierin staan regionale afspraken over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, onder 
meer in relatie tot de wijkteams en de structuur van het sociaal domein. Ook maken we afspraken over 
de verantwoordelijkheden van de centrumgemeente en van de regiogemeenten en over de beschikbare 
middelen van het rijk en de inzet van gemeentelijke middelen.  

 Met de gemeente Alkmaar overleggen we over het behoud van de vrouwenopvang in Den Helder bij 
afnemende rijkmiddelen.  

 We geven gefaseerd invulling aan het nieuw te vormen Advies- en Steunpunt Huiselijke Geweld en 
Kindermishandeling (ASHG) Noord-Holland Noord. In 2015 werken de drie Steunpunten Huiselijk 
Geweld in Alkmaar, Hoorn en Den Helder samen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) met een gezamenlijke frontoffice. In 2016 is er sprake van een volledig integraal werkend ASHG.  
Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet meldcode en de nieuwe 
Wmo. 

11.10 Lokaal gezondheidsbeleid  

Wat willen we bereiken? 

 We willen een gezonde stad, met inwoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gezondheid. 

 Prioriteit geven we aan de gezondheid van ouderen en jongeren. We streven ernaar dat het 
gezondheidsniveau van onze inwoners ten opzichte van die in de ons omringende gemeenten toeneemt. 
We verbieden of gebieden niet, maar stimuleren gezond gedrag.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Activiteiten op verschillende beleidsterreinen dragen bij aan de gezondheid van burgers. Voorbeelden 
zijn de stimulering van jeugdsport, of de inzet van wijkverpleegkundigen in de buurt. Samen met de 
regiogemeenten geven we uitvoering aan het project Jeugd, alcohol en drugs. Door 
voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, controle op verstrekking van alcohol aan jongeren en 
handhaving van de sluitingstijden in de horeca proberen we het overmatig drank en drugsgebruik door 
jongeren tegen te gaan. 

 Een belangrijke partner in het gemeentelijke gezondheidsbeleid is de GGD Kop van Noord-Holland. We 
stellen de GGD in staat om een kwalitatief goed gezondheidsbeleid te voeren. Belangrijke taken 
van de GGD zijn de jeugdgezondheidszorg, controle op de kinderopvang, infectieziekten bestrijding en 
inspectie van seksbedrijven en tattooshops. 

11.11 Regionalisering 

Wat willen we bereiken? 

De gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland hebben in 2013 een strategische visie op het sociaal domein in 
de regio Kop van Noord-Holland vastgesteld. Met de strategische visie richten we ons op de volgende ambities: 
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 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en participeren met inzet 
van informele en formele netwerken (inclusieve samenleving). 

 Inwoners kunnen zich in voldoende mate ontwikkelen en ontplooien en daarmee een maatschappelijk 
sterke positie bereiken (sociale en maatschappelijke stijging). 

 Op kern- en wijkniveau is er een goede sociale samenhang en een gezond leef- en opgroeiklimaat, waar 
de veiligheid een speerpunt is. 

 Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving en willen zich zo nodig inzetten voor anderen 
(versterken en mobiliseren van de eigen kracht). 

Deze beoogde intensievere samenwerking is het gevolg van nieuwe wetgeving (de drie decentralisaties), de fusie 
tussen een aantal gemeenten in de regio, de ontwikkelingen binnen het Veiligheidshuis en de noodzaak om 
bewuster met beschikbare middelen om te gaan. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Gezamenlijk hebben we een projectorganisatie Sociaal domein ingericht om de ambities uit de strategische 
visie te bereiken. De organisatie moet ervoor zorgen dat er op 1 januari 2015 sprake is van een intensieve 
samenwerking binnen de regio Kop van Noord-Holland. Zij heeft eveneens als taak ervoor te zorgen dat het 
maatschappelijk middenveld of de bij de decentralisaties maatschappelijk betrokken organisaties op tijd klaar zijn 
voor de invoering van de Participatiewet. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid binnen 
Den Helder. 
 
11.12 Schuldhulpverlening 

Wat willen we bereiken? 

We gaan door met de uitvoering van het Beleidsplan schuldhulpverlening en streven ernaar dat onze klanten 
financieel zelfstandig worden. De basis is en blijft een integrale aanpak, waarbij er een goede balans is tussen 
eigen verantwoordelijkheid van de klant en de activiteiten binnen een schuldhulp- traject. Daarbij staan de eigen 
acties van de klant met of zonder hulp centraal.  We met onze werkwijze zorgen voor minder aanvragen om 
schuldhulpverlening en minder crisisinterventies. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

        We bieden ondersteuning die erop gericht is de klant weer de regie over zijn/haar financiële situatie 
terug te geven. Dit geven we vorm door persoonlijke budgethulp. 

        De klant krijgt maatwerk. Goede dienstverlening staat of valt bij een juiste diagnose. Vervolgens is het 
de kunst om een oplossing op maat te bieden. De passende oplossing bestaat lang niet altijd uit een 
schuldregeling alleen. Het is van belang om de oorzaken die aan het ontstaan van de schulden hebben 
bijgedragen weg te nemen of op te lossen. Kortom, het is van belang om samen met de klant de 
belemmeringen en drempels weg te nemen. Indien nodig komt er in samenspraak een verwijzing naar 
een passende hulporganisatie tot stand. 

 We ontwikkelen preventieactiviteiten om te voorkomen dat personen in problematische    
schuldensituaties terecht komen. 

        We laten alleen klanten die volledig schuldregelingsrijp zijn in aanmerking komen voor een 
schuldbemiddelingstraject. Criteria zijn een stabiele woonsituatie, een inkomen waarmee schulden 
kunnen worden afgelost en een sterke motivatie om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 

        We onderzoeken de mogelijkheden om na verloop van tijd de kosten van budgetbeheer te beperken en 
deze weer deels of geheel bij de klant neer te leggen. 

11.13 Minimabeleid  

Wat willen we bereiken? 

 Mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen moeten in de gelegenheid zijn om zo veel 
mogelijk te participeren. We bieden ondersteuning bij financiële nood. We streven daarbij om binnen de 
beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van het minimabeleid te blijven en deze zo sociaal en 
rechtvaardig als mogelijk te besteden, zonder onze inwoners te kort te doen. 

 Om kinderen uit arme gezinnen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de verschillende 
sport- en culturele voorzieningen in de stad, zijn er enkele jaren geleden twee fondsen ingesteld. 

 De voedselbank in Den Helder voorziet in een grote behoefte. Als gemeente willen we dit blijven 
ondersteunen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We blijven aandacht geven aan het vinden van mogelijkheden om de bewindvoeringskosten terug te 
brengen. Als we deze kosten op een verantwoorde wijze kunnen terugbrengen, kunnen we andere 
elementen binnen het minimabeleid versterken. 

 We gaan door met het aanbieden van de website Geldkompas Den Helder. Deze digitale site geeft de 
inwoners van Den Helder op een overzichtelijke wijze informatie over geldzaken, wonen, werk, leren, 
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zorg, vrije tijd en vrijwilligerswerk en is daarmee een laagdrempelig instrument om armoede te 
bestrijden. 

 De behoefte aan middelen in de door ons ingestelde fondsen voor sport- en culturele voorzieningen voor 
de jeugd vullen we aan met middelen die de gemeente ontvangt uit de compensatie die het 
Rijk biedt voor ondersteuning van de minima.  
 

11.14 Voorschoolse voorzieningen 

Wat willen we bereiken? 

We willen jonge kinderen in Den Helder een goede start laten maken in het onderwijs. Dit doen we door goede 
kwaliteit te bieden in de voorschoolse opvang. Voorschoolse educatie moet in alle locaties voor peuteropvang 
worden aangeboden. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 Door financiële inzet houden we de peuteropvang in stand, waardoor alle kinderen gebruik kunnen 
maken van voorschoolse voorzieningen. In 2015 subsidiëren we peuterplaatsen op grond van de nieuwe 
Deelsubsidieverordening voorschoolse voorzieningen. 

 Met financiële bijdragen stimuleren we blijvend de aanbieders om de kwaliteit van voorzieningen, 
voorschoolse educatieprogramma’s, ouderbetrokkenheid, kwaliteitszorg en de overgang naar de 
basisschool te verbeteren. We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid. 
Een deel van de ouders kan voor peuteropvang de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de  
Belastingdienst. De ouders die daarvoor niet in aanmerking komen blijven recht houden op de 
gemeentelijke subsidie. De gemeente koopt daarvoor peuterplaatsen in tot een maximum uurprijs. 

 We zetten meer in op het bereiken van doelgroepkinderen en toeleiding van deze kinderen naar 
voorschoolse educatie. We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid. 

 
11.15 Niet te scholen jongeren  

Wat willen we bereiken? 

Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, bieden we een traject aan om terugkeer naar school of werk te 
realiseren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

We onderzoeken de mogelijkheden om deze jongeren een leer-werk-traject aan te bieden om toch minimaal mbo 
niveau 2 te kunnen behalen, of in regulier werk in te stromen. 
 
11.16 Bestuurlijke samenwerking schoolbesturen  
 
Wat willen we bereiken? 

We willen door regelmatig overleg met de schoolbesturen het beleid van de onderwijsinstellingen volgen en 
eventuele knelpunten of mogelijkheden tot samenwerking tijdig signaleren. Op deze wijze kan de gemeente 
bijvoorbeeld tijdig eventuele ondersteunende beleidsmaatregelen treffen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

 De regiegroep VSV regisseert het voortijdig schoolverlaten. In deze groep zijn het voortgezet onderwijs, 
het middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten en het Rijk vertegenwoordigt. De regiegroep stemt haar 
beleid twee keer per jaar af met het Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg (BOJOZ). 

 Voor de uitvoering van onderwijshuisvesting voeren we met de schoolbesturen voor primair onderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs op overeenstemming gericht overleg. 

 De samenwerking tussen het ROC, Tetrix en het Koninklijk Instituut voor de Marine in het gebruik van 
opleidingsfaciliteiten en het aanbieden van vakopleidingen is een voorbeeld van samenwerking waartoe 
we ook in 2014 de onderwijsinstellingen willen stimuleren. 

11.17 Werkgelegenheid en arbeidsaanbod 

Wat willen we bereiken? 

 We willen meer werkgelegenheid op een integrale arbeidsmark. Den Helder heeft ruim 1200 werklozen 
en ongeveer 1600 mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Voor deze mensen is op dit moment 
geen passend werk te vinden. We stellen ons ten doel een situatie te creëren waarin ondernemers 
arbeidsplaatsen kunnen bieden die zijn aangepast op eventuele arbeidsbeperkingen van potentiële 
kandidaten. Den Helder is qua werkgelegenheid een forensenstad. Veel inwoners werken elders, veel 
werknemers wonen elders, met het Ministerie van Defensie (Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht) 
als bijzondere exponent vanwege de interne huisvesting doordeweeks. In een stad die werkt aan de 
stimulering van de economie en de werkgelegenheid is het vreemd dat we geen werk creëren voor de 
plaatselijk beschikbare beroepsbevolking.  
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 Een ander opvallend verschijnsel is dat de beroepsvorming van jongeren in Den Helder niet wordt 
afgestemd op de lokaal en regionaal beschikbare werkgelegenheid. We willen maximale benutting van 
het lokaal/regionaal arbeidspotentieel mogelijk maken. 

 Het Regionaal Projectbureau Arbeidsmarkt (RPA) is er voor de gemeenten in Noord-Holland Noord om 
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio te stimuleren. Sinds kort werkt het RPA nauw samen 
met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). Doel van deze samenwerking is onderlinge 
afstemming tussen de stimulering van bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid 
enerzijds en de vorming van de beroepsbevolking en de inzet van het beschikbare arbeidspotentieel 
anderzijds. Den Helder draait mee in deze activiteiten. We hebben als doel dat de beroepsbevolking en 
de bedrijvigheid in de stad kan profiteren van deze samenwerking. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Bevordering ontwikkeling werkgelegenheid. Dit is een doorlopende activiteit om met het bedrijfsleven in 
Den Helder, de omliggende gemeenten, regio, provincie en Rijk aan voorwaarden te werken die 
ondernemerschap en het creëren van arbeidsplaatsen mogelijk maken; 

 Afstemming tussen werkgelegenheid en arbeidsaanbod. Deze afstemming werkt twee richtingen op door 
enerzijds werkgelegenheid te creëren voor de beschikbare beroepsbevolking en anderzijds door de 
beroepsvorming af te stemmen op het beschikbare werk in de stad. Met het project Doorpakken op werk 
pakken we dit op. De eerste fase van het project was met name gericht op de interne organisatie 
rondom dit vraagstuk. Het is begin 2014 gestart en kent vervolgstappen die tot in 2015 en latere jaren 
doorlopen; 

 Aansluiten op regionale aanpak werkloosheid. Den Helder gaat bij de aanpak van werkloosheid zowel 
vanuit de sociale als vanuit de economische invalshoek nauwer samenwerken in regionaal verband. 
Naast deelname in het RPA en in regionale samenwerkingsverbanden organiseren we mogelijk ook 
specifieke activiteiten voor doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan promotiedagen voor maritieme beroepen 
voor middelbare scholen en banenmarkten. 
 

Effectindicatoren: 

Indicator 2009 2011 2013 

Oordeel welzijnsvoorzieningen 6,3 6,3 6,3 

Oordeel gezondheidszorgvoorzieningen 7,5 7,3 7,4 

Rapportcijfer burgerrol 'burger als partner' 5 5 5,1 

Bron: Waarstaatjegemeente (burgerpeiling) 

 
Bron: Gemeente Den Helder, afdeling Publiekszaken 
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B. Wat gaat het kosten? 

 

 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 32.829.000 Nadelig) 
 

Lasten (€ 32.638.000 hogere lasten) 

Voor de uitvoering van onze nieuwe jeugdtaken wordt in 2015 € 34 miljoen toegevoegd aan het deelfonds sociaal 

domein (meicirculaire 2014).  Voor de nieuwe taken die horen bij de Wmo 2015 en voor de Jeugdwet wordt het 

budget van de Wmo verhoogd met ruim € 15 miljoen en het budget Wmo CJG met € 20 miljoen. In totaal nemen 

de lasten in 2015 ten opzichte van 2014 toe met € 35.376.000.  

 

Voor de ‘oude’ Wmo taken worden we gekort op het Gemeentefonds (meicirculaire 2014). De uitgaven voor Wmo 

oude taken worden in 2015 met € 1.574.000 verlaagd. 

 

Via het gemeentefonds ontvangen we € 30.000 (als centrumgemeente) voor regievoeren van beschermd wonen 

en wordt de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang verhoogd met € 144.000 (meicirculaire 2014). 

Voor de uitvoering van de regiotaak Wet Maatschappelijke Opvang en OGGZ 2015 worden de lasten in 2015 

verhoogd met € 174.000. 

 

Conform RVO 14.0060 is in 2014 eenmalig een bijdrage van € 687.150 beschikbaar gesteld ter afdekking van 

desintegratiekosten (overheadkosten) die ontstaan bij een te vormen Regionaal Administratie en Kennis Centrum 

(RAKC). Tegenover deze incidentele kosten in 2014 staat een onttrekking in 2014 uit de algemene reserve (zie 

reserves). Gezien latere besluitvorming over de regionale samenwerking is dit bedrag in 2014 niet betaalbaar 

gesteld.  

 

In de begroting 2014 is incidenteel een budget van € 116.000 opgenomen voor de transitie AWBZ naar WMO.  

 

Naar aanleiding van de resultaatbestemming (voorstellen tot budgetoverheveling) jaarrekening 2013 is incidenteel 

budget aan dit programma toegekend om activiteiten, welke gepland stonden in 2013, alsnog in 2014 uit te 

voeren. Het betreft: outreachende activiteiten Stichting Terwille € 32.000, invoeringsbudget decentralisatie 

Jeugdzorg €137.000, voorbereiding overgang beschermt wonen naar WMO € 70.000, regiovisie huiselijk geweld 

en AMHK € 75.000 en aanpak ouderenmishandeling € 25.000. Ten opzichte van de begroting 2014 nemen de 

lasten in 2015 met € 339.000 af.  

 

Ten opzichte van 2014 in 2015 dalen de personeelskosten voor de uitvoering van dit programma met € 140.000.  

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 56.000 voordeel. 

 

Baten (€ 104.000 lagere baten) 

 

Overige afwijkingen < € 100.000 per saldo € 104.000 nadeel. 

 
  

Programma 11 - Sociaal Domein

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -66.738 -66.693 -99.331 -99.790 -98.848 -98.965

Baten 41.034 36.857 36.753 36.753 36.753 36.753

Saldo van baten en lasten -25.704 -29.836 -62.579 -63.037 -62.095 -62.213

Toevoegingen reserves -25 -635

Onttrekkingen reserves 423 735 14 14 14 14

Geraamde resultaat -25.306 -29.736 -62.565 -63.024 -62.081 -62.199
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Reserves 

 

Toevoegingen (€ 635.000 lagere toevoegingen) 

Naar aanleiding van een voorstel resultaatbestemming (voorstellen tot budgetoverheveling) jaarrekening 2013 is 

in 2014 een reserve Sociaal domein ingesteld. Ten laste van rekeningresultaat 2013 wordt in 2014 een dotatie 

begroot van € 635.000 (vastgesteld maximum bij Motie 11.6)  

 

Onttrekkingen (€ 721.000 lagere onttrekkingen) 

Ten behoeve van een eenmalige bijdrage desintegratiekosten die ontstaan bij de oprichting van een Regionaal 

Administratie en Kennis Centrum (RKAC) wordt in 2014 € 687.150 uit de algemene reserve onttrokken 

(RVO.140060). Tegenover de lagere onttrekking uit de algemene reserve in 2014 staan ook lagere lasten in 2014 

(zie lasten). 

 

In de begroting 2014 is een onttrekking van € 34.000 geraamd uit de reserve Multicultureel Centrum ten behoeve 

van een eenmalige exploitatiesubsidie aan Multifunctioneel centrum Nieuw Den Helder. 
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Programma 12: Economische ontwikkeling 

 
12.1 Inleiding 
 

Den Helder biedt volop kansen voor economische groei. De ontwikkeling van de haven bijvoorbeeld leidt tot een 
stijging van de werkgelegenheid en economische vooruitgang. Ook agribusiness is een bron van 
werkgelegenheid. We focussen daarbij op de ontwikkeling van de bollensector. We zien mogelijkheden op het 
gebied van toerisme en recreatie. Door het aanbod te verbeteren, vergroten we de aantrekkelijkheid van de stad. 
Voor health & wellness bundelen we de krachten in Noordwest Holland. We zien kansen in een combinatie van 
toerisme met een zorg-medisch cluster. Door het concept funshoppen verder uit te werken, willen we de Helderse 
detailhandel steunen. We faciliteren bedrijven door onze bedrijventerreinen te ontwikkelen en ervoor te zorgen 
dat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. Door de economische ontwikkeling te stimuleren en te streven naar 
meer werkgelegenheid, creëren we kansen voor een gezonde toekomst van Den Helder. Dit kunnen we niet 
alleen. We doen het samen met ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen in de 
Kop van Noord-Holland.  

 
A. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 
12.2 Marien, maritiem & offshore, energie 

Wat willen we bereiken? 

De economische toekomst van Den Helder ligt in de haven. Deze bestaat uit de zeehaven, de defensiehaven, de 
luchthaven en de havengebonden bedrijventerreinen. We zetten in op de ontwikkeling van de haven, waarbij we 
civiele zaken (offshore, energy) en defensie activiteiten faciliteren. We verankeren kennis en innovatie van de 
maritieme en energiesector in de kern van de lokale economie. Dit doen we door te werken aan geïntegreerde en 
gerichte opleidings- en trainingstrajecten. Jongeren, de volgende werkende generatie, krijgen de dynamiek van 
Den Helder gepresenteerd om hen als arbeidskracht voor de stad en regio te behouden.  

Naast de offshore olie en gas wordt windenergie op zee een steeds belangrijker onderwerp. De economische 
ontwikkeling van Den Helder is sterk gebaat bij een regionaal-economische aanpak. Vandaar onze inzet op de 
samenwerking in de Kop van Noord-Holland, Noord-Holland Noord en Noord-Nederland.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We leggen de nadruk op samenwerking vanuit de resultaten van het onderzoek van de taskforce civiel 
medegebruik Defensiehaven Den Helder. Port of Den Helder bouwt deze samenwerking verder uit. 

 Blijvend zetten we in op de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven. Concrete kansen liggen er in het 
civiel medegebruik van de bestaande defensiehaven, de RWS-locatie en Buitenveld. En in het 
ontwikkelen van de regionaal haven gebonden bedrijventerrein Kooijhaven. 

 Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshore haven 
Den Helder. Samen met Den Helder Airport maken we ons sterk voor verdere ontwikkeling van het 
luchthavengebied en vergroting van de werkgelegenheid in dit gebied. Ook zorgen we voor de ruimtelijk 
juridische borging van de ontwikkelingen in het Bestemmingsplan luchthaven.  

 We spitsen de uitvoeringsactiviteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) meer 
toe op de beleidsagenda van onze regio en de programma’s van de vijf economische clusters. Voor Den 
Helder zijn vooral de maritieme en de energiecluster van belang. Het ONHN werkt dan ook nauw samen 
met Port of Den Helder op het vlak van promotie en acquisitie. De voornaamste taak van ONHN in 2015 
is het verder uitrollen van de regiobranding-strategie, die de economische dan wel zakelijke betekenis en 
waarde van Noord-Holland Noord op de kaart zet. 

 We continueren het gemeentelijk lidmaatschap van Maritime Campus Netherlands (MCN). Den Helder 
en de regio hebben er belang bij dat MCN doorgaat met haar activiteiten in het maritieme en offshore 
cluster. In 2014 is de voltooiing van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-MCN-
project. In 2013 heeft de gemeente als co-financier haar laatste tranche cofinanciering gestort. MCN 
onderzoekt hoe de activiteiten van MCN na deze EFRO-periode kunnen worden voortgezet.  

 Als onderdeel van de Green Deal Noord-Nederland werkt MCN aan het Kenniscentrum Wind op Zee. 
Door subsidiering van het Ministerie van Economische Zaken kon het kenniscentrum van start gaan. 
Ook is subsidie verworven van de regio Kop van Noord-Holland (De Kop Werkt). Het kenniscentrum richt 
zich op het ontwikkelen van vraag gestuurd onderwijsaanbod voor mensen die willen werken in de 
windenergie op zee-branche. Nieuw is de aandacht voor de opkomende werkende generatie, waarbij 
wordt ingezet op de combinatie van leren en werken of binding met een Helders bedrijf tijdens een 
studie elders. Naast samenwerking met hogescholen kijkt Wind op Zee ook gekeken naar mogelijkheden 
toegepast wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen introducties en 
kennismakingsbijeenkomsten met de offshore en maritieme sector aangeboden. 

 Voor de ontwikkeling van het economisch profiel van Den Helder op het gebied van offshore-energie is 
het lidmaatschap van Energy Valley van belang. Energy Valley ontwikkelt activiteiten en stelt 
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menskracht en expertise beschikbaar om het cluster duurzame energie te ontwikkelen in de drie 
noordelijke provincies en Noord-Holland Noord (Alkmaar en Den Helder). Dit gebeurt onder andere door 
deelname aan de Taskforce LNG Noord-Nederland en het platform Offshore energy. In 2015 moet de 
gemeente opnieuw overwegen of zij het lidmaatschap van Energy Valley continueert. 

 Om sturing te geven aan de regionale ontwikkeling in de cluster energie in Noord-Nederland (inclusief 
Noord-Holland Noord) nemen we deel aan het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland. 

 Om de belangen en mogelijkheden van onze zee- en luchthaven en ons maritieme bedrijfsleven goed te 
behartigen, onderhouden we contacten in Haarlem (provincie Noord-Holland) en Den Haag (vooral de 
ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur &Milieu). 

 Het Lobby-overleg, met als deelnemers Den Helder, Hoorn en Alkmaar, is beter ingebed in de regionale 
afstemming in Noord-Holland Noord. De coördinatie is in 2014 overgegaan van de Kamer van 
Koophandel naar het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.    

12.3 Toerisme en recreatie 

Wat willen we bereiken? 

We verbeteren in samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden het toeristisch recreatief 
aanbod en vergroten daarmee de aantrekkelijkheid van Den Helder in de regio. 

Wat gaan de daarvoor doen? 

 We ondersteunen toeristische netwerkbijeenkomsten. Op deze manier kunnen ondernemers informatie 
uitwisselen en samen werken aan het verzilveren van kansen.  

 We faciliteren binnen de profielen Spannend Den Helder, Gezond Den Helder en Maritiem Den Helder 
bijzondere overnachtingsvormen en groepsaccommodaties.  

 We stimuleren betere samenwerking tussen jachthaven gericht op schone en veilige waterrecreatie. 

 We brengen in overleg met ondernemers en andere partijen kwaliteit en uniformiteit in goede 
bewegwijzering en de bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen. 

 We optimaliseren de samenhang tussen de (regionale) toeristische promotie en de stadspromotie. 

 We hebben opdracht gegeven aan de Stichting Strandexploitatie Noordkop om het strand te beheren. We 
stimuleren en faciliteren deze stichting om nieuwe diensten te ontwikkelen en faciliteiten uit te breiden 
voor bewoners en bezoekers, gericht op een schoon, heel en veilig strand. 

 We maken afspraken voor beheer en exploitatie van Museumhaven Willemsoord en het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers.  (Zie ook programma 9, cultuurhistorie.)  

 We faciliteren waar mogelijk toeristische en recreatieve initiatieven, vooral in de recreatieknooppunten 
Helderse Vallei, Willemsoord, Huisduinen en Julianadorp aan Zee (o.a. waddenwandelen, 
wandelroutenetwerk, Stelling Den Helder, fiets- en kanoroutes). 

 Met de Haven en Scheepvaartvereniging (HSV) onderzoeken we of het Keurmerk Veilig Ondernemen op 
het havengebied met de jachthavens als onderdeel daarvan kan worden toegepast. 

 We renoveren gefaseerd aanlegsteigers om het recreatief gebruik van het vaarwater te bevorderen. 

 We werken in samenwerking met VVV en stichting Top van Holland en het Ondernemersfonds aan  
citymarketing. 
 

12.4 Agribusiness 

Wat willen we bereiken? 

Agribusiness is in de Kop van Noord-Holland een belangrijke bron van werkgelegenheid. De Agriboard 
onderscheidt de bollensector als een van de speerpunten. Den Helder wil samen met de aanwezige 
bloembollensector en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sector. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We dragen waar nodig bij aan goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze sector. Hiervoor wordt in 
de regio nauw samengewerkt met de buurgemeenten, waarbij vooral de gemeente Hollands Kroon het initiatief 
neemt. 

12.5 Health & wellness 

Wat willen we bereiken? 

We doen mee aan het project Holland Health, zodat (zorg)instellingen en bedrijven in Noordwest Holland de 
gelegenheid krijgen kennis uit te wisselen, krachten te bundelen en nieuwe innovaties in de markt te zetten. We 
willen een cross-over tussen toerisme en zorg-medisch cluster creëren, omdat dat in Noord-Holland Noord 
kansen biedt. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

We stimuleren ondernemers om kansen te verzilveren op het gebied van gezondheidstoerisme. Met de in 2014 
gemaakte afspraken kan het Gemini ziekenhuis een integraal verzorgingspakket in Den Helder blijven bieden. 

12.6 Detailhandel 

Wat willen we bereiken? 

De detailhandel maakt een lastige periode door. Vooral in het centrum leidt dit tot verschraling van het aanbod en 
een onvoldoende attractief verblijfsgebied.  We streven naar een centrum waarin het concept funshopping voor 
bewoners en bezoekers goed is uitgewerkt. Deze ontwikkeling kan de detailhandel een belangrijke impuls geven. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De Detailhandelsfederatie Den Helder en de Rabo Bank hebben een masterplan Duaal winkelen in binnenstad, e-
commerce en fysiek winkelen ontwikkeld. Dit deden zij met medewerking van Woningstichting Den Helder, City 
Marketing en de gemeente. De gemeente ondersteunt de realisatie van dit plan en faciliteert vanuit haar taken en 
waar dit aansluit op de visie vastgelegd in het Uitwerkingsplan stadshart. 
Met detailhandelsfederatie zoeken we naar oplossingen voor het ‘overschot’ aan winkelruimte. De gemeente kan 
dit proces met planologische middelen ondersteunen. Daarbij denken we ook aan de transitie van winkelpanden 
naar andere stedelijke functies (wonen, ateliers). 

12.7. Bedrijventerreinen 

Wat willen we bereiken? 

Zeehaventerreinen en diverse bedrijventerreinen zijn overgegaan van de gemeente naar Port of Den Helder. De 
gemeente Den Helder heeft buiten het werkgebied van Port of Den Helder een beperkt aantal bedrijventerreinen. 
We willen bedrijven die een vestigingslocatie zoeken, goed faciliteren. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat 
de bedrijventerreinen voldoen aan de eisen van deze tijd en dat bedrijven zich ook zoveel mogelijk vestigen op 
bedrijventerreinen met een bijpassend profiel. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met de regio binnen 
het Regionaal Programma bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We streven ernaar de bestaande terreinen  te laten voldoen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen.  

 We continueren de uitvoering van de regionale afstemming met de andere gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland en de provincie (uitvoering regionaal programma bedrijventerreinen Kop van Noord-
Holland). Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord realiseert voor de gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland het centrale bedrijvenloket, met de bijbehorende website en communicatie-inspanningen. 
Gemeente, Port of Den Helder en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben een taak in 
promotie van het vestigingsklimaat en acquisitie van bedrijven. Dat vraagt goede onderlinge afstemming. 

 In regionaal verband  zoeken we samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord  en de sub 
regio Noordkop naar oplossingen voor overaanbod van bedrijventerreinen. Dit doen we naar aanleiding 
van een provinciaal rapport naar het aanbod van bedrijventerreinen. De haven gebonden 
bedrijventerreinen van de gemeente Den Helder laten we hierbij overigens buiten beschouwing. 

 Port of Den Helder en de gemeente werven gezamenlijk kandidaten voor vestiging op één van de 
bedrijventerreinen in de stad. Dit kan zowel een nieuw bedrijf voor de gemeente betekenen als een 
verhuizing naar een nieuwe locatie. Hiermee wordt vulling van en doorstroming op de bedrijventerreinen 
bevorderd. 

12.8 Arbeidsmarkt en werkgelegenheid 

Wat willen we bereiken? 

De gemeente werkt in lokaal en regionaal verband zowel aan de stimulering van de economische ontwikkeling als 
aan het verminderen van structurele en frictiewerkloosheid.  Daarbij zoeken we naar een match  tussen aanbod 
en vraag naar werk. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Bemiddelen van mensen met een uitkering naar een arbeidsplaat, proefplaatsing of werkervaringsplaats; 

 Actief bevorderen van ‘Sociale Return On Investment’ bij de werken en diensten die de gemeente 
uitbesteedt;  

 Stimuleren van de arbeidsmarkt  via trajecten werk naar werk, waaronder zelfstandig ondernemerschap 
en opleiding naar werk, waaronder ook bijscholing en omscholing vallen (zie ook programma Onderwijs). 
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12.9. De Kop Werkt! 

Wat willen we bereiken? 

Met de buurgemeenten en de provincie werken we aan de  regionale gebiedsagenda, gericht op versterking van 
de economische structuur in  vijf clusters: 

1. agribusiness; 
2. duurzame energie; 
3. maritiem, marien, offshore; 
4. vrijetijdseconomie; 
5. health/medisch. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Op de inhoudelijke activiteiten op de vijf clusters is hierboven ingegaan. De stuurgroep De Kop Werkt! coördineert 
de regionale samenwerking in de Kop van Noord-Holland in deze clusters. 

 

Effectindicatoren: 

Indicator 2010 2011 2012 2013 

Aantal bedrijfsvestigingen 2.950 3.070 3.150 3.110 

Aantal banen * 29.410 29.090 28.770 28.290 

Bron: LISA 2010-2013 

Bron: Havenmonitor 2012 (Erasmusuniversiteit o.b.v. LISA) 
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B. Wat gaat het kosten? 

 

 
 

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van 2014 (€ 102.000 Voordelig) 

Overige mutaties < € 100.000 per saldo € 102.000 voordelig (lasten 112V/baten 10N). 

  

Programma 12 - Economische ontwikkeling

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -12.991 -1.397 -1.285 -1.284 -1.293 -1.292

Baten 80 10

Saldo van baten en lasten -12.912 -1.387 -1.285 -1.284 -1.293 -1.292

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves 10.798

Geraamde resultaat -2.113 -1.387 -1.285 -1.284 -1.293 -1.292
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3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal financiële aspecten van de begroting. Als eerste staan we stil bij de 

ontwikkeling en samenstelling van de algemene dekkingsmiddelen in de begroting.  Vervolgens lichten we de 

ontwikkeling van het geraamde saldo naar 2018 toe. Aan het einde van het hoofdstuk zijn de technische 

uitgangspunten die gebruikt zijn voor het actualiseren van de begroting opgenomen. 

 

3.2 Algemene dekkingsmiddelen 

 

De algemene dekkingsmiddelen maken geen deel uit van een programma, maar zijn met een omvang van bijna  

€ 119 miljoen meer dan helft van de totale inkomsten van de gemeente.  

 

Deze algemene middelen zijn vrij om in te zetten en worden gebruikt  om de tekorten af te dekken die op 

programma’s ontstaan. In deze paragraaf lichten we de algemene dekkingsmiddelen toe. 

Algemene dekkingsmiddelen 

 
 
dragen (x € 1.000) Realisatie  

Lokale heffingen (€ 261.000 hogere baten ten opzichte van 2014) 

Lokale heffingen bestaan uit de onroerendezaakbelasting, de toeristen- en forensenbelasting en de 

precariobelasting.  De heffingen zijn aangepast met een inflatiecorrectie van 2% waardoor deze in totaal  

€ 261.000 hoger zijn. 

 

Algemene uitkering (€ 6.128.000 lagere baten ten opzichte van 2014) 

De algemene uitkering 2015 is ten opzichte van 2014 sterk gedaald. Dit is het effect van de algemene kortingen 

die het Rijk vanuit het regeerakkoord van Rutte II heeft opgelegd.  

 

De cijfers in de programmabegroting 2014 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2013 over de ontwikkeling van het 

gemeentefonds. Inmiddels zijn de septembercirculaire 2013, de decembercirculaire 2013 en de meicirculaire 

2014 ontvangen. 

De belangrijkste mutaties zijn: 

 De ontwikkeling van de totale omvang van het gemeentefonds (het accres) is positief. Dit is een 

uitwerking van het in 2013 gesloten herfstakkoord waarbij extra investeringen in onderwijs zijn 

afgesproken van € 650 miljoen. Dit werkt volgens de “trap op, trap af” systematiek
1
 door naar de 

uitkering uit het gemeentefonds.  

                                                             
1 De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van het gemeente- en provinciefonds wordt sinds 1995 bepaald door de 

normeringssystematiek, waarbij de fondsen gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk, de netto gecorrigeerde 

rijksuitgaven. Beleidsintensiveringen, ombuigingen, mee- en tegenvallers en nominale ontwikkelingen op de Rijksbegroting hebben 

direct invloed op de omvang van de fondsen («samen de trap op, samen de trap af»). De jaarlijkse toe- en afname van het gemeente- 

en provinciefonds die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven, wordt het accres genoemd. 

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting 

2013 2014 2015

Lokale heffingen 13.316       13.058        13.319

Algemene uitkering 64.911       66.150        60.022

Deelfonds Sociaal Domein 35.376

Opbrengst deelnemingen 5.989         1.154          8.416

Saldo financiering functie 2.045         2.408          2.012

Saldo van baten en lasten 86.261       82.770 119.145

Toevoegingen reserves 6.771-         -1.383 -8.261

Onttrekkingen reserves 520

Geraamde resultaat 79.490       81.387        111.404      
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 De verwachte extra middelen voor armoedebeleid zijn verwerkt in de decembercirculaire. Wij hebben 

hierop geanticipeerd en de middelen al ingezet voor onder andere de bijzondere bijstand en het jeugd- 

en cultuurfonds. 

 De decentralisatie-uitkering voor de WMO is verhoogd met prijs- en volume-effecten, daarnaast is ook 

de omvangrijke korting hierop toegepast. 

 Er is compensatie ontvangen voor de overheveling van provinciale taken op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving naar de gemeenten.  

 Er is extra geld in het gemeentefonds gestort omdat door gemeenten minder BTW gedeclareerd is dan 

het toegestane maximum. Er is een risico dat er geen storting plaats zal vinden omdat gemeenten meer 

BTW gaan declareren als gevolg van de effecten van de drie decentralisaties. 

 De middelen voor de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ naar WMO zijn onderdeel van het 

gemeentefonds. 

 Verlaging middelen voor onderwijshuisvesting, het geld voor buitenonderhoud wordt rechtstreeks aan 

scholen uitbetaald. 

 

Al vele jaren is het de bedoeling om de verdeling van het gemeentefonds te actualiseren aan de ontwikkeling van 

de uitgaven van gemeenten. De verdeling is gebaseerd op 1997 en sindsdien is het uitgavenpatroon van 

gemeenten veranderd. Het gemeentefonds wordt hierop aangepast. Voor onze gemeente leidt dit tot een 

voorlopig2 nadelig effect van € 1.984.000. 

Het nadeel heeft voor het grootste gedeelte te maken met een definitie van de woonruimten (en dus niet met het 

groot onderhoud! aan het gemeentefonds). Doordat woonruimten als kazernes en recreatiewoningen anders 

worden geteld, ontstaan nadelen. Een kazerne wordt als één woonruimte meegeteld terwijl in de oude definitie 

alle afzonderlijke wooneenheden binnen het marine complex meetelden.3 Het nadelig effect wordt in een periode 

van 1 jaar (2015) doorgevoerd.  

 

Opbrengst deelnemingen (€ 7.262.000 hogere baten ten opzichte van 2014) 

De opbrengst van deelnemingen is gebaseerd op de verwachte dividendopbrengsten van de verbonden partijen 

waarin de gemeente aandelen heeft. In totaal rekenen we in 2015 op € 8.4 miljoen aan dividenduitkeringen. Dit is 

€ 7.3 miljoen hoger dan vorig jaar en wordt veroorzaakt door de laatste tranche Nuon gelden die in 2015 

uitgekeerd wordt. 

 

Saldo financiering functie (€ 390.000 lagere baten ten opzichte van 2014) 

De bespaarde rente is € 85.000 (voordeel) hoger dan in 2015. Dit is het gevolg van hogere reserves waardoor er 

meer middelen zijn om interne financieringen te doen.  

 

Daarnaast is er een daling van het resultaat op de kostenplaats financiering van € 473.000 (nadeel), dit wordt 

veroorzaakt door: 

 Lagere rente langlopende lening door reguliere aflossingen (€ 266.000 voordeel); 

 Hogere bespaarde rente reserves door hogere interne financieringsmiddelen (€ 85.000 nadeel); 

 Lagere toerekening rente aan uitstaande geldleningen door reguliere aflossingen € 219.000 nadeel); 

 Lagere toerekening rente aan investering door vervallen investeringen of uitstel van investeringen  

(€ 358.000 nadeel); 

 Lagere toerekening rente aan grondexploitatie door lagere boekwaarde grondexploitatie  

(€ 77.000 nadeel). 

 
 

                                                             
2
 Op 20 maart 2014 zijn de voorlopige effecten bekend gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de begroting 2010. De effecten in de 

meicirculaire zijn herrekend naar de begrotingen 2014. Aangegeven is dat het effect hiervan op de voorlopige uitkomsten 
beperkt is.  
3
 Als gemeente hebben wij het initiatief genomen om een collectief van BAG-nadeelgemeenten te vormen die tegen deze 

werkwijze ageert. 
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Reserves 

 

Toevoegingen (€ 7.161.000 hogere toevoegingen) 

Vanuit de algemene dekkingsmiddelen wordt in 2015 € 7.185.000 toegevoegd aan de reserve Strategische Visie 

en betreft toevoeging inkomsten uit de verkoop NUON aandelen.   

 

Ten opzichte van 2014 in 2015 per saldo € 24.000 minder toegevoegd aan de Algemene reserve en betreft  een 

lagere toevoeging vanuit het gemeentefonds (€ 109.000) en hogere toevoeging als gevolg van hogere bespaarde 

rente (€ 85.000).   

 

Onttrekkingen (€ 520.000 hogere onttrekking) 

Voor de verplichte uitvoering van het NUP (automatisering e-overheid) is de afgelopen vier jaar geld van het Rijk 

ontvangen in het gemeentefonds. In 2015 wordt dit geld weer ingehouden op het gemeentefonds. Wij hebben 

deze "kasschuif" van het Rijk via de algemene reserve laten lopen. De ontvangen gelden van de afgelopen vier 

jaar zijn in de algemene reserve gestort. De inhouding in 2015 wordt aan de reserve onttrokken.  
 
 
3.3 Voortgang bezuinigingen 

 
Voor het begrotingsjaar 2015 staat alleen de bezuiniging op de personeelskosten nog open (zie Kadernota 2014-
2018).  Via het natuurlijke verloop wordt geprobeerd om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. De 
strategische personeelsplanning is het instrument dat helpt dit mogelijk te maken. Zie hiervoor ook paragraaf 4.4 
Bedrijfsvoering. 
 
3.4 Meerjarenbegroting 
 

 
 
 
De meerjarenbegroting is beleidsarm opgesteld conform de technische uitgangspunten van de Kadernota 2014-
2018.  Het meerjarenbeeld sluit hiermee aan op de Kadernota zonder de daarin opgenomen beslispunten. 
 
 3.5 Technische uitgangspunten 

 
In de begroting zijn de technische uitgangspunten verwerkt zoals deze zijn opgenomen in de kadernota 2014-
2018. 
 
Samenvatting uitgangspunten: 

 Meerjarenbegroting     Nominaal 

 Loonontwikkeling      2,75 % 

 Prijsontwikkeling       1,25 % 

 Omslagrente       4,00 % 

 Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie  4,00 % 

 Subsidies gesubsidieerde instellingen    2,05 % 

 Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)    2,00 % 
 
  

Totaal

Bedragen (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten -172.087 -153.001 -175.838 -175.767 -175.026 -174.802

Baten 167.113 147.520 181.383 174.279 173.474 172.916

Saldo van baten en lasten -4.974 -5.481 5.545 -1.487 -1.552 -1.886

Toevoegingen reserves -8.699 -2.553 -9.231 -2.128 -1.513 -1.577

Onttrekkingen reserves 20.426 8.043 3.300 2.194 2.129 2.087

Geraamde resultaat 6.754 9 -386 -1.421 -936 -1.377
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Ontwikkeling gemeentefonds 

De volgende uitkeringen binnen het gemeentefonds worden één op één gekoppeld aan de taak die daarvoor 
moet worden uitgevoerd: 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Vrouwenopvang 

 Maatschappelijke opvang 

 Onderwijshuisvesting 
 
Ontwikkeling loon- en prijsniveau 
Bij de ontwikkeling van het loon- en prijsniveau worden de ontwikkelingen binnen de gemeente aan de ene kant 
en bij de gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen aan de andere kant onderscheiden. Voor 
de ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de informatie die het Centraal Planbureau (CPB) in maart 2014 
heeft gepubliceerd. 
 
Loonontwikkeling 
Voorgesteld wordt in de begroting 2015 uit te gaan van een loonontwikkeling van 2,75 % opgebouwd uit: 

 incidentele loonontwikkeling (periodieken)   0,50 % 

 sociale lasten / autonome loonontwikkeling CAO  2,25 % 

 totaal loonontwikkeling     2,75 % 
 

Afhankelijk van de uitkomst van de CAO onderhandelingen kan een verschil ontstaan in de begroting van de 
loonsom omdat er mogelijkerwijs een ander percentage zal worden vastgesteld en toegepast. In de begroting 
2015 hebben we al rekening gehouden de voorlopige uitkomsten van de CAO onderhandelingen. Als daar 
aanleiding toe is zal de begrote loonsom in de tussenrapportage 2015 worden bijgesteld.  
 
Prijsontwikkeling 
Op basis van de CPB-ramingen wordt een prijsontwikkeling verwacht van 1,25 %

4
. Bij de vaststelling van de 

programmabegroting 2014-2017 is besloten de komende jaren geen prijscompensatie toe te passen op de 
budgetten die het aangaat. De nullijn wordt gevolgd. 
 
Gesubsidieerde instellingen 
Bij de gesubsidieerde instellingen is er sprake van een 80/20 verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig 
deel van de uitgaven. Op basis van de 80/20 verhouding komt de loon/prijsontwikkeling voor 2015 uit op 2,05 %. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn loon- en prijscompensatie gebaseerd op de macrocijfers voor loon- 
en prijsstijging van december 2013. Die bedragen 0,5% voor loonontwikkeling en 0,75% voor prijsontwikkeling. 
De toe te passen indexering heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage. Van belang daarbij is de verhouding 
tussen loon- en prijsgevoelige componenten. Bij een verhouding van 70/30 tussen loon en prijsgevoelige 
elementen stijgt de gemeentelijke bijdrage met 0,575% (70% x 0,5% + 30% x 0,75%). 
Naar de GR-en is aangegeven dat ze in 2015 de nullijn moeten hanteren. Dit betekent dat de loon- en 
prijsontwikkeling niet gecompenseerd wordt. 
 
Gemeentelijke heffingen 
Met als uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen loongevoelig en prijsgevoelig deel van de gemeentelijke 
uitgaven bedraagt het gemiddelde inflatieniveau voor 2015 2,0 %. 
Ten aanzien van de belastingtarieven geldt dat deze een trendmatige stijging moeten ondergaan om te voorzien 
in de dekking van de loon- en prijsstijging. In 2015 geldt hiervoor het gemiddelde inflatiepercentage van 2,0 %. 
Voor de rioolheffing geldt dat op grond van het beheersplan de trendmatige aanpassing voor loon- en 
prijsstijgingen verhoogd wordt met het in het Gemeentelijk Rioleringsplan aangegeven percentage om tot een 
kostendekkende exploitatie riolering te komen. 
 
Omslagrente 

Voor de begroting 2015 wordt voorgesteld om uit te gaan van een omslagrente van 4,0 %. Dit percentage wordt 
als uitgangspunt voor de berekening van lasten van (toekomstige) investeringen worden gebruikt. 
Het percentage van 4,0% geldt ook als uitgangspunt voor de rentetoevoeging aan reserves en de doorberekening 
van rente aan het grondbedrijf. 
Schommelingen in de omslagrente worden opgevangen door deze te verwerken in bespaarde rente die aan de 
reserves wordt toegevoegd. Hierdoor leiden schommelingen in de omslagrente niet tot wijzigingen in het 
begrotingsresultaat. 
 
Formatie 
Peildatum voor het bepalen van de toegestane formatie is 1 april 2014. 

                                                             
4
 CPB ontwikkeling prijs bruto binnenlands product maart 2014. 
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§4.1 Weerstandsvermogen 

4.1.1 Algemeen 

 
Het weerstandsvermogen

5
 is het vermogen van de gemeente Den Helder om risico’s op te kunnen vangen, zodat 

we onze taken kunnen blijven uitvoeren. Het is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die 
niet op een andere wijze zijn afgedekt.  

1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we (kunnen) beschikken om niet 
begrote, onvoorziene kosten (risico’s) af te dekken.  

2. De risico’s die we als organisatie lopen: risico’s van materiële betekenis waarvoor de gemeente geen 
maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van verzekering of voorziening) heeft getroffen. 

We willen over een toereikend weerstandsvermogen beschikken om te voorkomen dat iedere financiële 
tegenvaller ons dwingt tot bezuinigingen of ten laste gaat van het uitvoeren van bestaande taken. 

We gaan in deze paragraaf op de weerstandscapaciteit en de risico’s in. 

4.1.2 Weerstandscapaciteit Den Helder 

Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin we zelf in staat zijn om structureel financiële middelen vrij 
te maken. Deze mogelijkheden liggen in de exploitatiesfeer en betreffen met name: 

a. structureel positief meerjarenbeeld; 
b. onbenutte belastingcapaciteit: de ruimte om, met inachtneming van de wetgeving, de belastinginkomsten 

te maximaliseren; 
c. leges en heffingen die niet kostendekkend zijn; 
d. mogelijke stelposten (zoals onvoorzien) waarvoor nog geen verplichting is aangegaan. 

 
Ad a. Meerjarenbeeld 

In de besluitvorming van de programmabegroting 2014-2017 is een structureel sluitende meerjarenbegroting 
vastgesteld. Dit met de kanttekening dat vanaf 2017 een algemene taakstelling is opgenomen van € 0,7 miljoen 
die nog moet worden voorzien van concrete maatregelen. 
De rijksbegroting laat zien dat de begroting binnen de vereiste 3%-tekortnorm blijft. Op basis hiervan zijn geen 
extra rijks bezuinigingen nodig.  
De bezuinigingen en taakstellingen vanuit de periode 2010-2013 hebben we al voor een groot deel gerealiseerd. 
De nog te realiseren post in personeel hebben we in uitvoering genomen, deze zal in 2015 gerealiseerd worden.  

Ad b. Onbenutte belastingcapaciteit 

In 2014 is de macronorm onroerendezaakbelasting (OZB) vastgesteld op 2,45%. Dat betekent dat in 2014 voor 
alle gemeenten samen de opbrengst van de OZB 2,45% meer mag zijn dan in 2013. Het percentage is 
gebaseerd op de verwachte inflatie en de economische groei. In Den Helder gaan we uit van een stijging van 
1,75% OZB opbrengst in 2014 en 2 % voor 2015. We blijven daarmee beneden de gestelde grens van 2,45%. De 
stresstest die in 2013 is gehouden liet zien dat er ruimte is om de belastingen te verhogen als je deze vergelijkt 
met omliggende gemeenten. 

Ad c. Leges en heffingen die niet kostendekkend zijn 

Voor leges en heffingen geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. De tarieven 
afvalstoffenheffing zijn nagenoeg kostendekkend; de vastgestelde tarieven voor de rioolrechten zijn  
kostendekkend. De graf- en begraafrechten leiden niet tot volledige kostendekking.  
De bouwleges zijn niet volledig kostendekkend waardoor gerelateerde vacatures geblokkeerd zullen worden. 

Ad d. Mogelijke stelposten waarvoor nog geen verplichting is aangegaan 

In 2011 is de post onvoorzien in het kader van de bezuinigingen afgeraamd. In de begroting 2014 hebben we 
geen stelposten opgenomen waarvoor we nog geen verplichtingen zijn aangegaan. We hebben wel stelposten 
gevormd die een relatie hebben met de bezuinigingsopgave op de bedrijfsvoering. Dit zijn de te realiseren 
bezuinigingen op inkoop en personeel. De stelposten geven aan welk deel van de bezuiniging we nog moeten 
realiseren in dat jaar. De posten sluiten aan bij de besluitvorming over de bezuinigingen.  
Ook hebben we de stelpost materieel sluitende begroting gevormd om de bezuinigingen op inkoop en personeel 
mogelijk te maken. Van de oorspronkelijke € 1.250.000 is nog € 276.000 beschikbaar. Deze stelpost hebben we 
ingezet om nadelige overheadeffecten door de verzelfstandiging van de haven op te vangen. Ook hebben we 

                                                             
5 De Nota weerstandsvermogen en risicomanagement bevat de beleidslijnen voor Den Helder. Op 31 januari 2011 heeft de raad een 

geactualiseerde nota vastgesteld.  
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hieruit inkoop- en personeelsbezuinigingsvoordelen gecompenseerd die ‘wegliepen’ naar tarief gebonden 
activiteiten zoals rioolwerkzaamheden.  

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit ligt in de vermogenssfeer en is de mate waarin we in staat zijn om eenmalige 
middelen vrij te maken en in te zetten. Het bestaat uit a. de algemene reserve en b. stille reserves. 

Ad a. Algemene reserve 

De algemene reserve heeft als doel om financiële risico’s op te vangen. Voor deze reserve is geen plafond 
vastgesteld. In de geactualiseerde Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 is voor de ratio 
weerstandsvermogen een gewenst minimumniveau vastgesteld van 1,25 volgens de volgende berekening: 

  

beschikbare weerstandscapaciteit 
Ratio weerstandsvermogen = 

benodigde weerstandscapaciteit 

  

 

De beoordeling van de ratio en de aan de hand daarvan te nemen maatregelen is in de volgende tabel 
weergegeven: 

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 stand van de algemene reserve kent eind 2014 naar verwachting een omvang van € 31.374.000. 

 Bij de behandeling van de programmabegroting 2014 hebben we afgesproken een deel van de 
algemene reserve in te zetten om het begrotingsresultaat positief te beïnvloeden. Het gaat om een 
bedrag van € 1.440.000.  

 In het besluit over de aanleg van de verlengde Breewijd wordt rekening gehouden met een onttrekking 

aan de algemene reserve van € 1.750.000. Dit bedrag ontbreekt nog om de aanleg mogelijk te 
maken. 

Rekening houdend met bovenstaande punten resteert in de algemene reserve een bedrag van € 28,2 miljoen 
aan weerstandscapaciteit. 
 
De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 28,2 miljoen / € 21,5 miljoen is 1,31. 
 
De door de raad vastgestelde minimale ratio is 1,25.  

Ad b. Stille reserves 

Stille reserves zijn activa (bijvoorbeeld gebouwen, gronden, aandelen etc.) waarvan de reële verkoopwaarde 
hoger ligt dan de boekwaarde. In relatie tot de werkelijke waarde zijn deze bezittingen dus te laag gewaardeerd.  
Op voorwaarde dat deze activa direct verkoopbaar zijn, kunnen we met de daaruit vrijkomende middelen risico’s 
afdekken.  
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4.1.3 Risico’s 

 
Voor een goede beoordeling en inzicht in het weerstandsvermogen is het van belang dit vermogen af te zetten 
tegen de risico’s. De omvang van een risico is afhankelijk van: 

a. de kans dat het risico zich voordoet;  
b. de financiële gevolgen van de risico’s.  

 
De omvang van de risico’s berekenen we met toepassing van onderstaande tabel. Voor risico’s met een 
risicokans groter dan 75% vormen we altijd een voorziening. Deze laten we in de beoordeling dan ook buiten 
beschouwing. 

Risicokans  % per risico € 100.000 < bedrag risico > € 250.000 bedrag risico > € 250.000 

Hoog 50-75% 60% Per risico Per risico 

Gemiddeld 25-50% 40% Totaal Per risico 

Laag 0-25% 20% Totaal Totaal 

 
Het geactualiseerde overzicht van de risico’s vindt u in onderstaande tabel: 
 

Omschrijving risico 
Maximaal 

risico 
Risicokans Risicobedrag 

 
 
 

  

Herijking gemeentefonds  
 

2.580.000 
 

Hoog 
 

1.548.000 
 

Exploitatie Willemsoord BV 680.000 Hoog 408.000 

Deelneming Zeestad CV   0 

Port of Den Helder 2.500.000 Hoog 1.500.000 

Schadeclaims en planschades 850.000 Gemiddeld 340.000 

Grondexploitatie    3.600.000 

Leningen en garantstellingen   3.350.000 

Wet Werk en Bijstand (WWB) 2.800.000 Hoog 1.680.000 

Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 500.000 Hoog 300.000 

Bouwleges   0 

Dividend deelnemingen 315.000 Hoog 190.000 

Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ 
WSW en WMO hulp bij het huishouden 

1.750.000 
3.000.000 

Hoog 
Gemiddeld 

1.050.000 
1.200.000 

Gemeentelijke heffingen   250.000 

Samenwerking 2.000.000 Hoog 1.200.000 

Loonsom   0 

Voorzieningen voor wachtgeld wethouders 1.000.000 Hoog 600.000 

Subtotaal    17.216.000 

    

Algemene opslag 25%     4.304.000 

Totaal    21.520.000 

 

 
Herijking gemeentefonds      
Groot onderhoud 

De verdeling van het gemeentefonds wordt opnieuw beoordeeld. Onderzocht wordt of de objectiever 
verdeelmaatstaven waarmee het fonds over gemeenten wordt verdeeld goed aansluiten bij de werkelijke 
kostenontwikkelingen van gemeenten.  
Het groot onderhoud gemeentefonds heeft voor  geleid tot een structureel nadeel van € 2 miljoen. Belangrijkste 
oorzaak is een gewijzigde definitie van de verdeelmaatstaf woningen. Het kazerneterrein telt nog mee voor één 
woning in plaats van dat iedere afzonderlijke verblijfsunit als woning wordt geteld. 
Ook in 2015 wordt nog groot onderhoud gepleegd aan het gemeentefonds. De hieruit voortvloeiende 
herverdeeleffecten zijn naar verwachting kleiner dan de eerdere effecten.  
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Sociaal deelfonds 

Het geld voor de uitvoering van de nieuwe taken jeugdzorg en AWBZ naar wmo zijn onderdeel van het 
gemeentefonds. In 2015 zijn de gelden onder gemeenten verdeeld op basis van historische maatstaven. 
Vanaf 2016 zal een objectief verdeelmodel gaan gelden waarmee de verdeling van het geld over gemeenten 
plaats gaat vinden. Bij de overgang op het nieuwe verdeelmodel zullen herverdeeleffecten ontstaan.  
 
Herverdeeleffecten  
Het totaal van herverdeeleffecten wordt gemaximeerd op € 15 per inwoner PER JAAR. Voor Den Helder is dit een 
bedrag van € 860.000 per jaar. Wij houden er rekening mee dat het drie jaar duurt voordat het herverdeeleffect 
kan worden opgevangen. Het maximale risico komt daarmee op € 2.580.000. De kans dat de effecten zich voor 
gaan doen schatten wij hoog in. Dit leidt tot een risicobedrag van € 1.548.000. 

Rijksbezuinigingen 
De rijksbegroting blijft binnen de door Europa opgelegde grens van 3% EMU (Europese Monetaire Unie) -tekort. 
Er zijn op dit moment geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Wij nemen daarom geen risicobedrag op. 

Exploitatie Willemsoord BV    

Uit de plannen van Willemsoord BV blijkt dat het door de economische omstandigheden moeite kost om de 
exploitatie sluitend te krijgen. Een voorzichtig (negatief) scenario laat zien dat we in de periode 2014/2015 
rekening moeten houden met tekorten tot een bedrag van € 680.000. We hebben op basis hiervan € 408.000 
(risico hoog) als risicobedrag opgenomen. 

Deelneming Zeestad CV     

De gemeente draagt samen met de provincie tientallen miljoenen bij in het uitvoeringsplan Zeestad fase 1 plus. 
Zeestad actualiseert jaarlijks de risico’s. De ontwikkeling van de risico’s laat een licht dalende trend zien. Het 
risicobedrag is laag, er is 90 % kans dat de exploitatie van Zeestad zonder verlies kan worden uitgevoerd. 
De financiële bijdragen van de aandeelhouders vormen een hard kader, waarbinnen wordt gewerkt. Bij 
afwijkingen stelt Zeestad de plannen bij, zodat er weer sprake is van een financieel sluitende exploitatie. We 
nemen daarom geen risicobedrag op. 
 
Port of Den Helder    

De gemeente is sinds 1 januari 2013 honderd procent aandeelhouder van Port of Den Helder.  
De grondexploitatie van het Kooypunt hebben we overgedragen en daarmee is het ontwikkelrisico overgegaan. 
Het ontwikkelrisico is in de begroting 2013 door ons berekend op € 2,2 miljoen, dat we als hoog kwantificeren. 
Aanvullend hierop bestaat het voornemen tot het opstarten van het project Kooyhaven waarvoor we garant staan 
tot een bedrag van € 7,2 miljoen mogelijk oplopend tot een bedrag van € 8,5 miljoen.  
In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van € 300.000 aan dividend opbrengsten, de kans is 
groot dat deze opbrengst komt te vervallen en is daarom in het risico bedrag opgenomen. Hiermee ontstaat een 
totaal risico van € 2,5 miljoen, dat we als hoog kwantificeren. 

Schadeclaims 

 Renovatie van de watertoren: de toekomstige bewoner heeft een claim ingediend van € 600.000 voor 
ontstane schade als gevolg van vertraging en het niet tijdig ontvangen van betalingen door de 
gemeente. Hiervoor hebben we een voorziening gevormd, waardoor de claim is afgedekt. 

 Verplaatsing bedrijf Multimetaal: het Ministerie van Defensie wil als gevolg van een verplaatsing van het 
bedrijf Multimetaal een bedrag van € 2.200.000 van de gemeente vorderen. Hiervoor hebben we een 
voorziening getroffen van € 1.650.000. We verwachten dat de voorziening voldoende is om de claim af 
te kunnen handelen. 

 Er is een claim van € 350.000 ingediend wegens geleden schade bij de opdracht voor veeg- en 
onkruidbeheer.   

 De risico’s op planschade zijn klein en hebben zich de afgelopen jaar slechts beperkt  werkelijk 
voorgedaan. Planschade kan zich voordoen in de gebieden waar we plannen ontwikkelen. Dit zijn het 
stadshart en nieuw Den Helder. We ramen het risico in totaal op € 500.000.  

In totaal lopen er schadeclaims en planschades tot een bedrag van € 850.000. Dit is het bedrag gecorrigeerd met 
de voorzieningen die we hebben getroffen.  Het risicobedrag schatten we in op gemiddeld (40%) en dat komt 
overeen met een bedrag van € 340.000. 

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 
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ook een negatief effect op het resultaat van het project. Het ontwikkelrisico schatten we in op een bedrag van 
€ 3.600.000. In de paragraaf Grondbeleid lichten we de risico’s verder toe. 

Leningen en garantstellingen  

We lopen risico met de gesubsidieerde 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 de aflossing- en/of renteverplichtingen kunnen 
voldoen en we daarop door de geldverstrekker worden aangesproken. Eind 2013 hebben we een totaalbedrag 
van € 82 miljoen aan geldleningen verstrekt. Daarnaast hebben we eind 2013 waarborgen verstrekt van in totaal 
€ 199,6 miljoen.  € 147,7 miljoen van dit bedrag heef betrekking op geldleningen met een achtervang van de 
stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
In 2014 zijn nieuwe garanties afgegeven aan de Port of Den Helder tot een bedrag van € 7,2 miljoen mogelijk 
oplopend tot € 8,5 miljoen. Het hierbij behorende risicobedrag is € 850.000.  
 
In de praktijk bleek het risico de afgelopen jaren zeer laag. De gemeente is de afgelopen jaren niet financieel 
aangesproken op verstrekte leningen of garanties. De verslechterende economische omstandigheden voor het 
afval-, grondstoffen- en energienutsbedrijf HVC en de woningcorporaties zijn van invloed op het risico dat we 
lopen. 
We onderzoeken momenteel wat de risico’s precies zijn. De eerste stap van inventarisatie van alle risico’s 
hebben we inmiddels gedaan. Het inzicht groeit, maar is nog niet zodanig dat we onze risicoschatting kunnen 
aanpassen. Als risicobedrag houden we op dit moment de bestaande € 2,5 miljoen aan verhoogd met de risico’s 
op de garantstelling aan de port of Den Helder van € 850.000.  

Wet werk en bijstand (WWB)  

De gemeente moet overschrijdingen op de Wet werk en bijstand (WWB) voor 10% van de totale uitkering 
opvangen uit de eigen middelen. In 2011 en 2012 gaven we tot bijna 20 % meer uit dan het geld dat we van het 
Rijk kregen om de WWB uit te voeren, in 2013 en 2014 ontstaan juist overschotten. Zolang in de toekomst grote 
tekorten kunnen ontstaan, moeten we rekening blijven houden met een aanslag op ons weerstandsvermogen. De 
kans dat we in de toekomst uit eigen middelen moeten aanvullen blijft aanwezig.  
Het totaal bedrag aan uitkeringen bedraagt in 2014 circa € 28 miljoen, zodat we rekening moeten houden met 
inzet van eigen middelen van € 2,8 miljoen. Het risicobedrag bedraagt 60% van € 2,8 miljoen, dat is € 1.680.000. 

Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen  

Het totale achterstallig onderhoud aan wegen, groen, speeltoestellen en openbare verlichting is de afgelopen 
jaren nagenoeg gelijk gebleven. De raad heeft de beeldkwaliteitsnorm gebaseerd op de CROW-systematiek, 
waarbij ook een prioriteitsstelling heeft plaatsgevonden. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geven we 
verdere toelichting. Er is sprake van achterstallig onderhoud t.o.v. de door de Raad vastgestelde beheerplannen. 
Er is behoefte aan middelen om opgelopen achterstanden in de vervanging van openbare verlichting in te lopen. 
Daarnaast zijn er wensen vanuit het bomenplan en het plan spelen om het beheer te intensiveren. Wij schatten 
het totale risico hiervoor in op € 500.000. De kans is hoog wat leidt tot een risicobedrag van € 300.000. 

Bouwleges    

De opbrengst bouwleges hebben we in de begroting 2014 naar beneden bijgesteld. De verwachte opbrengst aan 
bouwleges is zowel gerelateerd aan de verwachte uren die we hiervoor maken (kostendekkend werken), als aan 
het aantal vergunningen dat we verlenen tegen de gemiddelde legesopbrengst per vergunning. Op basis hiervan 
hebben we een legesopbrengst van ca. € 900.000 opgenomen. We hebben daarom geen risicobedrag meer 
opgenomen voor de bouwleges.  
 
Dividend deelnemingen   

Een risico voor de deelnemingen komt voort uit de Wet markt en overheid. De bedrijven waarin we deelnemen, 
moeten mogelijk vennootschapsbelasting gaan betalen over hun winsten. Dit gaat ten koste van de 
dividenduitkering aan de gemeente. Bij een vennootschapsbelasting van gemiddeld 22,5 % en een 
dividendraming van € 1,4 miljoen schatten we het maximaal risico in op € 315.000. De risico-inschatting is hoog. 
Het risicobedrag komt op € 190.000 uit. 

Decentralisaties  
jeugdzorg en AWBZ  
De arbeidsmarkt, de jeugdzorg en de AWBZ-taken hulp bij het huishouden, begeleiding en ondersteuning gaan 
gepaard met grote onzekerheden. Er is onduidelijk wat de omvang van de doelgroepen is en welke middelen 
meekomen om de taken uit te gaan voeren. Wel is duidelijk dat het Rijk grote taakstellende kortingen meegeeft 
aan gemeenten om de taken uit te voeren. Het gaat om de volgende effecten: 

 40% korting op het budget voor WMO-hulp bij het huishouden. 

 15% korting op de budgetten voor jeugdzorg.  

 25% korting op de uitvoering van AWBZ-taken. 

 Grote kortingen op participatiebudgetten en WSW-budget. 
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De onzekerheden zijn groot, evenals de financiële impact ervan. Voor de nieuwe taken jeugdzorg en AWBZ- 
begeleiding en -ondersteuning  moet nog in beeld worden gebracht hoe de inkomsten zich verhouden tot de 
uitgaven. Voor 2015 wordt gekoerst op de transitie van bestaande taken. De transformatie naar nieuwe vormen 
van de uitvoering van de wet komt daarna. Dit betekent dat de opgelegde kortingen moeten komen uit lagere 
prijzen. De inkooptrajecten die belangrijk zijn voor het bepalen van de uitgaven zijn gestart. De uitkomsten zijn 1 
oktober 2014 bekend.  
De totale omvang van de nieuwe geldstroom is ruim € 35 miljoen. Voorzichtigheidshalve nemen we 5 % van dit 
bedrag op als risico. De kans dat het risico zich voor gaat doen is hoog, het risicobedrag komt uit op € 1.050.000. 
Daarnaast is bij de besluitvorming over de jaarrekening 2013 een bedrag van € 635.000 in de 
bestemmingsreserve sociaal domein gestort. 
   
WSW en WMO-hulp bij het huishouden  

De korting op de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)-hulp bij het huishouden loopt op naar € 2 miljoen. 
Een ander financieel effect zijn de tekorten bij het WSW (Wet sociale werkvoorziening)-bedrijf Noorderkwartier, 
die oplopen naar € 1 miljoen per jaar.  Het totale risico is € 3 miljoen, de kan dat het risico zicht voor doet is 
gemiddeld. Het risicobedrag is € 1.200.000. 
 
Gemeentelijke heffingen    

We moeten rekening houden met minder opbrengsten onroerendezaakbelasting in verband met het arrest van de 
Hoge Raad (arrest Pater). Het arrest heeft gezorgd voor een omslagpunt in de jurisprudentie. De raad heeft 
bepaald dat de gemeente alle woonruimten (ruimten die bestemd zijn om bewoners duurzaam in te huisvesten) in 
verpleeghuizen vrij moeten stellen van gebruiksbelasting, ongeacht de intensiteit van de verzorging en/of het 
bewustzijnsgehalte van de cliënt. Dit houdt in dat we voor de heffingsgrondslag voor de gebruikersbelasting een 
lagere waarde onroerende zaken (WOZ) moeten berekenen.  
Daarnaast is er een risico door de afwaardering van de grote objecten van Defensie, Gemini, Noorderhaven en 
Woningstichting). 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.  
Voor de onroerendezaakbelasting nemen we een risicobedrag op van € 250.000. 
 
Samenwerking 

De vorming van nieuwe regionale organisaties gaat gepaard met incidentele transitiekosten en een structureel 
herverdeeleffect. Voor de vorming van de nieuwe brandweerorganisatie en andere samenwerkingsvormen in de 
toekomst nemen we een risico op van € 2 miljoen. Dit bedrag is relatief hoog, omdat de (incidentele) 
transitiekosten ook hoog zijn. Dit zijn de aanloop-/projectkosten, de frictiekosten en de ontvlechtingskosten.  
Het risico is hoog wat leidt tot een risicobedrag van € 1,2 miljoen. 
 
Ontwikkeling loonsom 

De CAO voor gemeenten moet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 nog worden afgesloten. 
Het risico bestaat dat de uitkomst afwijkt van de cijfers van het Centraal Planbureau die we in de begroting 
hanteren voor verwachte loonstijgingen. De inzet van de bonden in de Cao-onderhandelingen is een totale 
loonstijging in 2013 en 2014 van 5,5%. In de uitgangspunten voor de begroting over 2013/2014 hebben we een 
stijging van 2,25% meegenomen.  De voorlopige uitkomsten van de CAO gemeentepersoneel liggen in de lijn van 
wat in de begroting is verwerkt. Er is geen risicobedrag meer opgenomen. 

Voorziening wachtgeld wethouders 
Er vindt bij de Turap 2014 een storting van € 950.000 plaats  in een voorziening voor de gehele wachtgeld 

verplichting tot en met 2017. 
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§4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

4.2.1 Kapitaalgoederen 

 
Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen in Den Helder zijn 
verdeeld in de categorieën wegen, civiele kunstwerken, stedelijk groen, riolering, openbare verlichting, 
straatmeubilair, speeltoestellen, watergangen en gebouwen. 
 
Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen bepalen we aan de hand van de gewenste kwaliteit, 
de door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijk gebruikelijke normen. De beheerplannen die hieraan ten 
grondslag liggen geven een inzicht in de werkzaamheden en de kosten die nodig zijn om de goederen in goede 
staat te houden. Soms geven ze ook inzicht in de diverse kwaliteitsniveaus die mogelijk zijn.  
Naast een evenwichtige inpassing in de begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheid tot het 
plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamheden worden op elkaar 
aangesloten, zodat de overlast zo gering mogelijk is en werk met werk kan worden gemaakt. 
 
Vanaf 2012 is de tot dan toe gehanteerde gemeentelijke systematiek van beeldkwaliteit voor onderhoud aan 
kapitaalgoederen aangepast. Waar mogelijk maken we gebruik van normen en/of landelijke toegepaste richtlijnen 
en kwaliteitsbeelden, zoals die van het kennisplatform CROW. 
In het kader risicoaansprakelijkheid, transparantie en objectiviteit worden alle kapitaalgoederen volgens de in de 
betreffende beheerplannen genoemde inspectiefrequenties door externe bureaus geïnspecteerd.  
 
4.2.2 Wegen  

 
Basisgegevens 
De gemeente Den Helder beheert in totaal iets meer dan drie miljoen vierkante meter wegverharding.  

 
 
 
 
 

 
Kerncijfers kwaliteit  
Na de toetsing van alle geconstateerde schadebeelden op wegverhardingen aan de onderhouds- en 
waarschuwingsrichtlijn is het volgende gemiddelde cijfer voor de onderhoudskwaliteit van de wegverhardingen in 
de gemeente Den Helder berekend: 
    

Kwaliteit           Asfalt             Elementen  

    2007 2011 2013 2007 2011 2014 

voldoende     79%  79% 78%  59%   68% 63% 

matig       2%  10% 5%    7%     3% 3% 

slecht     19%  11% 17%   34%   29% 34% 

 
De meest recente inspectie dateert uit 2013. In 2014 worden de elementenverhardingen geïnspecteerd. 
 
Het beleidskader 
Het beheerplan Wegen 2013-2017 geeft in hoofdlijnen antwoord op de vraag hoeveel wegverharding onderhoud 
nodig heeft en hoeveel dit onderhoud kost. Het plan is vastgesteld op 23 april 2012.  
De hoeveelheid benodigd onderhoud is bepaald op basis van de wegbeheersystematiek van de CROW.  
 
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk levensduur verlengende maatregelen aan de wegverhardingen uit te voeren 
die passen bij de geconstateerde schadebeelden. Daar waar sprake is van meerdere typen schadebeelden of 
gepland onderhoud bij andere beleidssectoren (bijvoorbeeld riolering) vindt een optimalisatieslag plaats om 
enerzijds hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken (economische schade) en anderzijds 
kapitaalvernietiging te voorkomen.  
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 

Volgens de wegbeheersystematiek van de CROW was het niet mogelijk om met de beschikbare, financiële 
middelen al het geplande onderhoud uit te voeren. Er zijn daarom prioriteiten gesteld, waarbij we gekeken 
hebben naar factoren als veiligheid, ontsluitingsfunctie en acceptabele hinder. Voor de periode 2013-2017 ligt 
onze prioriteit bij hoofdwegen, fiets- en voetpaden.  
 
 
 
 

Verhardingstype  2011 2012 2013 2014 

Asfaltverharding (m²)      830.000     832.000 869.000 869.000 

Elementenverharding. ( m²)   2.316.400  2.316.400 2.230.908 2.230.908 

Overige verharding (m²)        17.000       17.000 17.000 17.000 



  

Programmabegroting 2015, Meerjarenraming 2016-2018 

 

85 

De inspanningen aan het geprioriteerde onderhoud hebben geleid tot de volgende resultaten: 
 

 

Overzicht kwaliteit van geprioriteerde wegverhardingen 2014 versus 2011. 

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
Uit de inspectieresultaten en afstemmingstoetsen volgen naast de benodigde maatregelen ook de benodigde 
middelen. Voor optimaal onderhoud en het wegwerken van achterstallig onderhoud hebben we jaarlijks een 
budget nodig van € 2,56 miljoen, exclusief klein onderhoud. Om het regulier onderhoud uit te voeren en 
achterstallig onderhoud binnen de planperiode (op basis van inspecties van 2011) weg te werken, is een jaarlijks 
budget van € 1,56 miljoen nodig 
Voor 2015 is € 1,27 miljoen beschikbaar voor groot onderhoud. Dit is € 0,29 miljoen minder dan volgens 
vastgesteld beheerplan nodig is om de doelstellingen te halen. 
 
4.2.3 Civiele kunstwerken 

 
Basisgegevens 
In totaal beheert de gemeente 151 kunstwerken, waarvan 92 bruggen, 50 duikers en 9 tunnels/viaducten. 
 

Type kunstwerk  2011 2012 2014 

Bruggen  88 88 92 

Viaducten 3 4 4 

Tunnel 5 5 5 

Duiker 47 47 50 
 

Kerncijfers kwaliteit 
De kwaliteit van de civiele kunstwerken moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving, zoals de Wegenwet 1930 
en het Bouwbesluit 2012. Veiligheid, functionaliteit en constructieve duurzaamheid zijn de uitgangspunten voor 
het bepalen van het onderhoud. We hebben niet gekeken naar de esthetische kwaliteit (toonbaarheid).  
De geïnspecteerde objecten hebben gemiddeld gezien een redelijke tot goede staat van onderhoud.  
 

Het beleidskader 

Het beheerplan Civiele kunstwerken 2013-2016 is het beleidskader dat aangeeft hoe de kwaliteit van de objecten 
is gemeten. Het plan is vastgesteld op 3 december 2012.  
De gewenste staat van onderhoud komt overeen met kwaliteitsniveau B volgens de CROW-richtlijn. De prijs-
kwaliteitsverhouding voor het onderhoud aan de civiele kunstwerken is dan optimaal.  
 
Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 
Het benodigde onderhoud is bepaald op gronden van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit. We kijken 
kritischer naar de noodzaak voor esthetisch onderhoud. Deze insteek heeft invloed op het benodigde 
onderhoudsbudget. Uit de inspectiegegevens blijkt dat er weinig achterstallig onderhoud is geconstateerd op het 
gebied van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit.  
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De vertaling van de financiële consequenties in de begroting  
De gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten voor groot onderhoud voor de periode 2013 tot en met 2017 
bedragen € 144.800, = per jaar.  
 
4.2.4 Riolering 

 
Basisgegevens 
De gemeente Den Helder beheert in totaal 317 kilometer vrij verval riolering, 35 kilometer 
persleiding/mechanische riolering en 133 gemalen. Circa 224 kilometer van de vrij verval riolering is bestemd 
voor de afvoer van afvalwater (dus geen hemelwater). De hoeveelheid gemengd riool neemt jaarlijks met 
gemiddeld twee kilometer af door ombouw naar gescheiden stelsel. 
 
Kerncijfers kwaliteit  
 

 
 
Jaarlijks wordt ongeveer 20 kilometer riolering gereinigd en geïnspecteerd en betreft voornamelijk riolering dat 
vóór 1980 is aangelegd. Veel riolering van voor of net na de 2

e
 Wereldoorlog, is sinds de jaren ‘90 vervangen. 

Er is op dit moment nog een kleine achterstand in de inspecties van de vrij verval riolering. Aan het eind van de 
planperiode (2017) is deze achterstand weggewerkt. Riolen jonger dan 30 jaar worden niet geïnspecteerd. Van 
deze categorie riolen mag verwacht worden dat deze nog goed functioneren en geen gebreken vertonen. 
Het algemene beeld is dat de gemengde riolen, waarvan vele ouder dan 45 jaar, nog een redelijke staat hebben 
en de levensduur met plaatselijke renovaties verlengd kan worden. Riolen van gescheiden stelsels die in de 
periode 1970-1979 zijn aangelegd met betonnen buizen, zijn echter van slechtere kwaliteit dan in het 
gemeentelijk rioleringsplan is verondersteld. 
 
Het beleidskader  
Vanaf 1 januari 2013 is het geactualiseerde gemeentelijk rioleringsplan (GRP) van kracht voor de periode 2013-
2017. Dit plan kent drie speerpunten: 

1. Verbeteren van het milieutechnisch functioneren van het gemengde stelsel.  
2. Uitwerken en uitvoering geven aan vastgesteld beleid voor de omgang met hemelwater en grondwater. 
3. Een inhaalslag maken met inspecteren. 

 
De doelstellingen die in het Bestuursakkoord Water zijn opgenomen, zijn niet in het gemeentelijk rioleringsplan 
verwerkt. Samen met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier wordt daar nu wel aan gewerkt. Met HHNK is besloten om de aanleg van een bergbezinkbassin 
niet uit te voeren. De aanleg was gebaseerd op theoretische emissienormen (de basisinspanning) die jarenlang 
door de waterschappen zijn toegepast. Met het bestuursakkoord ligt juist veel meer de nadruk op aantoonbare 
verbetering in de praktijk om eventueel onnodige investeringen te voorkomen. 
 
In 2014 stelt de gemeente Den Helder met bovengenoemde gemeenten en waterschap een overeenkomst met 
plan van aanpak op waarbij bestuurlijk is vastgelegd hoe zij de komende jaren verder kunnen besparen op 
uitgaven en daarbij werken aan het behoud van kennis en kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid. 
Vanaf 2015 wordt hieraan uitvoering gegeven.  
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Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 

 In 2015 wordt het programma van het verbeteren van het milieutechnisch functioneren afgerond met de 
aanleg van circa twee kilometer nieuw hemelwaterriool. In vijf jaar tijd is er dan tien hectare openbare 
wegverharding afgekoppeld van het vuilwaterriool. 

 Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt er de komende jaren intensief 
ingezet op het monitoren van de waterkwaliteit en het functioneren van het rioolstelsel. Zo wordt duidelijk 
waar precies knelpunten ontstaan. Met het hoogheemraadschap wordt vervolgens gekeken hoe deze 
eventuele knelpunten zo doelmatig mogelijk opgelost kunnen worden. 

 Vervangingen en renovaties die uit inspecties noodzakelijk blijken, plannen we jaarlijks in en bereiden 
we jaarlijks voor. Er wordt kritischer gekeken naar de beste oplossing om de gebreken te verhelpen. In 
de praktijk komt dit neer op meer renoveren en minder vervangen.  

 Samen met drie andere gemeenten in de Noordkop en het HHNK besteden we diverse 
onderhoudstaken aan en dragen we zorg voor de uitvoering. In periodieke overleggen delen we kennis 
en ervaring. 

 Samen met HHNK hebben we in 2014 een afvalwaterakkoord opgesteld, dat per 1 januari 2015 van 
kracht is. In dit document hebben we afspraken vastgelegd over de zorg van het afvalwater en het 
uitvoeren van toekomstige oplossingen om de afvalwaterzorg verder te optimaliseren. 

 
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
De financiële consequenties van het GRP 2013-2017 zijn verwerkt in de begroting. 
 
4.2.5 Watergangen 

Basisgegevens 
Onder het kapitaalgoed watergangen valt niet alleen de watergang zelf, maar ook oeverbeschermingen, steigers 
en stuwen. Naast de gemeente Den Helder heeft ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
een groot deel van het areaal in beheer en onderhoud. We zijn met HHNK in onderhandeling over de overdracht 
van ruim 24 kilometer oeverbescherming naar de gemeente, en de overdracht van het baggeren naar HHNK. Na 
de overdracht stellen we een beheerplan voor watergangen op. Op dit moment beheert de gemeente Den Helder 
ruim 350 steigers (kanosteigers, vissteigers en aanlegsteigers), negen kilometer oeverbescherming en ca. 
136.000 m2 watergangen.  
 

Kerncijfers kwaliteit 
De gemiddelde kwaliteit van de oeverbeschermingen die de gemeente van HHNK krijgt overgedragen, is matig. 
Een vergoeding van de benodigde onderhoudskosten, inclusief achterstallig onderhoud, maakt deel uit van de 
overdracht. De kwaliteit van de oeverbeschermingen die de gemeente nu al beheert, is in 2013 onderzocht. De 
oeverbeschermingen verkeren in matige staat van onderhoud. De kwaliteit van de aanlegsteigertjes voor de 
recreatievaart in het Helders Kanaal (ca. 250 stuks) is gemiddeld gezien matig. Vanaf 2013 is begonnen met het 
fasegewijs renoveren van aanlegsteigers. In 2015 wordt de volgende fase uitgevoerd. De vissteigers en 
kanosteigers zijn door recente aanleg en uitgevoerd onderhoud van goede kwaliteit. 
 
 

Het beleidskader 
In 2008 is het overnametraject voor watergangen en oeverbescherming gestart. Met het oog op deze overname is 
er geen actueel beheerplan of een andere beleidsnotitie die beschrijft hoe de gemeente omgaat met het beheer 
en onderhoud van haar watergangen. Nadat de overname van de beschoeiingen van HHNK is afgerond zal een 
beheerplan Watergangen worden opgesteld aan ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. De 
watergangen worden conform de richtlijnen van HHNK tweemaal per jaar door de gemeente geschouwd en 
indien nodig worden rietkragen verwijderd. 
 

Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 
Voor goed en rationeel beheer is het nodig een beheerplan te maken, waarin staat hoeveel budget en personele 
formatie nodig is om de beheertaak uit te voeren.  
In 2015 wordt het Beheerplan onderhoud watergangen 2015-2018 voor besluitvorming aan de gemeenteraad 
aangeboden. 
 
 

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
Het huidige budget is alleen ingericht voor de jaarlijkse schouwronden en de stortkosten van bagger uit de 
hoofdwaterlopen. 
 
4.2.6 Openbaar groen 
 

Basisgegevens 
De gemeente Den Helder heeft 373 hectare openbaar groen. Dit is circa 91 hectare heesterbeplanting, 28 
hectare bos en 254 hectare gras. De (openbare) sportterreinen zijn hierin niet meegenomen. Daarnaast staan er 
ongeveer 22.500 geregistreerde straat-, laan- en parkbomen. 
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Kerncijfers kwaliteit 
Na een pilot in 2011 is in 2012 definitief gestart met inspectie van de heesterbeplanting volgens de landelijke 
normering van de CROW in alle wijken van Den Helder. In 2013 is deze eerste volledige inspectie afgerond. 
 
De beplanting is beoordeeld op de technische kwaliteit van beschadiging, kale plekken, snoeibeeld en vitaliteit. 

 
 
De veiligheidsinspectie (VTA) van de bomen is in de zomer van 2013 uitgevoerd bij 1807 wilgen en populieren 
van 15 jaar en ouder langs de hoofdwegen. Van deze bomen is 7% matig of slecht (niveau C en D). 

 

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 natuurwetgeving, zoals de Flora- en Fauna wet, 
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 structureel budget voor rehabilitatie (vervangingsonderhoud) 
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kunnen plantvakken aan het einde van hun levensduur niet vervangen worden. Hierdoor bouwen we achterstallig 
onderhoud op. 
In 2011 is de leidraad Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen vastgesteld. In deze leidraad geven 
we invulling aan de verantwoordelijkheid voor de in het wild levende flora en fauna. Met de leidraad, inclusief 
gedragscode, voldoen we aan de eisen van de Flora- en Fauna wet. 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.  
 
Tot 2014 ontbraken de middelen voor het vervangen van bomen aan het einde van hun levensduur. Om de 
veiligheid te waarborgen, gebruiken we daarom budget vanuit het regulier onderhoud om risicobomen te 
vervangen. We hebben achterstallig onderhoud opgebouwd en het huidige areaal niet op de vastgestelde 
kwaliteit kunnen onderhouden. In 2014 kan met het incidentele budget voor rehabilitatie een inhaalslag gemaakt 
worden. In het kader van de wettelijke zorgplicht moeten bomen regelmatig geïnspecteerd worden. De 
inspectiecyclus is per boom verschillend en hangt af van soort, leeftijd en standplaats en eerder geconstateerde 
knelpunten. In 2013 is gestart met het inspecteren van de veiligheid van een deel van de bomen langs de 
hoofdinfrastructuur volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Als de eerste inspectieresultaten daar 
aanleiding toe geven, kan het zijn dat we de inspectiecyclus moeten intensiveren, wat dan meer gaat kosten. 
 

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van de werkpakketten voor het onderhoud aan gemeentelijke 
groenvoorziening. Op basis van 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. In 2014 is hiervoor incidenteel € 150.000 voor bomen opgenomen in de begroting.  
We streven met de middelen die we hebben (menskracht, materiaal en geld) naar het behalen van de 
afgesproken kwaliteit. Als het beschikbare budget te klein is om de gestelde doelen te halen en een efficiëntere of 
effectievere bedrijfsvoering blijkt niet mogelijk, is herijking van de gestelde doelen benodigd. 
 

4.2.7 Spelen  

 
Basisgegevens 
De gemeente Den Helder heeft 581 speeltoestellen in de openbare ruimte staan, verspreid over 167 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 wordt uitgevoerd, zodat kinderen met goede en veilige speelvoorzieningen kunnen spelen. Het 
plan is op 22 april 2013 vastgesteld. Jaarlijks inspecteren we alle speeltoestellen in de openbare ruimte én op de 
schoolpleinen conform het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.  
 

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, zodat het geen gevaar voor kinderen 
oplevert. Per speeltoestel houden we een logboek bij, waarin de technische gegevens en uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden staan.  
 

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting  
Ongeveer 70% van het benodigde budget is in de begroting opgenomen voor het in stand houden van de 
speelvoorzieningen, inclusief de hierbij behorende val dempende ondergronden. Voor het vervangen van 

afgekeurde speeltoestellen vragen we in 2015 incidenteel budget.  
Van dit budget renoveren we twee speeloases en twee steunpunt speeloases. Voor eventuele benodigde en/of 
gewenste vervanging van speeltoestellen op buurtspeelplekken kunnen andere partijen, bijvoorbeeld een 
bewonersvereniging, bij landelijke instanties subsidie aanvragen. 

4.2.8 Beheerplan openbare verlichting (2011-2015) 

 
Basisgegevens 
De gemeente Den Helder heeft ongeveer 12.450 lichtmasten,12.850 armaturen en circa 60 installatiekasten in 
beheer.  
 

Kerncijfers kwaliteit 
Uit inspectiegegevens uit 2011 blijkt dat de streefwaarde basis op het gebied van lichtkwaliteit gemiddeld 
genomen gehaald wordt. In 2013 hebben we de mechanische sterkte van de aluminium lichtmasten in Den 
Helder geïnspecteerd. In totaal voldoet 33% niet aan de gestelde normering en is hierop afgekeurd. Door dit hoge 
percentage komt de gemiddelde mechanische kwaliteit van de aluminium lichtmasten uit op beheerniveau laag. 
Er is sprake van achterstallig onderhoud. De omvang van het achterstallig onderhoud en de financiële effecten 
hiervan zullen in het geactualiseerde beheerplan verder worden toegelicht. 
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Het beleidskader  
In het beheerplan openbare verlichting (2011-2015) staan de kaders voor het in stand houden en beheer van een 
verantwoorde openbare verlichtingsinstallatie. Een actualisatie van het beheerplan is eind 2014 aan de Raad voor 
besluitvorming aangeboden.  
 

Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 
Vervanging van masten en armaturen is een basisvoorwaarde voor een veilige verlichting. De 
onderhoudskwaliteit basis voorziet hierin. Voor het inhalen van het achterstallig onderhoud, dat in het verleden is 
opgebouwd, zijn extra investeringen nodig. Zonder deze investeringen vermindert onze bijdrage aan de veiligheid 
op straat en kan schade ontstaan door defecte masten en armaturen. Bij een eenzijdig verkeersongeval kan het 
slachtoffer de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor schade die door de gebrekkige of gevaarlijke toestand van 
de openbare weg is ontstaan. Openbare verlichting maakt daar onderdeel van uit. 
 

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
Het huidige budget is voldoende om het bestaande areaal functioneel in stand te houden. Voor het inhalen van 
het achterstallig onderhoud is geen budget beschikbaar gesteld. We kunnen met de huidig beschikbare middelen 
de achterstand in 2015 niet inlopen.  
We hebben een revolverend fonds ingesteld voor investeringen in duurzamere verlichting (LED). Met het fonds 
kunnen we een aantal geplande vervangingswerkzaamheden combineren met investeringen in duurzamere 
verlichting en in die gebieden het combinet vervangen door een gemeentelijke kabel (solonet).  
 
4.2.9 Gemeentelijke gebouwen 

 
De Nota grond- en vastgoedbeleid (2008) geldt als beleidskader voor het gemeentelijk vastgoed.  
Op basis van de Nota grond- en vastgoedbeleid is in mei 2011 door de Raad de Nota “Afstoten gemeentelijk 
vastgoed (2011-2014)” vastgesteld. 

De gemeentelijke gebouwenportefeuille bestaat uit circa 253 objecten en kan worden ingedeeld in: 
 

A. Te behouden   

A-I Bedrijfsgebouwen 7 

A-II Verhuur t.b.v. maatschappelijke instellingen 13 

A-III Inrichting openbare ruimte 6 

A-IV Forten en bunkers 5 

Subtotaal Te behouden 31 

 

B. Te ontwikkelen / af te stoten  

B-Ia Bestemd voor Zeestad 14 

B-Ib Voorheen Zeestad 17 

B-II Ontwikkelen 7 

B-IV Afstoten aan WSDH 9 

B-V Te slopen 6 

B-VI Afstoten 98 

Subtotaal Te ontwikkelen / af te stoten 151 

Buiten bereik van deze rapportage  

C-I Onderwijs 32 

C-II Gymzaal 5 

C-III Parkeergarage 2 

C-IV Willemsoord 32 

Subtotaal Buiten bereik 71 

   

Totaal  253 

 
In de Afstootnota Gemeentelijk Vastgoed zijn de kaders voor behoud en afstoten vastgelegd. 
In 2011 is ook het Integraal Huisvestingsplan 2011 – 2025 vastgesteld, dat een richtinggevend beleidsdocument 
is ten aanzien van onderwijshuisvesting. 

In 2012 is ook het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt onder 
andere per pand het gewenste niveau van onderhoud aangegeven.  
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4.2.10 Onderhoud  

Onderhoud gebouwen 
De manier waarop de gemeentelijke gebouwen worden onderhouden verschild per categorie. Voor de gebouwen 
die op lange termijn behouden blijven (cat. A) geldt dat gebruik wordt gemaakt van een meerjarige 
onderhoudsplanning. Voor de overige categorieën (B en C), waarvan de bedoeling is de gebouwen niet langdurig 
in bezit te houden, wordt geen lange termijn onderhoudsplanning gebruikt, maar wordt jaarlijks beoordeeld welk 
onderhoud nodig is om het gebouw in stand te houden, waardevermindering te voorkomen (indien het gebouw 
niet gesloopt zal worden) en te voldoen aan verplichtingen ten aanzien van eventuele gebruikers en huurders. 

Meerjarige onderhoudsplanning 
Voor de gebouwen die deel uitmaken van de categorie Lange Termijn Behouden zijn meerjarige 
onderhoudsplannen opgesteld. Op basis van deze onderhoudsplannen is een berekening gemaakt van de hoogte 
van de egalisatievoorziening voor meerjarig onderhoud. Door middel van deze voorziening en de jaarlijkse 
toevoeging die hieraan wordt gedaan is de gemeente verzekerd van voldoende middelen voor het onderhoud 
gedurende de looptijd van de meerjarige onderhoudsbegroting. De hoogte van de egalisatievoorziening bedraagt 
per 31-12-2014 ca. € 3.401.000,-. Daarnaast zijn nog specifieke reserves voor onderhoud brandweerkazernes. 
€ 534.000,-. en de gymnastieklokalen € 247.000,-. 
De gemeentewerf op Ambachtsweg 25 is in 2012 / 2013 geheel aangepast / gerenoveerd. Het nieuwe 
onderhoudsplan is nog niet gereed en zal in 2014 worden vastgesteld. Wel is een stelpost opgenomen in de 
onderhoudsvoorziening. 

Voor het onderhoud van de forten en bunkers heeft de gemeente geen eigen onderhoudsplanning, omdat het 
onderhoud en beheer hiervan wordt uitbesteed aan de stichting Stelling Den Helder. Hiervoor betaald de 
gemeente een vergoeding van ca. € 30.000,-. 

Voor een aantal gebouwen welke behoren tot een sportcomplex (buitensport) is nog geen meerjarige 
onderhoudsbegroting gemaakt. Dit zal opgepakt worden in combinatie met het maken van een beheerplan 
sportparken. 

Onderwijshuisvesting 

De basis voor het onderhoud en (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen is bepaald door de 
Huisvestingsverordening en het Integraal Huisvestingsplan 2011 – 2025. Het meerjarige en jaarlijks onderhoud 
van de schoolgebouwen wordt geraamd op basis van meerjaren onderhoudsplannen die door de schoolbesturen 
worden opgesteld en samen met de gemeente worden vastgesteld. De scholen krijgen vervolgens een 
vergoeding op basis van die meerjaren onderhoudsplannen.  

Nieuwbouw van schoolgebouwen wordt per situatie bekeken en apart door de gemeente vergoed. Financieel 
gezien vormt onderwijshuisvesting een gesloten systeem waarbij mee- en tegenvallers in de uitgaven aan 
onderwijshuisvesting ten opzichte van het in de begroting vastgestelde bedrag met de egalisatiereserve 
onderwijshuisvesting worden verrekend. De hoogte van deze reserve bedraagt per 31-12-2014 € 4.056.000,-. 
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§4.3 Financiering 

4.3.1 Algemeen 

In deze paragraaf doen we verslag van de wijze waarop de treasurytaken worden uitgevoerd. Daarbij gaan we in 
op recente ontwikkelingen, risicobeheer en financiering. 
 

Treasury: Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het 
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s. 
 

Op 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in werking getreden. Het doel van deze 
wet is het beheersen van financieringsrisico’s.  Dat uit zich in een aantal randvoorwaarden voor  het 
treasurybeleid: 

 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 uitgangspunten hiervoor vastgelegd in de nota De 
gemeente als bank; 

 de uitzettingen moeten een prudent karakter hebben; 

 het  voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 

Grondslag voor de financieringsparagraaf is het treasurystatuut. De regels voor de uitvoering van de 
treasuryfunctie en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd. Het  
treasurystatuut heeft als doelstellingen: 

 het verzekeren van een 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) en de limieten en richtlijnen van het 
treasurystatuut. 

 

 
4.3.2. Economisch vooruitzicht 

Sinds het tweede kwartaal van 2013 groeit de economie weer in de eurozone. De verbeterde economische 
situatie en het lage renteniveau zorgen voor een toenemend vertrouwen in de Europese financiële markten.  Dit 
herstel is echter nog wel broos en risico’s hierbij  vormen het oppotten van geld door banken en burgers en  de 
lage inflatie. Het streefniveau van de ECB voor prijsstijgingen is 2%. Momenteel zitten we hier ver beneden (mei 
2014 0,5%). De ECB heeft  als gevolg hiervan maatregelen getroffen door het renteniveau te verlagen zodat het 
geld weer uitgegeven gaat worden en de economie in de eurozone beter gaat draaien.    
 

4.3.3 Rentevisie 

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte en werkelijke verloop van de 
rentestand. Deze is afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de Europese Unie en in de rest van de 
wereld.  
De maatregelen die door de ECB zijn genomen om de motor van de economie in de eurozone verder op gang te 
brengen en te houden,  zorgen ervoor dat zowel de korte- alsook de langetermijnrente op een laag niveau zal 
blijven. Tegen de tijd dat de economische groei aan kracht  zal toenemen zal ook de rente weer geleidelijk gaan 
stijgen. Dit  zal naar verwachting eind 2014 begin 2015 plaatsvinden.     
 

 
4.3.4 Ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën 

 
Schatkistbankieren. 

Per 13 december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden inzake schatkistbankieren gewijzigd en is de 
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden Schatkistbankieren voor decentrale overheden van kracht 
geworden.  
Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen aanhouden in de 
schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit betekent dat vanaf 15 december 2013  overtollige gelden niet langer 
bij bijvoorbeeld banken mogen worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden overtollige middelen aan 
elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om zodoende een beter rendement te halen dan 
bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstand faciliteiten aan. Deelname  van decentrale overheden 
aan het schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de externe 
financieringsbehoefte van het Rijk minder wordt. Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten 
geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal. Dit  houdt voor Den Helder in dat 
gemiddeld een bedrag van ca. € 1,2 miljoen in de gemeentekas mag blijven voordat tot schatkistbankieren moet 
worden overgegaan.  
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Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) 

De Wet Hof is met ingang van11 december 2013 van kracht. Deze wet is de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van decentrale overheden om binnen het EMU-aandeel van 3% te blijven. Gemeenten moeten een gelijkwaardig 
aandeel leveren in het terugdringen van het EMU-tekort. Brussel en de landelijke overheid maken gebruik van 
een ander boekhoudsysteem (kasstelsel) dan de decentrale overheidssector (baten-lastenstelsel). Hoewel in 
beide boekhoudsystemen de uitgaven en ontvangsten in evenwicht zijn overschrijdt de decentrale 
overheidssector de norm bij toepassing van het boekhoudsysteem van het Rijk. Dit kunnen decentrale overheden 
oplossen door het terugdringen van investeringen c.q. het verhogen van de belastingen. Bij overschrijding van de 
norm kan het Rijk een sanctie opleggen. Deze moet wel eerst worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Voor 
Den Helder kan het betekenen dat we op termijn geremd worden in onze ambities. Om hierop te anticiperen, 
kunnen we dan naar methoden kijken waarbij de investering niet in één keer betaald wordt, maar gespreid over 
de gebruiksduur van het te gebruiken goed. Denk aan PPS (publiek-private samenwerking)-constructies en 
leasen.  
 
4.3.5 Treasury 

 
Lenen kost geld.  Het is dus van belang om een goed inzicht te hebben in het verloop van de uitgaven en 
inkomsten. Welke inkomsten en uitgaven worden op welk moment verwacht.  Hiermee kunnen we sturen op de 
voor de komende jaren benodigde liquiditeiten.  De in de begroting 2015 opgenomen meerjarige 
investeringsplanning maakt een belangrijk onderdeel uit van de liquiditeitsprognose.  Onder andere op grond 
hiervan bekijken we of er voldoende eigen financieringsmiddelen zijn of dat we externe financiering moeten 
aantrekken. De afgelopen jaren is er sprake geweest van liquiditeitsoverschotten en is het niet nodig geweest om 
vaste financieringsmiddelen aan te trekken. We konden volstaan met gebruikmaking van de bestaande rekening-
courantovereenkomst met de BNG.  
 

4.3.6 Financiële risico’s 
 
Kasgeldlimiet (kortlopende schuld) 

De begrenzing van de renterisico’s op de kortlopende middelen vindt plaats door het bepalen van een 
kasgeldlimiet. Deze limiet is vastgesteld als een maximum percentage van het begrotingstotaal, dat met 
kortlopende middelen mag worden gefinancierd. De minister van Financiën heeft het percentage vastgesteld op 
8,5. Ons streven is er op gericht om binnen de kasgeldlimiet een deel van de financieringsbehoefte te dekken 
door kortlopende leningen.  
Dit heeft als voordeel dat de rente op kortlopende leningen nagenoeg altijd lager is dan op langlopende leningen. 
En het biedt een grotere flexibiliteit. 
In onderstaande tabel zetten we voor 2015 de kasgeldlimiet af tegen de verwachte ontwikkeling van de netto 
vlottende schuld.  

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 

1 Begrotingstotaal 184.854 184.854 184.854 184.854 

2 Vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

3 Kasgeldlimiet (1x2) 15.713 15.713 15.713 15.713 

4 Financieringsmiddelen (gemiddeld per kwartaal) -19.989 -24.806 -26.190 -18.633 

5 Ruimte kasgeldlimiet (3-4) 35.702 40.519 41.903 34.346 
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Renterisiconorm (langlopende schuld) 

De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel opgenomen 
als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is het maximum percentage van het 
begrotingstotaal, waarvan de rente door herfinanciering of renteherziening mag worden gewijzigd. De minister 
van Financiën heeft het percentage vastgesteld op 20. Dit komt overeen met een gemiddelde rentevast-periode 
van vijf jaar. Stijgt de marktrente in een jaar sterk, dan werkt dat door in maximaal 20% van het begrotingstotaal. 
 
In onderstaande tabel zetten we de norm af tegen de feitelijke situatie. Duidelijk blijkt dat de gemeente 
ruimschoots aan de risiconorm voldoet. 
 
Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld x € 1.000 

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 

1 Begrotingstotaal 184.854 184.854 184.854 184.854 

2 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 

3 Renterisiconorm (1x2) 36.971 36.971 36.971 36.971 

4 Renteherziening 0 0 0 0 

5 Aflossingen 6.206 6.332 6.464 6.148 

6 Renterisico (4+5) 6.206 6.332 6.464 6.148 

7 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3-6) 30.765 30.639 30.507 30.823 

 
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. Debiteurenbeheer is gerelateerd aan 
reguliere bedrijfsactiviteiten van de gemeente. Door een goed invorderingsbeleid is het kredietrisico als laag te 
kwalificeren. 
 
Daarnaast staan we garant voor het betalen van de rente en aflossingen van geldleningen van verschillende 
partijen. Hierbij maken we onderscheid in directe garantstelling of als achtervangpositie bij het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. Bij de achtervangpositie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat de gemeente 
voor 50% garant. Stichting Woontij, Vestia Groep, Stichting Woonzorg Nederland en de Woningstichting Den 
Helder zijn aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gewaarborgde geldlening per 31 december 2013. 
Instelling (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk bedrag Gewaarborgd % Schuld 

1-1  
Schuld 
 31-12 

          

Woningstichting Den Helder 7.170 100,00% 5.358 5.226 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland 671.530 3,84% 25.810 24.703 

ROC Kop van Noord-Holland 5.445 100,00% 3.449 3.267 

Gemini ziekenhuis 4.000 100,00% 571 0 

Stichting Dierentehuis Den Helder 113 100,00% 37 31 

Willemsoord BV* 11.500 100,00% 11.500 7.400 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 8.160 8,94% 40 730 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 68 13,44% 0 9 

N.V. Port of Den Helder* 10.500 100,00% 0 10.500 

Subtotaal garanties zonder achtervang 702.023   46.765 51.866 

          

Stichting Woontij 54.774 50,00% 36.352 32.423 

Woningstichting Den Helder 117.500 50,00% 107.500 107.500 

Stichting Woonzorg Nederland 5.714 50,00% 3.196 3.759 

Vestia Groep 4.674 50,00% 4.107 4.026 

Subtotaal garanties met achtervang WSW 182.662   151.155 147.708 

         

Totaal 901.148  197.920 199.574 

*Voor zowel Willemsoord BV als voor Port of Den Helder NV geldt dat zij beide nog een rekening-courant verhouding hebben, 
welke nog niet is meegenomen in bovenstaand overzicht. Ze maken wel onderdeel uit van de maximale garantstelling zoals 
opgenomen op de volgende bladzijde.  
 

In bovenstaande tabel worden de bedragen genoemd per 31 december 2013 waarvoor de gemeente garant 
staat.  
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Er zijn instellingen waarbij een maximum is afgesproken voor wat betreft de garantstellingen, deze zijn als volgt: 

 Woningstichting Den Helder waarbij een maximale garantstelling van € 250 miljoen geldt;  

 Stichting Woontij waarbij een maximale garantstelling van € 20 miljoen en een looptijd tot en met 31 
maart 2015 geldt. Deze voorwaarde is per maart 2010 ingegaan;  

 Willemsoord BV waarbij een maximale garantstelling van € 21 miljoen geldt;  

 Port of Den Helder BV waarbij een maximale garantstelling van € 23,7 miljoen geldt. 

Dit houdt in dat bovenstaande instellingen tot het door de gemeente vastgestelde maximum geldleningen kunnen 
aantrekken zonder tussenkomst van de gemeente. Uit de cijfers afkomstig van deze  tabel blijkt dat 

bovengenoemde instellingen nog ruimte hebben ten aanzien van het gestelde maximum.  
 
Opgenomen langlopende geldleningen 

In 2015 wordt er geen lening afgelost. 
 

Leningen O/G (opgenomen gelden) 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 

Leningen O/G algemene financiering 67,2 64,2 61,1 57,8 54,8 

Leningen O/G t.b.v. scholen 
 

1,4 ,9 ,5 ,0 ,0 

Leningen O/G t.b.v. de Woningstichting 70,8 68,1 65,3 62,6 59,5 

Totaal       139,4 133,2 126,9 120,4 114,3 

(x 1.000.000) 
      

 
 
Verstrekte langlopende geldleningen 

Per 1 januari 2015 hebben we  € 76,1 miljoen aan verstrekte langlopende geldleningen uitstaan. Voor ongeveer 
 € 71,9 miljoen betreft het  geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Den Helder en ongeveer € 1,6 miljoen 
aan Schouwburg De Kampanje. In 2015 vinden er geen aflossingen van geldleningen plaats. 
 

Leningen U/G (uitstaande gelden) 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 

Leningen U/G overige instellingen 4,2 3,8 3,4 3,0 2,6 

Leningen U/G aan de Woningstichting 71,9 69,2 66,4 63,5 60,5 

Totaal       76,1 73,0 69,8 66,5 63,1 

(x 1.000.000) 
      

 

 
Kapitaallasten 

Onder kapitaallasten maken we melding van de rentelasten die in 2015 aan de reserves worden toegerekend. Dit 
is conform de gemaakte afspraken uit de nota Reserves en Voorzieningen 2011. In 2015 voegen we in totaal 
begroot € 1,2 miljoen aan de reserves toe. 
 
Begrotingsgegevens EMU 

 
Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire 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 dat 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 
Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. 
 
Op basis van de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) behoort ingrijpen door de centrale overheid tot de 
mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een 
ongewenste ontwikkeling van het saldo van de lokale overheid.  
 
Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in 
de ontwikkeling daarvan. Zie hiervoor onderstaand tabel. 
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Het EMU-saldo heeft alleen betrekking op de overheidssector. Bedrijfsmatige activiteiten zoals haven, parkeren 
en markten worden buiten beschouwing gelaten.  
 
In de septembercirculaire van het gemeentefonds wordt elk jaar een referentiewaarde voor het EMU-saldo 
afgegeven. Op basis van de individuele referentiewaarde afgegeven over 2014 komen we uit op ongeveer 3,8% 
van het begrotingstotaal na bestemming. Voor het begrotingsjaar 2015 komt dat neer op € 184,854 mln. x 3,8% = 
€ 7,0 mln. als referentiewaarde. Op dit moment is er een EMU-saldo voor 2015 berekend van € 2,7 mln. 
voordelig. Dit ligt ruim binnen de berekende referentiewaarde. 
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§4.4 Bedrijfsvoering 

 
4.4.1  Algemeen 

 
Het toekomstbestendig maken van de ambtelijke organisatie is voor ons een speerpunt. We moeten het hoofd 
kunnen bieden aan ontwikkelingen als samenwerking, bezuinigingen en de decentralisatie van rijkstaken in het 
sociaal domein. Daarnaast moeten we kunnen anticiperen op de veranderende maatschappij. Door 
netwerkvorming, marktwerking, individualisering en digitalisering krijgt de overheid, dus de ambtenaar, een 
andere rol en wijze van werken in de samenleving. In de Organisatievisie 2012-2015 hebben we de missie en 
visie voor de ambtelijke organisatie beschreven. Globaal gaat het om drie hoofdzaken: meer externe oriëntatie, 
bieden van excellente dienstverlening en zorgen voor een effectieve organisatie. Dit alles met het motto Wij 
maken het mogelijk. 

 

4.4.2  Speerpunten 2015 

 

 

Regiegemeente 
Waar voorheen de overheid bepalend was, moeten we nu in het netwerk van partners om ons heen veel meer de 
regisseur zijn die richting geeft en partijen bindt. We gaan in diverse vormen samenwerking aan en meer dan 
vroeger laten we de uitvoering van taken over aan de markt. Recente voorbeelden zijn de regionalisering van de 
brandweer en de uitbesteding van belastingen aan Cocensus. Het goed grip houden op alle verbonden partijen, 
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zoals Willemsoord en de Port of Den Helder, vraagt steeds meer kennis en organisatie. Regievoeren op 
(beleid)processen waar we met anderen samenwerken, vraagt een andere manier van werken en andere 
competenties en vaardigheden van onze mensen. Aan al deze aspecten werken we. 

Reorganisatie en anders werken 

Bij de voorbereidingen voor de decentralisaties in het sociaal domein bleek dat de veranderingen de hele 
organisatie raken. We hebben de hoofdstructuur aangepast om meer logisch samenhangende afdelingen te 
krijgen. De cultuurverandering die hiermee gepaard gaat, vraagt ook in 2015 aandacht. Dat heeft vooral te maken 
met andere werkwijzen. In het sociaal domein werken we met wijkteams en de nieuwe afdeling Sociaal domein 
werkt opgave gestuurd

6
. In de nieuwe afdeling Dienstverlening neemt zowel de externe als interne 

dienstverlening een prominente plaats in. Het zaakgericht werken
7
 is een belangrijke pijler om de dienstverlening 

te verbeteren. We richten hiervoor een mid office systeem
8
 in. De heringerichte Concernstaf focust meer op 

concern control en bedrijfseconomisch advies. Voor iedereen betekent het meer nadruk op integraliteit en 
samenwerking. 

Sociaal domein 
De decentralisaties in het sociaal domein hebben we in eerste instantie regionaal opgepakt en zijn later 
zelfstandig doorgegaan, onze eigen nieuwe afdeling Sociaal domein en de wijkteams zijn ingericht. 2015 is het 
eerste jaar dat we op deze regionale wijze werken. Het vraagt de nodige afstemming en verdere uitwerking. Een 
goede informatievoorziening is essentieel voor de beheersing van de processen en de te leveren kwaliteit van 
producten en diensten. Ook moeten we de privacy bij het omgaan met persoonsgegevens waarborgen. We 
zorgen er daarom voor dat de informatiebeveiliging op orde is. Niet alleen voor het sociaal domein, maar 
organisatie breed. We moeten daarbij voldoen aan de afspraken in de VNG-resolutie uit 2013 over dit onderwerp. 

Juiste mensen op juiste plaats 
Het zijn onze mensen die het moeten doen. We willen de juiste mensen op de juiste plaats. Dit is des te 
belangrijker, omdat we met steeds minder mensen het werk moeten doen. Daarom investeren we in onze 
medewerkers. Door de strategische personeelsplanning (SPP) weten we wat de benodigde formatie is op een 
bepaald moment in de toekomst. Ook weten we door SPP welke functies en competenties we nodig hebben en 
wat we beschikbaar hebben. Om onze mensen zo goed mogelijk op hun taken voor te bereiden, hebben we een 
concernopleidingsprogramma, waarin bepaalde thema’s centraal staan. Voor 2015 zijn dat: regievoeren, 
dienstverlening, zaakgericht werken en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast biedt de Helder Academie een groot 
aanbod van trainingen en workshops. 2015 is het derde en laatste jaar dat er conform de Cao-afspraak een 
individueel loopbaanbudget voor de medewerkers is. Naast SPP, opleidingen en talentontwikkeling is mobiliteit 
nodig om daadwerkelijk de juiste match tussen mens en functie te maken. De mobiliteitsadviseur vervult hierbij 
een essentiële rol. 

Benchmarks 
Hoe weten we nu hoe we het doen? Benchmarking

9
 is daarvoor een geschikt hulpmiddel, dat we op diverse 

terreinen al jaren toepassen. Venster voor bedrijfsvoering is een benchmark speciaal gemaakt voor 
bedrijfsvoering aspecten. In 2013 hebben we voor het eerst meegedaan met het feitendeel: de daadwerkelijke 
cijfers van de bedrijfsvoering. Het belevingsdeel, dat onder andere gaat over de interne klanttevredenheid, is in 
2104 uitgevoerd. We willen deze benchmark tweejaarlijks doen. De eerstvolgende is dan in 2015. In dat jaar doen 
we ook weer mee aan de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Deze benchmark doen we tweejaarlijks. 

  

                                                             
6
 Rond een opgave waar we veelvuldig over afdelings- en organisatiegrenzen heen moeten samenwerken, vormen we een 

team van beleids- en uitvoerende medewerkers op basis van hun kennis, ervaring en competenties. 
7
 Zaakgericht werken is de 'zaak' centraal stellen in de organisatie, besturing en informatievoorziening van de organisatie. 

Daarbij wordt onder 'zaak' verstaan: een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en 
een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. De burger of bedrijf kan  
desgewenst elektronisch worden geïnformeerd over de status van de zaak. 
8
 Een midoffice bevat alle informatiefuncties die een gemeente brede aanpak vergen, maar geen deel uitmaken van de 

frontoffice. Het bevat klantcontactenbeheer, zakenbeheer, beheer documentaire informatie, ontsluiting van 
basisgegevens en verbinden. 
9 Benchmarking is het systematisch vergelijken van prestaties van (verschillende delen) van organisaties en hun 

overeenkomende diensten, processen en werkwijzen, op basis van vooraf bepaalde indicatoren, met als doel dat deze 

organisaties hun activiteiten kunnen verbeteren door van en met elkaar te leren. 
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4.4.3  Personeel 

 
Ontwikkeling formatie en personeelsbestand  

 

 
 

Toelichting bij de grafiek: 
- De bovenformatieve medewerkers zijn wel aan het werk. 
- Met ingang van 2014 geven we de formatie aan per 31-12 in plaats van per 1-1, omdat dat beter aansluit bij 

andere overzichten.  
- Cijfers zijn afgerond en exclusief de griffie. 
 
De daling van de formatie zet in 2015 door. Met ingang van 1 januari 2015 neemt de formatie met 32,50 fte af, 
doordat de medewerkers van de brandweer naar de Veiligheidsregio gaan. De verdere daling die in het jaar 2015 
te zien is, is gebaseerd op de prognoses uit de strategische personeelsplanning (SPP). 

De komende jaren verlaten relatief veel medewerkers de gemeente als gevolg van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. De omvang van het personeelsbestand neemt dus af en daarmee ook de 
loonkosten. Qua opbouw neemt het aantal oudere werknemers af.  

4.4.4 Bedrijfsvoering 

Flexibiliteit, kernbezetting en externe inhuur 

Flexibiliteit is voor ons belangrijk om de bezetting te laten meebewegen met de beschikbare budgetten en 
fluctuaties van het werkaanbod. Dit bereiken we door het creëren van een flexibele schil en externe inhuur. We 
bereiken het ook door mobiliteit en flexibele inzet van onze eigen mensen. 

De krimp in de vaste formatie laat zien dat onze gemeente tot een minimale kernbezetting komt. Met minder 
vaste mensen kan het werk niet worden gedaan. Bij het uitvoeren van onze taken moeten we meer vanuit die 
kernbezetting gericht sturen op onze opgaven. We zetten onze kernbezetting daarom flexibel en vraag gestuurd 
in. De omslag in werken en denken die is ingezet bij onze vaste medewerkers vraagt de komende jaren onze 
aandacht. Het leren werken met een flexibele schil is hier onderdeel van. 

We verwachten geen daling van de externe inhuur. Het budget inhuur derden beweegt flexibel mee met de 
opgaven waaraan we werken. De kwaliteitsverbetering van de organisatie vraagt nog steeds om ondersteuning. 
Een aandachtspunt voor de komende periode is om vanuit het denken van een kernbezetting met flexibele schil 
ook flexibel om te gaan met onze arbeidscontracten.  

Voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (onderzoeken ex art 213a GW) 
In 2014 is het onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen afgerond. De onderzoeksopdracht was in 
2013 gewijzigd in een adviesopdracht, omdat de belangrijkste knelpunten al bekend waren. De adviesopdracht 
heeft geresulteerd in een kadernotitie, waarin is beschreven wat we in de organisatie onder regie verstaan. Ook is 
een stappenplan opgesteld over welke verbeteringen helpen om meer grip te krijgen op de verbonden partijen. 
Dat plan is in uitvoering. We nemen nieuwe onderzoeken op in de planning van onderzoeken vanuit concern 
control. 
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RKC-onderzoeken 

We geven uitvoering aan de raadsbesluiten over de aanbevelingen in rapporten van de Rekenkamercommissie 
(RKC). De volgende RKC-rapporten hebben we medio 2014 in behandeling: 

 Betrouwbaar en duurzaam (digitaal) documentbeheer; 'Informeren en Beheren' (2013); 

 Doorwerking van conclusies en aanbevelingen uit rapporten van de Rekenkamercommissie (2014); 
 Toekomstgericht formatiebeleid/externe inhuur van de gemeente Den Helder (2014); 

 Burgerparticipatie en wijkgericht werken (2014); 

 Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC (2014). 
 

De stand van zaken rapporteren we uitgebreid in de programmarekening 2014. 

4.4.5 Voortgang bezuinigingen en taakstellingen  

 
Afronden bezuinigingen 2010-2015 
De afgelopen hebben we besloten om in de periode tot en met 2015 in totaal € 14,2 miljoen te bezuinigen. Dit 
was nodig om een gezond evenwicht te behouden tussen inkomsten en uitgaven. Het overgrote deel van de 
bezuinigingsopgave hebben we gerealiseerd, in 2015 rest alleen nog een laatste deel van de taakstelling op de 
personeelskosten. In 2015 bezuinigen we hierop nog € 409.000. Hiervoor geldt dat we sinds 2012 het natuurlijk 
verloop benutten om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. De strategische personeelsplanning is het 
instrument dat helpt dit mogelijk te maken. Het ingestelde frictiefonds benutten we als inzet van incidentele 
middelen nodig is om structurele bezuinigingen in de bedrijfsvoering te realiseren. 

Omgaan met transitiekosten 
De organisatie is in beweging. We zetten taken op afstand of gaan samenwerkingsverbanden aan op basis van 
eigen beleid of om aan wetgeving te voldoen. Dit gaat gepaard met transitiekosten. Dit zijn incidentele kosten die 
ontstaan in de bedrijfsvoeringsfuncties op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, 
automatisering, communicatie en huisvesting. We maken deze kosten om er op termijn beter van te worden. De 
kost gaat dus voor de baat uit. We moeten deze kosten structureel verminderen, de organisatie wordt immers 
kleiner. Hoe we deze kosten kunnen beheersen, is een vraag waarop we een adequaat antwoord moeten vinden.   
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§ 4.5 Verbonden partijen 2015 

5.1 Algemeen 

 
Met de term verbonden partijen bedoelen we de derde rechtspersonen waarmee de gemeente Den Helder een 
bestuurlijke en financiële band is aangegaan. Deze banden zijn zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk van 
aard. We kunnen ons met deze partijen verbinden om een publiek belang in bestuurlijke zin zo optimaal mogelijk 
te behartigen.  
 

Wat de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen betreft, is het goed om het volgende over 
verbonden partijen te weten:  

1. De gemeenteraad heeft sinds de invoering van het duale stelsel een andere rol gekregen: de raad dient 
ook wat de deelnemingen betreft zich voortaan meer te richten op algemene kaderstelling. Besluiten tot 
deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen zijn voorbehouden aan het college van burgemeester 
en wethouders, al moet het deze wel ter bespreking aan de raad aanbieden (art. 160, lid 2 
Gemeentewet). 

2. De verbonden partijen moeten voor de gemeente Den Helder voor het merendeel een publiek belang 
dienen. Dat belang moet het waard zijn om deel te nemen, mede gelet op de doelstellingen binnen de 
programmabegroting,. Ook moet de per verbonden partij gekozen vorm van deelneming de door de 
gemeente gekozen mate van verantwoordelijkheid ten opzichte van het betreffende publieke belang 
weerspiegelen. 

3. We moeten binnen de verbonden partijen terughoudend omgaan met een gemeentelijke 
vertegenwoordiging op bestuurlijk en/of ambtelijk niveau. Zo gaan we verstrengeling van belangen of de 
schijn daarvan zoveel mogelijk tegen. We vinden zuiverheid van het openbaar bestuur daarbij van een 
hogere orde dan zekerheid over effectief zeggenschap. Bestaande gemeentelijke vertegenwoordigingen 
in privaatrechtelijke deelnemingen bekijken we in dat licht en bouwen we bij voorkeur af. Behalve in die 
gevallen waarin uitsluitend gemeenten aan de betreffende privaatrechtelijke rechtspersonen deelnemen, 
of als andere specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij de gemeenschappelijke 
regelingen handhaven we voorlopig onze deelname. 
 

Onderstaand brengen we de deelnemingen van de gemeente Den Helder in diverse rechtsvormen in beeld. Per 
rechtsvorm vermelden we alleen relevante informatie over de gemeentelijke deelname of beleidsvoornemens 
2016, voor zover die afwijkend of nieuw zijn. Bij vennootschappen (privaatrechtelijke deelnemingen) waarvan de 
gemeente voor 50% of meer eigenaar is, gaan we ook kort in op de voor die deelnemingen eventueel geldende 
risico’s. 
 

A. Deelname in gemeenschappelijke regelingen 
 

1. GGD Hollands Noorden 
Adres: Grotewallerweg 1, 1742 NM SCHAGEN. 
 

Deelname: 19 gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling.  
De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur.  
 

Beleidsvoornemens 2015:  De begroting van de GGD staat de komende jaren fors onder druk, onder meer als 

gevolg van een aantal bovenformatieve medewerkers. We verwachten echter dat de GGD tot en met 2018 een 
sluitende begroting kan presenteren. Prioriteiten liggen bij de jeugdgezondheidszorg en de aansluiting bij de 
ontwikkelingen in het sociaal domein, regionale samenwerking met betrekking tot infectieziekten bestrijding, de 
zorg voor zorg mijdende burgers en dak- en thuislozen, preventieprojecten en onderzoek. 

   
2. Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 

Adres: Witte Paal 122, 1742 NW SCHAGEN 
 
Deelname: De gemeenten Den Helder,  Hollands Kroon en Schagen maken deel uit van de gemeenschappelijke 
regeling. De gemeente Den Helder heeft zitting in zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.  
 
Beleidsvoornemens 2015:  Naar verwachting wordt per 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. In deze wet  
worden onder meer de re-integratiemiddelen van de Wet werk en bijstand (WWB), de rijkssubsidie van de Wet 
sociale werkvoorziening (WSW) samengevoegd en ondergebracht in het Sociaal deelfonds en wordt verder de 
toegang tot de Wajong beperkt. Daarnaast stopt de instroom in de huidige WSW, echter de gemeenten zijn wel 
verplicht om een voorziening ‘beschut werken’ te realiseren. Dit gaat gepaard met de nodige financiële kortingen 
van het Rijk. De Rijksbijdrage per persoon neemt met € 500 per jaar af, van circa € 25.900 in 2014 tot circa          
€ 22.700 structureel met ingang van 2020. Op dit moment is er al een groot tekort in de financiering van de WSW. 
De komst van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 
Arbeid Kop van Noord-Holland en voor Noorderkwartier NV, de uitvoeringsorganisatie van de WSW. Vanuit het 
project Sociaal Domein Kop van Noord-Holland  is een voorstel in voorbereiding dat ingaat op de toekomst van 



  

Programmabegroting 2015, Meerjarenraming 2016-2018 

 

102 

Noorderkwartier NV. Centraal hierin staat dat de kennis en expertise bij Noorderkwartier NV over de doelgroep 
behouden blijft binnen onze regio. 
 

3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL ALKMAAR 

 
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken – na herindeling – negentien gemeenten uit Noord-
Holland Noord deel uit. De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur. 
 
Beleidsvoornemens 2015: De begroting kent een nieuwe opbouw in verband met de regionalisering van de 
brandweer. Dit heeft gevolgen voor de omvang van de begroting, de gemeentelijke bijdrage en de verdere  
bezuinigingen. De begroting wordt pas in het najaar van 2014 vastgesteld en dan zijn ook pas deze drie 
onderdelen bekend.  
 

4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
Adres: Bergerweg 1, 1815 AC ALKMAAR 

 
Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken zestien gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord  
deel uit. De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur. 
 
Beleidsvoornemens 2015: De deelnemende gemeenten werken samen met het Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar (RHCA) aan de ontwikkeling van een digitaal archief (E-depot). In samenhang daarmee geven we 
binnen de gemeentelijke organisatie uitvoering aan het Verbeterplan informatievoorziening en het project 
Zaakgericht werken. 
 

5. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord  
Adres: Dampten 2,  1624 NR HOORN 
 

Deelname: van de gemeenschappelijke regeling maken negentien gemeenten deel uit en de provincie Noord-
Holland. De gemeente Den Helder heeft zitting in het algemeen bestuur. 
 
Beleidsvoornemens 2015: Het namens provincie en deelnemende gemeenten uitvoeren van vergunning-  
verlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het milieu- en omgevingsdomein. 

 
B. Deelname in vennootschappen 

6. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 
Adres: Willemsoord 47, 1781 AS DEN HELDER 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%). 
 
Beleidsvoornemens 2015: We zetten de borging van de regie op de financiële ontwikkelingen bij Willemsoord BV 

voort. Zo kunnen we hierover een duidelijk beeld geven. We rapporteren op drie momenten aan de raad. Twee 
keer met een halfjaarrapportage en een keer via de jaarrekening. De aan deze deelneming mogelijk verbonden 
risico’s zijn:  

 De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een waarde van € 6.1 miljoen. Op termijn 
kan de BV minder waard zijn, waardoor de gemeente bij liquidatie van de BV minder ontvangt. 

 De exploitatie van de BV is nog negatief. Verliezen komen voor rekening van de gemeente als 100% 
aandeelhouder. In de paragraaf Weerstandsvermogen hebben we dit risico opgenomen. 

 De gemeente staat tot € 21 miljoen garant voor geldleningen die de BV afsluit bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). Als de BV niet meer aan haar betalingsverplichtingen naar de BNG kan voldoen, 
wordt de gemeente hiermee belast. 

 De gemeente heeft de BV een lening verstrekt van € 2 miljoen met een looptijd van 10 jaar.  
 
Conclusie: De financiële positie van de BV vraagt de nodige aandacht. Dit komt in onze beleidsvoornemens naar 
voren. We merken de aan deze deelneming verbonden risico’s vooralsnog als relatief hoog aan. 
 

7. Baggerbeheer Den Helder BV 
Adres: drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC DEN HELDER 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (100%) en op managementniveau. 
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Beleidsvoornemens 2015: Baggerbeheer Den Helder BV participeert voor 50% in Milieupark Oost (risico 

dragend). Milieupark Oost heeft in 2013 een businessplan 2014-2018 vastgesteld. Dit businessplan stoelt op vijf 
pijlers: 

1. Grondbankcoördinatie; 
2. Acceptatie van verontreinigde grond; 
3. Acceptatie van voorspoeling; 
4. Acceptatie van verontreinigde baggerspecie; 
5. Acceptatie van groenafval en veeg vuil. 

 
De aan deze deelneming voor de gemeente verbonden risico’s zijn: 

 De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een waarde van € 18.151,--. Op termijn kan 
de BV minder waard zijn, waardoor we bij liquidatie van de BV minder ontvangen. 
Bij een faillissement van de BV zijn we het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt. 

 Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder. 
De (concept)jaarrekening 2013 laat voor het eerst over het boekjaar 2013 een negatief resultaat zien 
van € 433.000. De liquiditeit van Milieupark Oost is uitstekend. 

 
Conclusie: In 2013 is de aanvoer van grond sterk teruggelopen. De BV heeft in 2013 een negatief rendement 
gehaald. De solvabiliteit ligt boven de norm die we hieraan stellen. Milieupark Oost heeft het businessplan 
2014-2018 vastgesteld en zal hiermee in de breedte minder afhankelijk zijn van alleen verontreinigde bagger. Het 
verkrijgt een breder gefundeerd bestaansrecht. Uit het businessplan Milieupark Oost 2014-2018 blijkt dat 
Baggerbeheer Den Helder BV vanaf 2014 weer een positief resultaat verwacht. We merken de aan deze 
deelneming verbonden mogelijke risico’s dan ook als relatief laag aan. 
  

8. NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 
Adres: Jadestraat 1, 1812 RD ALKMAAR 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (4,4%) en bestuurlijk. 
De gemeente Den Helder is in gezamenlijkheid met de VVI Alkmaar bevoegd tot het benoemen van een lid van 
de raad van commissarissen. 
 
Beleidsvoornemens 2015: De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst zetten we ongewijzigd voort. In 
voorbereiding is het gemeentelijk beheerplan Afval 2015-2019. Hierin worden voorstellen opgenomen om  
hergebruik van materialen te bevorderen. In het rapport van de Rekenkamercommissie van 7 maart 2014 
over de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en de HVC zijn aandachtspunten voor de raad opgenomen. 
 
In dit kader kunnen we nog de volgende onderwerpen vermelden: 

 De gemeente kan als aandeelhouder samen met alle overige aandeelhouders hoofdelijk worden 
aangesproken met betrekking tot de NV voor een bedrag van maximaal 650 miljoen euro aan 
aangegane leningen. 

 In 2014 is het rapport:”Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC” 
uitgebracht. Aanleiding was een namens 17 gemeentelijke rekenkamercommissies ingesteld onderzoek 
naar de HVC. De gemeenteraad heeft de in dit rapport opgenomen aanbevelingen overgenomen. 

 
9. Luchthaven Den Helder BV (50% eigenaar CV Den Helder Airport) 

Adres: Luchthavenweg 10A, 1786 PP DEN HELDER 
 

Gemeentelijke deelname: aandeelhouder (100%). 

 
Beleidsvoornemens 2015: De acties die we in 2014 hebben ingezet om de nieuwe toekomstvisie van de 
luchthaven te realiseren, continueren we in 2015 of geven we een vervolg met nieuwe activiteiten. De 
toekomstvisie is erop gericht de ontwikkeling van de civiele luchthavenactiviteiten op maritiem vliegkamp De Kooy 
voor de langere termijn te continueren. Dit doen we door de (financiële) afhankelijkheid van Defensie te 
verminderen en economische ontwikkelingen op de luchthaven uit te breiden. 
 
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s:  

 De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een totale waarde van € 45.378. Bij een 
faillissement van de BV zijn we het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt. 

 Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder. 
Daar staat tegenover, dat de exploitatie van de BV positief is: over 2013 bedroeg de winstuitkering aan 
de gemeente een bedrag van € 720.531,00. 

 
Conclusie: De BV heeft evenals in de voorgaande jaren een positief rendement behaald. De luchthaven bouwt 
reserves op om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De solvabiliteit ligt boven de norm die de 
gemeente hieraan stelt. Op grond hiervan merken we de aan deze deelneming verbonden mogelijke risico’s als 
relatief laag aan. 
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10. Bank Nederlandse Gemeenten NV 
Adres: Koninginnegracht 2, 2514 AA DEN HAAG 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (0,39%). 
 
Beleidsvoornemens 2015: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort. 
 

11. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland 
Adres: Postbus 75869, 1070 AW AMSTERDAM 

 
Gemeentelijke deelname: als aandeelhouder (12,00%) en bestuurlijk. We mogen in samenspraak met de 
gemeenten in de Kop van Noord-Holland een voordracht doen voor de benoeming van een lid van de raad van 
commissarissen. 
 
In 2014 is het dividend over 2013 uitgekeerd ten bedrage van € 490.000. 
 
Beleidsvoornemens 2015: geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort. 

 
12. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV  

Adres: Comeniusstraat 10, 1817 MS ALKMAAR 
Gemeentelijke deelname: als oprichter, aandeelhouder (5,88%), subsidieverlener  en bestuurlijk. 

 
Beleidsvoornemens 2015: De aandeelhoudende partijen in de NV (gemeenten in Noord-Holland Noord, provincie 
Noord-Holland en Kamer van Koophandel Noordwest-Holland) hebben in 2012 aan de raad van commissarissen 
een transitieopdracht gegeven. Deze opdracht is grotendeels voltooid. De opgedragen afbouw van participaties 
neemt echter langere tijd in beslag. Ook in 2015 zal nog worden gewerkt aan de afbouw van participaties en 
deelnemingen. De opgedragen concentratie op haar stimuleringstaken ter versterking van de (kennis-)economie 
in Noord-Holland Noord heeft vorm gekregen.  
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV (ONHN) zorgt voor uitvoeringsactiviteiten van de vijf 
economische clusters. Dit zijn de clusters maritiem, energie, vrijetijdseconomie, agribusiness, en het zorg-
/medisch cluster. De gemeente is gebonden aan de statuten van de NV en de Samenwerkingsovereenkomst 
Noord-Holland Noord, die op 25 april 2013 door alle betrokken partijen is ondertekend. Op basis van dit nieuwe 
kader continueert de gemeente haar deelneming in de NV. De betaling van een jaarlijkse exploitatiebijdrage is 
vanaf 2014 omgezet in een jaarlijkse subsidie. Voor 2015 wordt een herberekening van de subsidiebijdragen van 
elk van de gemeenten voorzien. 
 

13. NV Port of Den Helder  
Adres: NV Port of Den Helder, Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD DEN HELDER 

 
Gemeentelijke deelname: als oprichter en aandeelhouder (100%). 
 
Beleidsvoornemens 2015:  Samen met het bedrijfsleven, regiogemeenten en andere overheden, de Koninklijke 

Marine, onderzoeksinstituten en het onderwijs werken de gemeente en Port of Den Helder stevig aan het 
benutten van de mogelijkheden voor economische groei en werkgelegenheid. De focus van de haven ligt op het 
faciliteren van bedrijven in de olie- en gassector, duurzame energie en  defensiegerelateerde bedrijven. De Port 
of Den Helder kent een drietal elkaar versterkende onderdelen, te weten: Reguleren van het  gebruik van de 
haven, Technisch beheer van de havenvoorzieningen en Gebiedsontwikkeling. Dit resulteert in de groei van een 
stevig economisch havencluster. 
We rapporteren op drie momenten aan de raad. Twee keer met een halfjaarrapportage en een keer via de 
jaarrekening. Zo kunnen we een duidelijk beeld geven van de stand van zaken. 
 
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn: 

 De aandelen van de gemeente in de NV vertegenwoordigen een totale waarde van €  46.000. Bij een  
faillissement van de NV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt 
zijn. Bij een dergelijk faillissement zal de gemeente belang hebben bij continuering van taken die bij de 
Port of Den Helder zijn ondergebracht en zal daarom een rol moeten spelen in de afwikkeling van het 
faillissement. Bovendien staat de gemeente voor een bedrag van 15,2 miljoen garant voor de exploitatie 
van de haven. 

 Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder. 
Daar staat tegenover dat de voormalige gemeentelijke Havendienst, nu overgegaan in de NV Port of 
Den Helder, de afgelopen jaren een positieve exploitatie heeft gehad, ook omdat het namens de 
gemeente diverse verhuurcontracten voor tot het gemeentelijk eigendom behorende gronden beheerde. 
Deze gronden zijn inmiddels door de gemeente aan de NV Port of Den Helder overgedragen, die het 
beheer van die gronden nu zelf in exploitatie heeft.  
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 De Port of Den Helder heeft  zich verbonden aan het ontwikkelproject Regionaal Havengebied  
Kooyhaven en loopt hierin risico’s door onzekerheid over af te zetten gronden. De gemeente heeft 
besloten tot een aanvullende garantstelling voor  een lening  tot 8,5 miljoen. 

  

Conclusie:  De basis van de NV Port of Den Helder wordt gevormd door de exploitatie van het havenbedrijf. Dit 
primaire proces wordt op weliswaar  rendabele wijze uitgevoerd, maar de winstmarge is klein. De eerste jaren 
wordt een marginale winst verwacht die vanaf 2018, mede door projectresultaten, zal toenemen. Het succes van 
deze projecten wordt beïnvloed door markt en economische ontwikkelingen en is daardoor onzeker. Alle nieuwe 
initiatieven / projecten worden vooraf door het college beoordeeld en hebben de instemming van het college in 
zijn hoedanigheid van AvA nodig. Mede gelet op een planning en control cyclus waarin gerapporteerd wordt over 
de volledige voortgang van de onderneming is hiermee de governance geborgd. Er is echter sprake van 
uitvoering van meerdere majeure projecten door een relatief kleine en startende onderneming met een beperkte 
winstverwachting, waarbij de gevolgen van tegenslagen (al dan niet door beïnvloedbare factoren) voor rekening 
van de gemeente komen. Tegen deze achtergrond worden de aan deze deelneming verbonden risico’s als  
relatief hoog aangemerkt. 
 

14. Zeestad Beheer BV (1% eigenaar Zeestad CV) 
Adres: Willemsoord 30, 1781 AS DEN HELDER 

 
Gemeentelijke deelname: als oprichter en aandeelhouder (50%). 
 
Beleidsvoornemens 2015:  Het blijven fungeren als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap van 
Zeestad CV. 
 
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn: 

 De aandelen van de gemeente in de BV vertegenwoordigen een totale waarde van €  9.000. Bij een 
faillissement van de BV zou de gemeente Den Helder het in de aandelen geïnvesteerde bedrag kwijt 
zijn. 

 Bij een negatieve exploitatie komen verliezen voor rekening van de gemeente als 100% aandeelhouder. 
Daar staat tegenover dat de BV de afgelopen jaren een neutrale exploitatie heeft gehad. 

 
Conclusie: Omdat de BV de afgelopen jaren tot en met het boekjaar 2013 een sluitende exploitatie heeft gehad 
en de solvabiliteit boven de gemeentelijke normstelling ligt, merken we de aan deze deelneming verbonden 
mogelijke risico’s als relatief laag aan. 
 

15. Zeestad CV 
Adres: Willemsoord 30, 1781 AS DEN HELDER 

 
Gemeentelijke deelname: als commanditair vennoot (49%). Onze bijdrage is € 25 miljoen. In de 
samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de ingebrachte werkkapitalen als fonds stedelijke vernieuwing 
worden besteed. Het ingebrachte kapitaal in Zeestad CV is gebruikt om het fonds stedelijke vernieuwing te 
vormen. 
 
Beleidsvoornemens 2015: Het creëren van een levendig stadshart en Willemsoord met een compacte en 

aantrekkelijke mix van stedelijke functies en activiteiten. Herstel en ontwikkeling van de Stelling Den Helder. 
De aan deze deelneming mogelijk verbonden risico’s zijn:  

 Wanneer de CV verlies lijdt, wordt dat naar rato van inbreng ten laste van de vennoten gebracht. De CV 
stuurt op een sluitende exploitatie. De exploitatie van de CV laat over 2013 een klein positief saldo zien 
van € 64.635. De solvabiliteit van de deelneming ligt ruim boven de norm van 70%. 

 Risico’s in de vorm van kostenoverschrijding en minder inkomsten komen ten laste van de exploitatie 
van de CV en daarmee niet van (een te treffen voorziening door) de gemeente; bij een negatieve 
exploitatie kunnen de risico’s ten laste van de bestemmingsreserves worden gebracht, die ultimo 
december 2013 een omvang hadden van € 53 miljoen.  

 
Conclusie: de CV kende de afgelopen jaren een sluitende exploitatie. De CV beschikt over bestemmingsreserves 
om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De solvabiliteit ligt boven de norm die we hieraan stellen. 
We merken de aan deze deelneming verbonden mogelijke risico’s dan ook als relatief laag aan. 
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C. Deelname in stichtingen 

 
16. Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Holland 
  

Gemeentelijke deelname: De Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten vertegenwoordigt de gemeente als 
samenwerkende partij indirect in het bestuur van de stichting. 
 
Beleidsvoornemens 2015: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort. In verband met de invoering 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie zal de stichting naar verwachting met ingang van 1 januari 
2016 worden opgeheven. 
 

17. Stichting Stivas De Noordkop 
 
Gemeentelijke deelneming: bestuurlijk. 
Vanwege de voor Den Helder relevante gebiedsgebonden doelstelling van de stichting is er in afwijking van het 
door de raad vastgestelde beleid voor gekozen om de bestuurlijke vertegenwoordiging te handhaven. 
 
Beleidsvoornemens 2015: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort. 
 

D. Deelname in verenigingen 

 

18. Vereniging Nederlandse Gemeenten 
 
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap. 
 
Beleidsvoornemens 2015: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort. 
 

19. Vereniging van Waddenzeegemeenten 
 
Gemeentelijke deelname: in de vorm van lidmaatschap en bestuurlijk. 
 
Beleidsvoornemens 2015: Geen. Het bestaande beleid zetten we ongewijzigd voort. 
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§4.6 Grondbeleid 

4.6.1 Algemeen  

 
In deze paragraaf Grondbeleid staat de wijze waarop we het grondbeleid uitvoeren en uit gaan voeren centraal. 
Verder geven we een actuele prognose van de te verwachten resultaten van alle door de gemeenteraad 
vastgestelde grondexploitaties. Daarnaast geven we een visie op hoe om te gaan met het gemeentelijk vastgoed. 
Tenslotte brengen we de financiële risico’s voor de vastgestelde grondexploitaties in beeld.  

4.6.2 Van ontwikkeling naar herontwikkeling 

 
De aandacht van de gemeente is steeds meer verschoven van de ontwikkeling van uitbreidingslocaties naar de 
herontwikkeling van de bestaande stad: de stedelijke vernieuwing. In Den Helder is frictie ontstaan tussen de 
gebruikswaarde van het bestaande stedelijk gebied en de behoeften die we op dit moment hebben. We geven 
dan ook prioriteit aan de ontwikkeling van het stadshart door Zeestad en de ontwikkeling van de haven. Hiervoor 
is Port of Den Helder opgericht.  

De gemeente kan als één van de grootste eigenaren van vastgoed 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. Ook kunnen we in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed 
slopen en zo plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen. Om die leidende rol op te pakken moeten we pro-actief 
handelen bij potentiele ontwikkellocaties. Dit kan enerzijds door deze locaties actief zelf te ontwikkelen, anderzijds 
door de markt  te faciliteren zonder er zelf riscicodragend in te zitten. Een voorbeeld van dit laatste is de 
ontwikkeling van Nieuw Den Helder. In Nieuw Den Helder nemen we een regiserende rol. De Woningstichting 
pakt de feitelijke ontwikkeling op; wij maken de herontwikkeling van Nieuw Den Helder mogelijk vanuit onze 
publiekrechtelijke rol en door de inbreng van vastgoed en gronden. Voor de inbreng van vastgoed en gronden 
krijgen we ingerichte openbare ruimte terug. 

4.6.3 Meer partijen krijgen invloed op ontwikkelingen 

 
Het krachtenveld dat invloed uitoefent op de ontwikkeling van de stad wordt steeds complexer. Bestaande en 
toekomstige bewoners willen meer inspraak en ondernemers willen 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. De gemeente wil haar regierol 
versterken door partijen samen te brengen en meer aandacht te geven aan bijzondere ambities die externe 
partijen niet zelf oppakken. Voor ons is de regie hebben belangrijker dan het zelf te doen. 

4.6.4 Financieel rendement en risicobeheersing komen onder druk 

 
Door dalende huizen- en grondprijzen als gevolg van de huidige woningmarkt, wordt geld verdienen steeds 
moeilijker. Veel projecten zullen tekorten hebben. Bovendien worden de risico’s groter door de toenemende 
complexiteit van ontwikkelingen en de vele investeringen die gedaan moeten worden. Het accent in de exploitatie 
komt steeds meer te liggen op inbreilocaties en herontwikkeling. De ontwikkeling van dergelijke locaties 
genereren zelden opbrengsten. Veelal moeten we financieringsmogelijkheden zoeken. We moeten een balans 
vinden tussen winst- en verliesgevende ontwikkelingen. Met alleen subsidies kunnen we onze ambities niet 
bereiken. 

Als onderdeel van een adequate ontwikkelstrategie moeten we in elk nieuw project een beargumenteerde keuze 
maken over de regie- of productierol die we in willen vullen. Het risicoprofiel en geldelijk en maatschappelijk 
voordeel dat te behalen is, bepaalt mede deze keuze.  

4.6.5 Macro-economische invloeden 

 
Het huidig economisch tij maakt dat voorzichtigheid geboden is. Zowel de woningmarkt als de bouwsector maken 
een slechte periode door. De in exploitatie genomen gebieden ondervinden negatieve effecten. Deze zijn, waar 
voorzienbaar, al verwerkt in de exploitaties en prognoses. Voor gronden die we niet in exploitatie hebben 
genomen, geldt dat we voldoende mogelijkheden hebben om bij te sturen bij veranderde (markt-) 
omstandigheden. 

4.6.6 Centralisatie Vastgoed 

 
De ingezette optimalisatie en verdere professionalisering van het vastgoedbeheer hebben we in 2014 voortgezet 
en voeren we ook in 2015 verder door. In 2011 heeft de gemeenteraad de Nota afstoten gemeentelijk vastgoed 
2011-2014 vastgesteld. Het beheer van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Onderdelen van de 
portefeuille die niet vallen binnen de doelen uit  de Structuurvisie 2025 stoten we af. Door verkoop van dit 
vastgoed stimuleren we bovendien de ontwikkeling van vastgoed in de stad.  
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Voor wat gemeentelijke vastgoedobjecten is een beheerplan opgesteld. De raad heeft dit beheerplan begin 2012 
vastgesteld. Met de uitvoering van het plan hebben we inzicht gekregen in de beheerkosten van de panden.  

4.6.7 Wijze van grondbeleid 

 
Het grond- en vastgoedbeleid is een belangrijk instrument voor een gemeente die zichzelf succesvol wil  
ontwikkelen in een veranderende wereld. We kunnen met ons beleid veel invloed uitoefenen op onze eigen 
ontwikkelingen en die van andere partijen, waaronder ontwikkelaars, corporaties en ondernemers.  
Het grond- en vastgoedbeleid moet altijd in dienst staan van de politieke 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 we vastgelegd in de 
Strategische visie 2020, de programmabegroting en de diverse kaderstellende beleidsvisies. Hierin staat ook wat 
we willen bereiken, oftewel wat onze ambities zijn.  

Het grond- en vastgoedbeleid zegt voor dit thema hoe we deze ambities gaan bereiken. De activiteiten we op het 
gebied van grond en vastgoed ondernemen, zijn onder te verdelen in de 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 vastgoedobjecten. Ons doel daarbij 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 we op verantwoorde wijze moeten beheren. 

In de Nota grondbeleid 2013 staat het kader waarbinnen we het grondbeleid kunnen uitvoeren. De ruimtelijke 
doelstellingen zijn:   

1. Realiseren van het centrale beleidskader uit de Strategische visie 2020 en de Structuurvisie. En het uitvoeren 
van de regionale afspraken met betrekking tot volkshuisvesting  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. 

4.6.8 Gronden per 1-1-2014 in ontwikkeling genomen 

 
Onderstaand geven we een analyse van het planresultaat van de in 2014 in exploitatie zijnde gronden. Het betreft 
de gebieden Willem-Alexander Hof en Doggerswijk West. In de tabel is voor de locaties weergeven wat het 
verwachte planresultaat is. 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de in exploitatie genomen gronden per 1-1-2014 (NCW) een voordelig 
resultaat van € 2.189.000 hebben. Dit resultaat is inclusief de getroffen voorzieningen. 

Willem-Alexander Hof  

In april 2013 zijn de koop- en realisatieovereenkomsten met Woningstichting Den Helder en de Helderse Bouw 
Kombinatie (HBK) gesloten. Ook is er een overeenkomst gesloten waarmee Woningstichting uit de 
grondexploitatie is gestapt. De gemeente voert het project Willem-Alexander Hof verder zelfstandig. De 
ontwikkeling van de eerste fase van het project is in 2014 gestart. Het risico van de uitgifte van de eerste 
bouwfase is afgedekt door een gegarandeerde afname van Woningstichting eind 2014. De tweede fase gaat van 
start wanneer ruim 60% van het commerciële deel van de eerste fase is verkocht en uiterlijk na twee jaar (2017). 
De doorlooptijd van het project is tot eind 2026. Na 2020 moet nog de helft van de opbrengsten worden 
gerealiseerd. 

Het financiële resultaat van dit project is geraamd op € 5.819.000 nadelig (NCW). Het nadelige resultaat dekken 
we af met een voorziening. 

Boekwaarde

Locatie Status €

1-1-2014 31-12-2013

Willem-Alexander Hof in exploitatie 25.704.000 5.819.000 nadelig 0

voorziening -5.819.000

Doggerswijk West in exploitatie -440.000 -2.189.000 voordelig -2.189.000 voordelig

Totaal 19.445.000 3.630.000 voordelig -2.189.000 voordelig

Voorziening €

1-1-2014

NCW incl.

Voorziening €

1-1-2014

NCW excl.
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Doggerswijk West 

Per 1 januari 2014 hadden we een voordelig planresultaat van € 2.189.000 (NCW).Het bedrijventerrein is 
bouwrijp gemaakt en ingericht. Het gebied is klaar voor verkoop van de kavels. Inmiddels is op één kavel een 
optie genomen en er lopen meerdere gesprekken met belangstellenden. 
Een belangrijke factor in het eindresultaat van de exploitatie is de grondverkoop van het bedrijventerrein. De 
komende jaren vinden allerlei marketingactiviteiten plaats om de verkoop te stimuleren. De verwachting is dat alle 
grond over zes jaar is verkocht. 

4.6.9 Gronden per 1-1-2014 niet in exploitatie genomen 

 
In de onderstaande tabel geven we voor de locaties niet in exploitatie genomen gronden weer hoe de 
boekwaarde zich in 2013 heeft ontwikkeld en wat voor planresultaat we verwachten. 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de boekwaarde per 1-1-2014 van deze projecten € 636.000 bedraagt. 

OS&O (Huisduinerkwartier) 
In 2014 hebben de gemeente en de Huisduiner Ontwikkelingsmaatschappij (HOM) de koop- 
realisatieovereenkomst getekend. De HOM is een samenwerking van lokale partijen. In 2014 dragen we de grond 
over aan de HOM, waarna de HOM begint met het bouwrijp maken. Het stedenbouwkundig plan wordt verder 
uitgewerkt. Het blijft zoveel mogelijk binnen de kaders van het vastgestelde bestemmingsplan, maar op een paar 
kleine punten passen we het bestemmingsplan aan. Hiervoor doorlopen we de procedure. Naar verwachting 
wordt in 2015 het bestemmingsplan vastgesteld.  

Stadshart (WVG)
10

 
Voor de verwervingen in het stadshart geldt dat we deze hebben gedaan in de veronderstelling dat deze 
eigendommen deel zullen uitmaken van een toekomstige exploitatie. De aankopen vallen onder de 
bestemmingsreserve WVG-aankopen Stadshart, waarvoor we indertijd een bedrag van € 14.000.000 hebben 
gereserveerd. Voor sloop, tijdelijk en incidenteel beheer kunnen we ook een beroep doen op de reserve (jaarlijks 
budget € 84.000).  

De exploitatie van Zeestad loopt tot en met 2018. In deze periode staat in ieder geval gepland verkoop van de 
panden aan de Kop Beatrixstraat en Kop Halter Spoorstraat aan Zeestad en de aankoop van de Schouwburg De 
Kampanje. 

Op het moment dat Zeestad aangeeft tot verwerving over te gaan van de benodigde panden in de Beatrixstraat, 
betalen we € 1,92 miljoen aan Zeestad. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de gemeentelijke inbreng in de 
exploitatie van Zeestad. Naar verwachting vindt de overdracht van de panden Beatrixstraat eind 2014/begin 2015 
plaats. 
De panden die niet tot de plannen van Zeestad behoren, bieden we deels in de huidige staat aan de markt aan. 
Voor een deel onderzoeken we of we deze als strategisch bezit aanhouden, in de huidige staat verkopen, of op 
relatief korte termijn her ontwikkelen. 

  

                                                             
1010

 WVG betekent: waar voorheen het voorkeursrecht gemeenten op was gevestigd. 

Boekwaarde

Locatie Status €

1-1-2014 31-12-2013

OS&O (Huisduinerkw.) niet in exploitatie 2.862.000 2.862.000 1.258.000 nadelig

voorziening -1.604.000 0

Verwervingen Stadshart niet in exploitatie 9.093.000 9.093.000 -2.607.000 voordelig

(WVG)

Verwervingen Stadshart niet in exploitatie 2.091.000 2.091.000 1.943.000 nadelig

(Overig) -148.000

Vinkenterrein niet in exploitatie 42.000 42.000 42.000 nadelig

De Riepel niet in exploitatie 0 0 0

Totaal 12.336.000 14.088.000 nadelig 636.000 nadelig

Voorziening € Voorziening €

1-1-2014 1-1-2014

Boekwaarde excl. Boekwaarde incl.
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Verwervingen Stadshart 

De boekwaarde van € 1.943.000 betreft de aankoopprijs inclusief financieringskosten van de strategische 
aankopen van diverse opstallen in het Stadshart. Zoals de ontwikkelingen er nu voor staan blijken we geen van 
de panden echt nodig te hebben voor de ontwikkeling van het stadshart. Daarom kunnen we de panden in 2014 
onderbrengen bij product 851 Af te stoten panden. De panden zijn deels afgewaardeerd. Het voormalige 

postkantoor heeft het voornaamste aandeel in de huidige boekwaarde. 

Vinkenterrein 
Voor het Vinkenterrein hebben we gezocht naar een andere invulling van het terrein. In 2012 hebben we besloten 
af te zien van het bouwen van een school en gymzaal op deze locatie. Daarna hebben we bepaald verdere 
planvorming voorlopig uit te stellen vanwege de vele andere projecten die spelen en de ongunstige 
vastgoedmarkt. Aangezien het complex vrijwel geen boekwaarde heeft, zijn hieraan geen directe financiële 
consequenties verbonden.  

De Riepel 
Voor het verplaatsen van winkelcentrum De Riepel naar de locatie van het Loopuijtpark (Schoolweg) was een 
gemeentelijke bijdrage nodig. Dit vanwege extra kosten in de verplaatsing van het winkelcentrum. In 2009 hebben 
we de restgronden langs de Langevliet aangekocht. De kavel is ca. 3.600 m² groot. Diverse mogelijke invullingen 
hebben we inmiddels onderzocht, maar niets heeft nog tot een concreet resultaat geleid. Gezien de gunstige 
ligging naast het grootste winkelcentrum van Julianadorp verwachten we op lange termijn wel een passende 
invulling te vinden. De boekwaarde is in 2012 afgeboekt, waardoor er nu geen sprake is van directe financiële 
consequenties.  

Risico’s 

 
4.6.10 Gronden per 1-1-2014 in exploitatie genomen 

 
Aan gebieden die in ontwikkeling worden genomen zijn risico’s verbonden. Voorbeelden van risico’s zijn 
tegenvallende grondverkopen, waardoor de exploitatieperiode langer wordt; kostenstijgingen die optreden; 
noodzakelijke, onverwachte investeringen; afwaardering van de grondprijzen door de actuele marktsituatie en de 
planologische procedures die langer kunnen duren en daardoor vertragend en kostenverhogend werken. Om de 
gevolgen van risico’s financieel op te kunnen vangen, 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 2014 in exploitatie zijnde 
gronden. Het gaat om de gebieden Willem-Alexander Hof en Doggerswijk West. 

In de onderstaande tabel is voor de locaties in exploitatie genomen gronden de risico-opslag en de daaruit 
voortvloeiende ontwikkelrisico’s weergeven voor de periode na 1 januari 2014. 

 

Het risico op onvoorziene financiële tegenvallers hebben we 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. Daarnaast staat de woningmarkt onder druk en zijn nieuwbouwwoningen niet 
snel verkocht. Een groot deel van de investeringen doen we vooraf (verwervingen, bouwrijp maken e.d.) 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.  

Per 31 december 2013 hebben we het ontwikkelrisico geschat op een bedrag van € 3.600.000. 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 kunnen we de conclusie trekken dat er nu 
geen concreet risico is waarvoor we een (aanvullende) voorziening moeten treffen. Ook is het verwachte resultaat 
behoorlijk positief. Wel hebben we qua ontwikkeling onzekerheid over de toekomstige bestemming van de al 
verkochte kavel van het Gemini. Voor Willem-Alexander Hof ligt dit anders, omdat dit een langdurige exploitatie is 
waar een groot aantal woningen worden ontwikkeld. Op basis van de prognose verwachten we naast de getroffen 

Locatie Status Te realiseren Te realiserenRisico opslag Ontwikkel-

1-1-2013 kosten € opbrengsten € risico €

Willem-Alexander Hof in exploitatie 18.781.000 43.110.000 5,00% 3.095.000

Doggerswijk West in exploitatie 3.905.000 6.202.000 5,00% 505.000

Totaal 22.686.000 49.312.000 3.600.000
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voorziening een extra verlies van € 1.314.000. Hiervoor hebben we in de programmarekening 2013 een 
voorziening getroffen. Naast dit begrote tekort hebben we een ontwikkelrisico van € 3.095.000 berekend. De 
huidige marktsituatie veroorzaakt voornamelijk de risico’s. Ieder jaar vertraging heeft een negatief rente-effect op 
het resultaat. De ontwikkeling van Willem-Alexander Hof vindt over een lange periode plaats (tot en met 2026), 
waardoor er ook situaties kunnen ontstaan die een positief effect hebben op het plan. In 2014 is daadwerkelijk 
met de verkoop van fase 1 begonnen. In 2015 hebben we meer inzicht in de markt van dat moment en de vraag 
naar woningen in Willem-Alexander Hof. We hebben dan ook meer zicht op het verloop van fase 1 en de start van 
een volgende fase. We kunnen dan kijken of we extra verliezen moeten nemen door eventuele bijstelling van het 
project. 

4.6.11 Gronden per 1-1-2014 niet in exploitatie genomen 

 
Voor de ontwikkeling van het OS&O-terrein (Huisduinerkwartier) hebben we al een voorziening getroffen van 
€ 1.604.000. Voor dit project hebben we in maart 2014 een koop- realisatieovereenkomst gesloten. De 
ontwikkelaar werkt het stedenbouwkundig plan verder uit. Het OS&O terrein hebben we in 2014 verkocht. Met 
deze prijs maken we de resterende boekwaarde goed.  

Voor het Vinkenterrein zijn op dit moment geen concrete plannen voor invulling van het terrein. De boekwaarde is 
echter ook minimaal, dus hier lopen we op dit moment geen financieel risico. Wel is er sprake van vervuilde 
grond. Als op het terrein in de toekomst iets ontwikkeld wordt, moeten we eerst saneren.  

De boekwaarde van de kavel De Riepel hebben we in 2012 afgewaardeerd. Ook hier is dus geen sprake van een 
financieel risico.  

Voor de panden Stadshart WVG geldt dat we de boekwaarde al ten laste van de reserve hebben gebracht. We 
verwachten dus enkel opbrengsten, die ten gunste van de reserve komen. Voor de verwervingen Stadshart overig 
hebben we voor alle panden beoordeeld hoe we deze af kunnen stoten. Als we geen nieuw stadhuis op de 
stationslocatie bouwen, is er geen concrete invulling voor het voormalige postkantoor. Deze panden brengen we 
in 2014 onder bij product 851 Af te stoten panden.  
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§4.7 Lokale heffingen 

Algemeen 

De gemeente heft belastingen op grond van diverse bepalingen in de Gemeentewet. De raad stelt de 
heffingsverordeningen vast op grond waarvan het college de belastingen, heffingen en rechten oplegt. 
 
In Den Helder leggen we onderstaande belastingen en heffingen op: 
 
1.  Onroerendezaakbelastingen; 
2.  Afvalstoffenheffing; 
3.  Rioolheffing; 
4.  Forensenbelasting; 
5.  Toeristenbelasting; 
6.  Leges; 
7.  Lijkbezorgingsrechten; 
8.  Parkeerbelastingen; 
9.  Precariobelasting; 
 
Kwijtschelding 
Belastingplichtigen kunnen kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en (tot 
2014) hondenbelasting. Dit beleid ligt vast in een verordening op de kwijtschelding. 
 

1. Onroerendezaakbelastingen 

De onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak. Die waarde stellen we 
jaarlijks vast met een waarde onroerende zaken (WOZ)-beschikking. In 2015 hanteren we hiervoor de waarde 
peildatum van 1 januari 2014. 
We ramen de opbrengst aan OZB in 2015 op € 12.535.000 (inclusief de gewenste verhoging van 2%). Sinds 
2009 stellen we de tarieven van de onroerendezaakbelastingen vast op een percentage van de WOZ-waarde. 
Omdat de taxatiewaarden nu (juli 2014) nog niet bekend zijn, kunnen we de tarieven 2015 nog niet berekenen. 
 
Tarieven OZB 

 2013 2014 2015 

Eigenaren woningen  0,1252% 0,1339% nnb 

Eigenaren niet-woningen 0,3263% 0,3263% nnb 

Gebruikers niet-woningen 0,2629% 0,2597% nnb 

 
2. Afvalstoffenheffing 

De gemeente is verplicht de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te organiseren op grond van de Wet 
milieubeheer. De aanslagen van de heffing zijn gebaseerd op de gezinssamenstelling. Sinds 2010 voert de HVC 
de afvalinzameling uit. We hebben de kosten die de HVC doorberekent, verwerkt in de tarieven. Voor 2014 wordt 
ook een verhoging van 2 % voorgesteld. De bedragen zijn zodanig gekozen dat zij deelbaar zijn door twaalf in 
verband met de berekening per maand. 
 
Tarieven afvalstoffenheffing 

 2013 2014 2015 

Eenpersoonshuishouden € 212,55  € 216,25 € 220,60  

Meerpersoonshuishouden € 307,90 € 313,30 € 319,55 

 
We begroten de opbrengst in 2015 op €. 7.764.000  
 

3. Rioolheffing 

Met ingang van 2010 is er met de inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke 
watertaken en de wijziging in de Gemeentewet artikel 228 a, sprake van een rioolheffing in plaats van de tot dan 
toe geldende rioolrechten. De rioolheffing is een bestemmingsheffing en niet meer een retributie.  
Er hoeft geen verband te bestaan tussen het individuele profijt en de heffing. Voor deze heffing geldt wel de eis 
van kostendekkendheid. Deze brede rioolheffing maakt het mogelijk onder de naam rioolheffing een belasting te 
heffen voor de kosten die de gemeente maakt aan: 
• de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk 

afvalwater; 
• de inzameling en de verwerking van het afvloeiende hemelwater en; 
• het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of 

te beperken. 
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Belastingplichtige is de eigenaar van een onroerende zaak die is aangesloten op het riool net. De kosten van de 
rioolheffing zijn in beginsel gebaseerd op de geraamde exploitatielasten volgens het gemeentelijk rioleringsplan 
voor de periode 2013-2017. Elke vijf jaar wordt het plan geactualiseerd. De actualisatie in 2013 heeft er toe geleid 
dat in 2013 het tarief naar beneden is bijgesteld tot € 170,25 (exclusief inflatiecorrectie). Dit tarief geldt gedurende 
de hele planperiode en wordt alleen verhoogd met de jaarlijkse inflatie. 
 
Tarieven rioolheffing 

 2013 2014 2015 

Rioolheffing  € 170,25 € 173,20 € 176,65 

   
Wij ramen de opbrengst in 2015 op € 5.336.000  
 

4. Forensenbelasting 

De gemeente heft forensenbelasting van personen die niet in de gemeente staan ingeschreven en wel 
beschikken over een gemeubileerde woning in de gemeente. De tarieven zijn afhankelijk van de WOZ-waarde 
van de woning. 
 
Tarieven forensenbelasting 

De belasting bij een WOZ-waarde van:  2013 2014 2015 

minder dan € 30.000,- € 338,05 € 343,95  € 350,85  

€ 30.000,- doch minder dan € 50.000,-  € 640,85  € 652,05  € 665,10  

€ 50.000,- doch minder dan € 75.000,-  € 723,60  € 736,25  € 751,00  

€ 75.000,- doch minder dan € 100.000,-  € 757,55  € 770,80  € 786,20  

€ 100.000,- doch minder dan € 125.000,-  € 795,15  € 809,05  € 825,25  

€ 125.000,- doch minder dan € 160.000,-  € 834,45  € 849,05  € 866,05  

€ 160.000,- en meer  € 866,10  € 881,25  € 898,90  

 
We ramen de opbrengst forensenbelasting 2015 inclusief de tariefverhoging van 2 % op €. 673.000 
 

5. Toeristenbelasting 

De gemeente heft toeristenbelasting voor het verblijf met overnachting door personen die niet in de gemeente 
staan ingeschreven. De verhuurder van de accommodatie is belastingplichtig. 
 
Tarieven toeristenbelasting 

 2013 2014 2015 

Tarieven per persoon per nacht 
1,20 met een 
maximum van  
€ 10,- p.p.p. nacht 

 € 1,22 € 1,24 

 
De totale opbrengst aan toeristenbelasting voor 2015 is geraamd op € 807.000. 

6. Leges 

De gemeente heft leges voor verschillende diensten die we verstrekken. We doen dit op grond van artikel 229 
van de Gemeentewet en op grond van de legesverordening.  
We ramen de opbrengst aan diverse leges, inclusief de voorgestelde 2% in 2015 op € 2.416.000.  
Specificatie:  

 Bouwleges, wet WABO e.a. (sloop, gebruiksvergunningen e.d.) € 1.364.000 

 Burgerzaken € 984.000 

 Leges bijzondere wetten € 68.000 
 

7. Marktgelden (vervallen) 

In 2014 is besloten om de markt te privatiseren. 
 

8. Lijkbezorgingsrechten 

Deze heffing is een vergoeding voor diensten van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en 
de huur van graven en urnen nissen. 
De opbrengst 2015 inclusief de voorgestelde verhoging met 2% ramen we op € 306.000. 
Ook het aantal begrafenissen is in 2014 wederom gedaald. Er wordt steeds meer gekozen voor cremeren. Deze 
dalende trend zet zich al een aantal jaren voort. Dat leidt tot lagere inkomsten. Bovendien zorgt een structurele 
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afname in het aantal verlengingen van huur van graven ten gevolge van de hoge graftarieven ook voor 
verminderde inkomsten graf- en begraafrechten. 
 

9. Parkeerbelastingen 

Mensen die hun voertuig parkeren op plaatsen die voor betaald parkeren zijn aangewezen, moeten parkeergeld 
betalen. Doen zij dit niet, dan kunnen we hen een naheffingsaanslag opleggen. Daarnaast werken we met 
vergunningen voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. 
We ramen de opbrengst 2015 inclusief een verhoging met 2% op € 1.089.000. 
 

10. Precariobelasting 

Precariobelasting is een vergoeding voor voorwerpen van derden die onder, op, of boven gemeentegrond staan.  
We ramen de fiscale opbrengst in 2015 inclusief de voorgestelde verhoging van 2% op € 33.000. 
 
Samenvattend: 

 
Overzicht geraamde opbrengsten lokale heffingen 2015 
 

Belasting/heffing Geraamde opbrengst 2015 

Onroerende-zaak belastingen € 12.535.000 

Afvalstoffenheffing € 7.764.000 

Rioolheffing € 5.336.000 

Forensenbelasting € 673.000 

Toeristenbelasting € 807.000 

Leges € 2.416.000 

Lijkbezorgingsrechten € 306.000 

Parkeerbelastingen € 1.089.000 

Precariobelasting € 33.000 

Totaal € 31.593.000 
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§4.8 Subsidies 

 
  

Subsidies gemeente Den Helder > €50.000,-

Omschrijving gesubsidieerde intstelling Omschrijving subsidiedoel Subsidiebedrag 2014 Prognose voor 2015

Programma 1 Algemeen bestuur en middelen

Stichting ondernemen aan zee Ondernemersfonds 285.000€                   285.000€                 

Programma 2  Integrale veiligheid                                         

Stichting Dierentehuis Den Helder en omstreken     Exploitatiesubsidie Schuthok 80.255€                    81.900€                   

Programma 7 Milieu

Stichting Helderse Vallei Bevorderen natuurbeleving en-educatie 

en recreatieknooppunt

 €                  724.426  €                739.277 

Programma 9 Cultuur

Stichting De Nollen           Nieuwbouw De Nollen 6.083€                      96.964€                   *1
Stichting Internationaal Vrouwenwerk Den Helder (IVC)  Bevordering redzaamheid en participatie 137.427€                   140.244€                 

Stichting Kopgroep Bibliotheken         Exploitatie Bibliotheek 1.597.199€                1.629.941€              

Stichting Museumhaven Willemsoord Den Helder Restauratie,beheer en exploitatie nautische 

monumenten Museumhaven Willemsoord

 €                  132.944  €                135.669 

Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers Exploitatie Reddingsmuseum  €                  164.432  €                167.803 

Stichting Schouwburg de Kampanje Culturele activiteiten de Kampanje 1.521.962€                1.553.162€              

Stichting Triade             Aanbod kunsteducatie en culturele activiteiten 1.048.995€                1.070.499€              

Programma 10 Sport, recreatie en vrije Tijd

Deelsubsidies Sportverenigingen Bevorderen toetreden bepaalde leeftijdsgroepen 289.467€                   295.401€                 

Evenementenbudget Uitvoering evenementen 155.644€                   158.835€                 

Het Buurtcollectief           Aanbod/beheer accommodatie tbv wijkactiviteiten 151.218€                   154.318€                 

Stichting Aquacentrum Den Helder Exploitatie Het Heersdiep 952.638€                   972.167€                 

Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Julianadorp Exploitatie MFC Julianadorp 30.000€                    60.000€                   *2
Stichting De Wering                     Opbouwwerk 149.875€                   152.947€                 

Stichting Sportservice Noord-Holland      Bewegingsonderwijs basisscholen,

sportloket en aangepast sporten

371.268€                   382.879€                 

Woningstichting Den Helder  Coördinatie en beheer 80.000€                    81.640€                   

Programma 11 Sociaal Domein

Brijder Verslavingszorg B.V.       Totaalpakket verslavingszorg 562.508€                   574.039€                 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden                        Jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, 

advies- en steunpunt huiselijk geweld

 €                  502.343  €                512.641 

Humanitas     Home Start/Maatschappelijk project/Vrijwillig thuiszorg 114.566€                   116.915€                 

Reclassering Nederland        Nazorg Ex-gedetineerden  €                   79.625  €                  81.257 

Stichting Blijf van m'n Lijf Den Helder Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang 604.514€                   616.907€                 

Stichting De Wering                     Diverse maatschappelijke programma's 979.777€                   941.433€                 

Stichting De Wering                     Tiener en jongerenwerk De Wering 767.408€                   783.140€                 

Stichting DNO Maatschappelijke opvang Noord-Holland Noord     Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang  €                  859.501  €                877.121 

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland  Noord    Collectieve preventie en outreachende aanpak  €                  106.305  €                108.484 

Stichting Kinderopvang Den Helder  Exploitatie Peuteropvang  €                  405.640  €                413.956 

Stichting Kinderopvang Den Helder   Voor en vroegschoolse educatie 272.977€                   272.977€                 

Stichting Kopwerk              Plusvoorziening kleuters 70.000€                    70.000€                   

Stichting Mantelzorgcentrum Mantelzorgondersteuning  €                   83.914  €                  85.634 

Stichting Omring              Zichtbare schakel ( Wijkverpleging ) 134.918€                   -€                           *3
Stichting Parlan        Jeugdhulp en helpende hand in de wijk 403.982€                   411.032€                 

Stichting Peuterplezier       Exploitatie Peuteropvang  €                  120.713  €                123.188 

Stichting Peuterplezier       Voor en vroegschoolse educatie 98.100€                    98.100€                   

Stichting Scholen aan Zee     Stagebureau maatschappelijke stage  €                   70.290  p.m. 

Stichting Vrijwaard           Ontmoeting, activiteiten en welzijn ouderen  €                   71.506  €                  72.972 

Programma 12 Economische ontwikkeling

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V Uitvoering regionaal economisch beleid in NHN 129.515€                   129.515€                 

Stichting Strandexploitatie Noordkop Verzorgen schoon en veilig strand  €                  262.653  €                268.037 

Stichting Top van Holland ( RVVV ) Promotie en informatievoorziening Kop van NH  €                  136.839  €                114.144 

Stichting Top van Holland ( City Marketing ) Promotie en informatievoorziening Den Helder  €                   45.000  €                  45.000 

Prognose 2015 is onder voorbehoud van besluitvorming in de Raad

*1 Aan de stichting de nollen wordt € 90.000 verstrekt zodra het project is afgerond.

*2 Er komt een aanvraag voor de exploitatie  MFC Julianadorp binnen voor maximaal € 30.000

*3 Aan de stichting Omring - Zichtbare schakel (Wijkverpleging)  wordt in 2015 geen subsidie meer verstrekt.

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 2015.
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§4.9 Demografische ontwikkelingen 

 

4.9.1 Inleiding  

Bij de introductie van de krimpmaatstaf in 2010 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten die geld via de krimpmaatstaf gaan ontvangen (gemeenten in de 
provincies Groningen, Zeeland en Limburg), gevraagd om in hun begroting en jaarrekening een paragraaf 
demografische ontwikkeling op te nemen. Gemeenten die geen geld ontvangen via de krimpmaatstaf, zoals Den 
Helder, maar die wel binnen afzienbare tijd verwachten in inwoneraantal terug te gaan, maken vrijwillig een 
dergelijke paragraaf. In Den Helder is in de begroting 2012 voor het eerst deze paragraaf opgenomen. 

4.9.2 Analyse van de demografische ontwikkelingen 

Den Helder behoort tot de groep gemeenten waar sprake is van een bevolkingsdaling. We zijn een zogenaamde 
anticipeergemeente krimp. 

Bevolkingsontwikkeling Den Helder vanaf 1960

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

Er is vanaf de jaren tachtig sprake van een structurele bevolkingsdaling. Ook de samenstelling van de bevolking 
verandert. De gemiddelde huishoudensgrootte daalt door het toegenomen aantal echtscheidingen en het groter 
wordende aandeel alleenstaande ouderen. Den Helder vergrijst bovengemiddeld en het aantal jongeren neemt af. 
De verstedelijking in de provincie Noord-Holland neemt toe ten koste van de perifeer gelegen en meer landelijke 
gebieden als de Kop van Noord-Holland. De bevolking in Den Helder is hierdoor gemiddeld ouder. Het 
sterftecijfer ligt in Den Helder dan ook relatief hoog. Over een paar jaar is de natuurlijke aanwas negatief (meer 
sterfgevallen dan geboorten), terwijl het migratiesaldo al jarenlang negatief is. 
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4.9.3 Bevolkingsprognose Den Helder 

In onderstaande grafiek zijn de uitkomsten van de prognose van de Provincie Noord-Holland weergegeven. 

Bevolkingsprognose Den Helder 2030 

 

Bron: Provincie Noord-Holland 

Deze prognose is gebaseerd op vraag gestuurd bouwen, dit in tegenstelling tot andere prognoses die gebaseerd 
zijn op aanbod gestuurd bouwen, waarbij locatie en type woningen niet altijd aansluiten bij de voorkeur van de 
bewoners. Onder 4.9.9 Wonen staat meer over het vraag gestuurd bouwen. 
 
4.9.4 Huishoudensprognose Den Helder 

De komende decennia neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe, terwijl het aantal stellen afneemt. Door de 
vergrijzing komen er steeds meer alleenstaande ouderen. Hierdoor neemt het aantal huishoudens in Den Helder 
de komende twintig jaar langzamer af dan de het aantal inwoners. In onderstaande grafiek is goed te zien dat de 
samenstelling van de huishoudens verandert. Zo zal het aantal alleenstaanden, ondanks de afname van het 
aantal huishoudens, alleen maar stijgen.  

Huishoudensprognose Den Helder 2030
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4.9.5 Bevolkingsontwikkeling Kop van Noord-Holland 

De demografische ontwikkeling in Den Helder staat natuurlijk niet op zich, maar hangt nauw samen met 
ontwikkelingen elders in het land. Zeker in de eigen regio. Demografische problematiek pakken we dan ook in 
regionaal verband aan. De regio heeft momenteel een bevolkingssamenstelling waarin ten opzichte van het 
landelijke beeld vooral de leeftijdscategorie twintig tot veertig jaar veel minder sterk is vertegenwoordigd. De 
leeftijdscategorie vijftig tot zeventig jaar is oververtegenwoordigd. De meest in het oog springende demografische 
ontwikkelingen voor de Kop van Noord-Holland zijn: 

 De bevolkingsomvang daalt momenteel. Bevolkingsprognoses voorspellen voor de komende tien jaar een lichte 
stijging, maar lijken in de context van recente ontwikkelingen te positief. Voor de langere termijn lijkt een 
bevolkingsdaling onontkoombaar. 

 Over ruim tien jaar is de Kop van Noord-Holland de meest vergrijsde regio van de provincie. De bevolking 
jonger dan 65 jaar daalt sterk in omvang en het aantal 65-plussers neemt sterk toe. De beroepsbevolking daalt 
eveneens flink en dat geldt ook voor het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. 

 Na 2025 is er naar verwachting geen groei meer van het aantal huishoudens. De woningbouw wordt dan vooral 
gestuurd door een wenselijk geachte kwaliteitsverbetering van het woonmilieu en door veranderingen in de 
vraag als gevolg van vergrijzing.  

 De regio heeft te maken met de aanzuigende werking van de regio’s Alkmaar en Amsterdam. Deze migratie 
heeft een structureel karakter. Het is daarom niet aannemelijk dat we dit patroon met extra woningbouw kunnen 
doorbreken. We verwachten hooguit een geleidelijke afname van dat vertrekoverschot en dan vooral als de Kop 
van Noord-Holland ook aantrekkelijker wordt als werkregio. Zowel aantrekkelijk werk als de kans op werk is 
daarbij van belang. 
 

4.9.6 Omgaan met krimp 

De demografische ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor een aantal beleidsterreinen. Op de (landelijke) 
bestuurlijke agenda staan naast vergrijzing ook de daling van leerlingenaantallen, het komende tekort aan 
arbeidskrachten en de problematiek van de krimpregio’s. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing hebben 
effect op voorzieningen voor sport, onderwijs en zorg en op de beschikbaarheid van de detailhandel.  

Het vertrekoverschot in de Kop van Noord-Holland kunnen we tegengaan door het bieden van voldoende 
opleidingsmogelijkheden, het verhogen van de kansen op werk en het bouwen van voldoende woningen voor 
starters en jonge gezinnen. De ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland en ook in de omliggende regio’s 
hangen echter samen met structurele veranderingen in de groei van de bevolking in heel Nederland en in de 
aantrekkingskracht van grote steden. De belangrijkste les die men in andere krimpregio’s heeft geleerd is dat 
krimp tegengaan niet mogelijk is, maar dat je er op een verstandige manier mee om moet (leren) gaan. 
Bevolkingsdaling biedt ook kansen en die moeten we definiëren. Daarnaast moeten we de bestaande sterke 
kanten beter benutten. Hoe eerder we beginnen met het denken aan oplossingen, hoe meer opties we hebben. 
Veel zullen we daarbij over (moeten) laten aan bewoners, bedrijven en organisaties, die van de overheid dan wel 
de ruimte moeten krijgen en gefaciliteerd moeten worden. 

4.9.7 Foto van de Kop van Noord-Holland  

De Kop van Noord-Holland is door het Ministerie van BZK aangewezen als zogenaamde anticipeerregio. De vier 
Kopgemeenten en de provincie hebben samen een regionale uitvoeringsagenda opgesteld om ruimtelijk-
economisch de regio te versterken: De Kop Werkt!. Dit is het eerste actieprogramma waarvoor we vanuit 

regionaal perspectief een integraal programma opstellen. In onderlinge samenhang ontwikkelen we de gewenste 
beleidsacties. Daarbij hebben we steeds meer oog voor het demografisch perspectief. De demografische 
ontwikkelingen zien we hierbij als een autonome ontwikkeling. We passen het beleid daarop aan. 

Ter ondersteuning van de uitvoeringsagenda hadden we behoefte aan een overkoepelend beeld van de 
gevoeligheid van de sectoren voor de demografische transitie. Ook wilden we de ambities van de sectoren en 
eventuele witte vlekken duidelijk hebben. Daarnaast moesten we de mogelijke hiaten in de regio (voorzieningen, 
onderwijs etc.) en de samenhang tussen de sectoren kennen. Daarom heeft het bureau Public Result, mede in 
opdracht van het ministerie van BZK, in 2013 een zogenaamde foto van de regio opgesteld. Bij deze ‘foto’ worden 
de thema’s economie, wonen en onderwijs en voorzieningen en zorg in demografisch perspectief geplaatst. De 
foto van de Kop van Noord-Holland laat de volgende knelpunten zien: 

 Een verwachte leerlingendaling in het primair onderwijs (-20% tot 2020) en later in het voortgezet onderwijs en 
MBO. Door de daling van het leerlingenaantal wordt een aantal kleine scholen met opheffing bedreigd. Vaak 
zijn dit de laatste scholen in een kern; 

 Een negatieve invloed van ontgroening en vergrijzing op het draagvlak voor voorzieningen als binnen- en 
buitensportvoorzieningen, zwembaden, detailhandel en welzijnsaccommodaties; 

 Een toename van de vraag naar zorg en welzijn, ook in relatie tot de extramuralisatie (leveren van zorg buiten 
een instelling). De sterke vergrijzing leidt tot een toename van de vraag naar geschikte woningen voor 
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ouderen en huisvesting gecombineerd met zorg. Het beleid dat is gericht op een groei van extramurale zorg 
versterkt dit; 

 Een tekort aan arbeidskrachten in de Kop door de dalende beroepsbevolking: naar schatting valt er een gat 
van 7.000 werknemers; 

 Een beoogd woningbouwprogramma dat boven de verwachte groei van de woningbehoefte uitgaat. En er is 
onvoldoende oog voor de kwalitatieve aspecten (het aanpassen van woningen in relatie tot de vergrijzing en 
de voorkeur voor bouwen in de centra van grotere kernen). 
 

4.9.8 De Kop werkt door! 

In het in 2014 opgestelde ruimtelijk-economisch programma De Kop werkt door! besteden we aandacht aan het 
terugdringen van de uitstroom van het aantal jongeren en het aantrekken van jongeren middels projecten. Met 
deze insteek kiezen we voor een offensieve strategie, die erop is gericht de economische motor van de regio 
verder door te ontwikkelen. Het zal een aantal jaren duren voordat de eventuele resultaten van deze strategie 
zichtbaar worden, deze tijd hebben we ook nog wel. De opgaven op andere terreinen, zoals onderwijs, zorg en 
welzijn, zijn urgent. Hier hebben we een strategie op korte termijn nodig om de demografische transitie te 
begeleiden. Zonder begeleidingsstrategie bestaat het risico dat schoolbesturen eenzijdig genoodzaakt zijn 
scholen te sluiten, doordat leerlingenaantallen dalen. Daarnaast komen zorg- en welzijnsvoorzieningen, vooral in 
kleinere kernen, onder druk te staan. Dit kan de leefbaarheid van deze kernen en daarmee de regio aantasten. 
En dat terwijl de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de regio juist belangrijke randvoorwaarden zijn voor de 
offensieve strategie gericht op de (middel-) lange termijn. Veiligheid, bereikbaarheid, een goede 
voorzieningenstructuur en woonmilieus die voldoen aan de vraag van verschillende doelgroepen dragen bij aan 
de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats. 

Ruimte voor vraag 

De programmaorganisatie De Kop Werkt ontwikkelt dan ook op dit moment het ruimtelijk kader Ruimte voor 
Vraag. Met dit kader willen we een goed vestigingsklimaat voor de economische clusters en een gezonde 

leefomgeving borgen. We zetten in op ruimtelijke impulsen voor de kusten, havens, platteland en de kernen. 

Voor economische structuurversterking maken we gebruik van de Transformatiemonitor. Met deze monitor wordt 
een analyse gemaakt van de economische motor van de Kop. Deze verdiepingsslag leidt tot een scenario voor de 
Kop van Noord-Holland, waarin de economische ambities geconcretiseerd zijn naar de opgaven op het gebied 
van onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. 
Voor het onderdeel leefbaarheid en vestigingsklimaat zetten we de Transitieatlas in. Doel hiervan is mogelijke 
scenario’s te ontwikkelen voor de optimalisatie van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de Kop en 
daarmee het oplossen van de knelpunten rond de voorzieningen in de toekomst. De scenario’s zijn bedoeld om 
discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die belanghebbenden in de regio belangrijk vinden bij 
het realiseren van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur. Deze discussies vinden in de tweede helft 
van 2014 plaats. 
De resultaten van de Transitieatlas en Transformatiemonitor presenteren we eind 2014 tijdens een conferentie 
voor de regio Kop van Noord-Holland. De economische ambities zijn dan nader geconcretiseerd en er liggen 
voorstellen om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te optimaliseren. Doel van de conferentie is bestuurders 
meer grip te geven op de consequenties van de economische ambities en de mogelijkheden om de leefbaarheid 
en het vestigingsklimaat in de regio te versterken, gegeven de demografische transitie. De resultaten van de 
conferentie leiden tot aanpassingen in de hoofdscenario’s van de Transitieatlas en Transformatiemonitor en 
vormen de basis voor het maken van afspraken tussen allianties die deze gaan uitvoeren. 
 
4.9.9 Wonen 

Den Helder speelt in op de autonome demografische ontwikkelingen van nu en in de toekomst en op regionale en 
lokale ontwikkelingen in de markt. Het bouwen is vraaggericht in plaats van aanbodgericht. De basis voor het 
vraag gestuurd bouwen is tweeledig. Er is vanwege de verwachte migratie tussen regio’s en gemeenten 
aansluiting gezocht bij het behoeftepatroon van de afgelopen jaren. In de tweede plaats is de vrije keuze van 
vestiging van bewoners leidend bij het bepalen van de woningbouwprogramma’s. Gemeenten in de regio's 
werken nu samen aan regionale afspraken over de woningbouwprogrammering op basis van vraag gestuurd 
bouwen. We hebben oog voor de kwaliteit die de woonconsument vraagt: de juiste woning in het juiste 
woonmilieu voor de juiste doelgroep. Doel is de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te 
trekken. Door bijzondere woonmilieus op kwalitatief hoogwaardige locaties in of direct aan de rand van de stad te 
ontwikkelen, maken we Den Helder aantrekkelijker. 
Wonen en woonmilieus zijn onlosmakelijk verbonden met voorzieningen als winkels, zorg, recreatie, sport, cultuur 
en ontmoeting, dus zoeken we de samenhang met het gewenste voorzieningenniveau. 

Woningbouwprogrammering en voorzieningenniveau hebben een gemeentegrens overstijgende werking. Daarom 
maken we met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland daar afspraken over. 
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4.9.10 Financiële consequenties 

Het is lastig in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van de krimp. Dit omdat de krimp zich op vele 
beleidsterreinen voordoet en omdat de effecten van bevolkingsdaling moeilijk of niet te isoleren zijn van andere 
effecten. Noodzakelijke parameters om de beleidseffecten te kunnen volgen hebben we nog niet vastgelegd. Als 
we regionaal concrete afspraken hebben gemaakt (bijvoorbeeld tijdens de regioconferentie aan het eind van het 
jaar) kunnen we daar de komende jaren in deze paragraaf nader op ingaan. Dit geldt ook voor de financiële 
gevolgen.   
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§4.10 Toezichtinformatie 

 

4.10.1 Inleiding 

In de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) is het toezicht van hogere bestuurslagen op lagere 
bestuurslagen op de uitvoering van wettelijke taken in medebewind geregeld. Doel van de wet is het toezicht te 
vereenvoudigen, transparanter te maken en bestuurlijke drukte te verminderen. In de wet staat onder meer dat de 
gemeenteraad het eerste orgaan is dat toezicht houdt op het college. Als de horizontale verantwoording van het 
college naar de raad adequaat is en de raad zijn controlerende rol goed vervult, dan blijft de toezichthouder (rijk 
of provincie) meer op afstand. Om de toezichthoudende taak goed uit te kunnen voeren, heeft de gemeenteraad 
toezichtinformatie nodig. In het raadsbesluit van 16 december 2013 heeft de gemeenteraad van Den Helder 
aangegeven hoe zij de informatie wil ontvangen. Naast jaarlijkse online rapportages op 
www.waarstaatjegemeente.nl nemen we schriftelijke informatie op in de programmarekening en –begroting. Deze 
paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de verbeteracties die we in de programmarekening 2013 
hebben benoemd. Ook benoemen we de speerpunten voor 2015. Voor de programmarekening 2014 actualiseren 
we de cijfers begin 2015. 

4.10.2 Invoering wet RGT 

Interbestuurlijk toezicht door provincie 

Ook de provincie Noord-Holland gebruikt de informatie uit deze paragraaf en de rapportages op 
www.waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast zijn de fysieke documenten die de provincie vraagt via haar website 
geüpload. De provincie bekijkt de informatie in de tweede helft van 2014 en voert op ambtelijk niveau het gesprek 
erover. Het oordeel van de provincie ontvangen we per brief. We informeren de raad daarover met een 
raadsinformatiebrief. 

Uitbreiding 

In de programmarekening 2013 zijn we gestart met toezichtinformatie over de wetten die de provincie in haar 
verordening systematische toezichtinformatie heeft benoemd. We hebben nu ook de Wet kinderopvang 
opgenomen. Voor deze wet is het Rijk de toezichthouder. Er vallen nog veel meer wetten onder de Wet RGT. 
Hiervoor moeten we de horizontale verantwoording aan de raad versterken. Bij de evaluatie in het najaar 2014 
bekijken we of, en zo ja hoe, we de paragraaf Toezichtinformatie kunnen uitbreiden. De uitkomst verwerken we in 
de programmarekening 2014.  

Toezichtinformatie over VROM-taken 

In 2011 heeft de VROM-Inspectie bij verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar de uitvoering van VROM-
taken. Dit was in aanloop naar de overdracht van haar inspectietaken aan de provincies met het oog op de Wet 
RGT. We kregen de aanbeveling toe te werken naar een brede verantwoording over VROM-taken, omdat we op 
dat moment de raad nog onvoldoende informeerden. Nu we de Wet RGT aan het invoeren zijn, ligt het voor de 
hand om de verantwoording over de VROM-taken op vergelijkbare wijze te doen als de verantwoording over 
andere wettelijke taken. Daarom vullen we sinds 2014 het volledige thema Woon- en leefomgeving in op 
www.waarstaatjegemeente.nl. Dat betekent dat naast de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en 
de Wro (Wet ruimtelijke ordening) online ook toezichtinformatie beschikbaar is over de Huisvestingswet, 
Woningwet, Monumentenwet, Waterwet en Wet Milieubeheer. In 2015 actualiseren we de toezichtinformatie. 

Koploper 
We hebben de invoering van de Wet RGT sinds 2013 voortvarend opgepakt. Daardoor behoren we inmiddels qua 
toezichtinformatie tot de koplopers in Nederland. 

4.10.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  

a. Algemeen 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning 
is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 
In de programmarekening 2013 was onze conclusie over het jaar 2013 dat we ten aanzien van 
vergunningverlening in voldoende mate aan de wettelijke verplichtingen uit de Wabo voldoen. Voor handhaving 
stelden we dat we op de risicothema’s asbestregelgeving en constructieve veiligheid nog nadere beleidsdoelen 
kunnen formuleren.  

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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b. Wat is de stand van zaken van de verbeteracties? 
 

Verbeteractie Stand van zaken  

Cursussen toezichthouders om te 
voldoen aan opleidingseisen die 
in de Kwaliteitscriteria 2.1 van het 
Rijk worden gesteld 

In 2014 hebben diverse medewerkers de volgende cursussen afgerond om 
te voldoen aan de opleidingseisen of zij ronden deze voor het eind van 
2014 af: 

 opleiding brandveiligheidsinstallaties; 

 opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht -2; 

 cursus monumenten; 

 juridische opleidingen; 

 cursus ‘natuur’ in relatie omgevingsrecht. 
 
Met deze opleidingen voldoen we volgens de huidige inzichten aan de 
gestelde opleidingseisen.  

Rond maken cyclus van beleid 
t/m evalueren (procescriteria) 

Hier werken we aan. Als eerste bereiden we het uitvoeringsprogramma 
Handhaving Bouwen en Ruimtelijk Ordening 2015 voor.  

 

c. Wat zijn onze speerpunten voor 2015? 

Voor 2015 ligt het speerpunt op de invulling van de procescriteria die op grond van de VTH (vergunningverlening, 
toezicht en handhaving) Kwaliteitscriteria 2.1 nodig zijn. De procescriteria beschrijven de eisen die worden 
gesteld aan de beleidscyclus.  

4.10.4 Wet ruimtelijke ordening (Wro)  
 
a. Algemeen 
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. 

In de programmarekening 2013 was onze conclusie over het jaar 2013 dat we voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen uit de Wro. De Wro schrijft voor dat de raad een structuurvisie vaststelt en aangeeft hoe deze 
wordt uitgevoerd. Beide zijn aanwezig: 

 Structuurvisie Den Helder 2025 is op 17 september 2012 vastgesteld (RB12.0106) 

 de eerste Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Den Helder 2025 is vastgesteld op 18 november 2013 
(RB13.0127). 

b. Wat is de stand van zaken van de verbeteracties? 

 

Verbeteractie Stand van zaken  

Zorgen dat alle 
bestemmingsplannen jonger zijn 
dan tien jaar 

99% van het grondgebied van de Gemeente Den Helder wordt gedekt door 
bestemmingsplannen jonger dan tien jaar.  
Uitzondering is een gebiedje dat ten zuidoosten van de Van Galenbuurt ligt.  

 

c. Wat zijn onze speerpunten voor 2015? 

Voor 2015 zijn onze speerpunten: 

- Uitvoering geven aan de tienjaarplanning om te zorgen dat alle plannen jonger dan tien jaar zijn. 

- Het zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het grondgebied van Den Helder voorzien is van een digitaal 
ontsloten bestemmingsplan.  
 

4.10.5 Archiefwet  

a. Algemeen 

De Archiefwet en de bijbehorende besluiten en regelingen reguleren de verantwoordelijkheden van de gemeente 
als zorgdrager op het gebied van archieven. Kort gezegd gaat het om de verplichting archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. 
 
In de programmarekening 2013 was onze conclusie over het jaar 2013 dat we nog niet goed voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen uit de Archiefwet.  
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b. Wat is de stand van zaken van de verbeteracties? 

Verbeteractie  Stand van zaken  

Aanbieden verslag Archief KPI’s 
2014 aan raad 

Op grond van de door de gemeente aangeleverde gegevens in de Kritische 
Prestatie Indicatoren, zoals vastgesteld door de VNG, heeft de 
archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
het jaarverslag KPI’s 2014 aan de gemeente aangeboden.  
Deze KPI’s zetten we na goedkeuring door de raad op 
www.waarstaatjegemeente.nl. Den Helder is hiermee een van de eerste 
gemeenten die dit nieuwe instrumentarium volledig heeft ingevuld. 
We hebben het jaarverslag aan de raad aangeboden.  

Uitvoeren Verbeterplan 
informatievoorziening 

Het Directieberaad heeft het Verbeterplan informatievoorziening 
geaccordeerd. We werken hard aan de uitvoering van de projecten uit dit 
plan. Diverse KPI’s op het gebied van archiefbeleid zijn inmiddels al op 
groen gezet.  
We hebben archiefachterstanden in kaart gebracht, werkzaamheden 
verdeelt en we werken hier zoveel als mogelijk aan. De positionering van 
de verschillende functies binnen het team is op orde en de taakverdelingen 
zijn helder. 

Op orde brengen van de basis 
van het team  

Eind mei zijn sollicitatiegesprekken gevoerd voor de invulling van een 
functioneel applicatiebeheerder en twee allround medewerkers waarmee 
we het team versterken. We kunnen hierdoor de doelstellingen uit het 
verbeterplan bereiken.  

Wegwerken van 
archiefachterstanden en 
voorbereiden digitalisering 
documentstromen (WIZ) en 
bewerken 
omgevingsvergunningen 

Voor het wegwerken van de achterstanden en voorbereiden voor 
digitalisering van documentstromen WIZ loopt een project. We hebben in 
mei 375 strekkende meter archief afgevoerd en ter vernietiging 
aangeboden. Dit project ligt op schema. 
Het project Bewerken omgevingsvergunningen is op 13 januari 2014 van 
start gegaan en loopt ongeveer 9 maanden. Na gereedkomen van het 
project zijn de omgevingsvergunningen geregistreerd, het 
bouwvergunningenbestand, de milieudossiers en de bodemdossiers 
afgesloten en nagenoeg gereed voor overbrengen naar het RHCA. 
Hiermee kunnen we afscheid nemen van 600 meter archief. 

Opstellen informatiebeheerplan  Er is een opzet en een taakverdeling gemaakt. Deze zetten we de komende 
periode verder uit. Ook de nieuwe medewerkers werken mee aan de 
totstandkoming van het informatiebeheerplan.  
Volgens planning is eind 2014 een plan in concept gereed.  

 

c. Wat zijn onze speerpunten voor 2015? 

Voor 2015 zijn onze speerpunten: 

- Verdere digitalisering van kritische documentstromen; 
- Het project Zaakgericht werken; 
- Digitale duurzaamheid in relatie tot het e-depot en het RHCA; 
- Vervanging archiefbescheiden, waardoor er op den duur volledig digitaal gewerkt kan worden.  

 

4.10.6 Externe Veiligheid  

a. Algemeen 

Dit onderwerp gaat over het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) en het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI). Het BRZO 1999 stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. 
Het BEVI legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 
Het gaat bijvoorbeeld om LPG-tankstations, spoorwegemplacementen en bedrijven die onder het BRZO vallen.  

In de gemeente Den Helder is in 2015 één bedrijf aangewezen als BRZO -bedrijf, te weten Gulf Oil Nederland 
B.V. Bij een dergelijk bedrijf is sprake van cumulatie van risico’s. Vanaf 1 juli 2013 is de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) belast met de uitvoering van de taken voor de BRZO-inspecties. Deze 
speciale dienst voert de BRZO-taken voor gemeenten uit. We sluiten hiervoor jaarlijks een 
dienstverleningsovereenkomst af. De OD NZKG maakt een jaarverslag over de BRZO- en Wabo- taken en stuurt 
ons dit toe.  

In de programmarekening 2013 was onze conclusie over het jaar 2013 dat we voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen voor externe veiligheid.  
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b. Wat is de stand van zaken van de verbeteracties? 

 

Verbeteractie  Stand van zaken  

Beleidsvisie externe veiligheid 
gemeente Den Helder laten 
vaststellen door de raad 

We hebben de beleidsvisie ter vaststelling aangeleverd. 

 

c. Wat zijn onze speerpunten voor 2015? 

Voor 2015 zijn onze speerpunten: 

- Anticiperen op de nieuwe milieuvergunning van het gasbehandelingsstation van de NAM door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (I en M) waarin nieuwe veiligheidscontouren rondom de installatie worden 
vastgelegd.  

- Anticiperen op het te nemen Luchthavenbesluit door het Ministerie van I en M, waardoor we ook de 
gemeentelijke bestemmingsplannen voor veiligheidszones moeten aanpassen. 
 

4.10.7 Kinderopvang 

Bij de programmarekening 2013 zijn we in deze paragraaf in gegaan op de wetten waar de provincie risicogericht 
toezicht op houdt. Ook het Rijk houdt toezicht op taken die we in medebewind uitvoeren. Voor de Wet 
kinderopvang wordt sinds de verantwoording over het jaar 2012 ook waarstaatjegemeente.nl gebruikt. Daarom 
gaan we er hier slechts kort op in. 

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 
houdt tweedelijnstoezicht op de gemeenten en onderzoekt of zij hun wettelijke taken goed uitvoeren. 
Sinds 2012 vullen we voor de Inspectie het onderdeel Kinderopvang op waarstaatjegemeente.nl in. Ook de raad 
kan de rapportage online raadplegen. Daarnaast moeten we voor 1 juli een jaarverslag opstellen en aan de raad 
sturen. Het jaarverslag 2013 is met een raadsinformatiebrief verstrekt. 

De gemeente Den Helder heeft sinds 28 juni 2012 een zogenaamde A-Status. Dat betekent dat de gemeente 
haar wettelijke taken naleeft. Vanaf 2014 volgt de inspectie gemeenten met status A op basis van de 
jaarverslagen en binnenkomende signalen. Als de inspectie signaleert dat gemeenten het risico lopen hun 
wettelijk taken onvoldoende uit te voeren, volgt onderzoek. 
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Bijlage 1: Meerjaren investeringsplan 2015-2018  

 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

Auto 242 (bestrating) 55                

Auto 243 (schone straat) 55                

De Dogger, windsingels 39                

Hekwerk De Schooten 44                

Hekwerk Streepjesberg 132             

Investering in riolering 2015 Pompen en gemalen 100             

Kolkenzuiger 432 185             

Kraan grafdelver 212kr 25                

Meubilair 85                

Netwerk 50                

Quelderduyn asfalteren 122             

Quelderduyn drainage gras speelvelden 214             

Servers en storage 200             

Vrijverval cf nieuw GRP 724             

Werkplekken 415             

Auto 285 (Schooten) 45                

Auto 286 (Jul'dorp) 45                

Hekwerk Streepjesberg 88                

Houtversnipperaar 231 40                

Meubilair 85                

Netwerk 100             

Pompen en gemalen cf nieuw GRP 100             

Servers en storage 50                

Software 250             

Vrachtauto (kraan) 116 155             

Vrijverval cf nieuw GRP 724             

Auto 107 45                

Auto 244 (Nieuw Den Helder) 55                

Auto 245 55                

Auto 246 55                

Auto 247  55                

Drainage voetbalveld Zeemacht 47                

Hekwerk Julianadorp 500 m 39                

Meubilair 85                

Pompen en gemalen cf nieuw GRP 100             

Servers en storage 50                

Software 225             

Telefonie/mobiele devices 300             

Tractor 223 50                

Tractor 226 50                

Veegmachine 425 114             

Vrijverval cf nieuw GRP 724             

Meubilair 85                

Netwerk 100             

Pompen en gemalen cf nieuw GRP 100             

Servers en storage 50                

Software 150             

Tractor 210 50                

Tractor 211 50                

Tractor 224 60                

Vrijverval cf nieuw GRP 724             

Werkplekken 215             

Eindtotaal 2.446          1.682          2.048          1.584          
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Bijlage 2: Specificatie toedeling producten aan programma’s en 
productenraming 

 

  

 werkelijk 2013 begroting 2014  2015  2016  2017  2018

Programma Product Omschrijving produkt baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

01 Algemeen bestuur/bedrijfsvoering001 Raad 817- 900- 846- 846- 846- 846-

004 College B & W 1 3.722- 6 3.714- 6 3.653- 6 3.650- 6 3.624- 6 3.635-

017 Voorlichting 26 191- 166- 167- 167- 167- 167-

018 Service en Informatiepunt 1.017- 946- 1.019- 1.019- 1.191- 1.191-

031 Burgerzaken 1.878- 2.044- 2.212- 2.059- 2.172- 2.170-

046 Baten secr.leges burgerzaken 862 298- 974 275- 993 275- 993 275- 993 275- 993 275-

071 Bestuurlijke samenwerking 67- 168- 176- 176- 179- 179-

076 Raadsgriffie 476- 489- 519- 519- 519- 519-

941 Onvoorziene uitgaven

943 Stelposten 139 2.466- 124- 448 600 572- 600 509-

960 Uitvoering wet WOZ 413- 497- 446- 446- 453- 452-

981 Lasten heffing en inning 445- 412- 417- 417- 423- 423-

985 Saldo kostenplaatsen 265 715- 177- 72 65 65

Saldo van baten en lasten 889 9.059- 1.118 12.792- 999 10.031- 999 9.053- 1.599 10.356- 1.599 10.301-

mutaties in reserve 2.829 650- 1.833 377- 249 650- 650-

geraamd resultaat 3.718 9.709- 2.951 13.169- 1.248 10.681- 999 9.703- 1.599 10.356- 1.599 10.301-

saldo 5.991- 10.218- 9.433- 8.704- 8.757- 8.703-

01 Algemene dekkingsmiddelen901 Financiering 2.017 17 1.914 485 1.716 296 1.985 6- 1.992 900 2.000 725

911 Beleggingen 315 21- 200 21- 270 21- 270 21- 270 21- 270 21-

915 Deelnemingen 6.532 837- 1.234 259- 8.421 259- 1.020 259- 1.020 259- 1.020 259-

921 Geldleningen aan derden 377 366- 289 280- 179 174- 161 157- 144 139- 126 122-

931 Gemeentefonds 64.911 66.150 60.022 59.170 59.021 58.626

965 Baten OZB gebruikers 2.677 2.682 2.735 2.735 2.735 2.735

966 Baten OZB eigenaren 9.056 8.895 9.072 9.072 9.072 9.072

969 Baten forensenbelasting 608 652 665 665 665 665

970 Baten toeristenbelasting 582 792 808 808 808 808

971 Baten hondenbelasting 349

973 Baten precariobelasting 43 38 39 39 39 39

932 Deelfonds sociaal domein 35.376 35.806 34.690 34.769

Saldo van baten en lasten 87.468 1.207- 82.845 75- 119.303 158- 111.732 443- 110.457 480 110.129 322

mutaties in reserve 6.771- 1.383- 520 8.261- 1.345- 1.352- 1.360-

geraamd resultaat 87.468 7.978- 82.845 1.458- 119.823 8.419- 111.732 1.788- 110.457 872- 110.129 1.038-

saldo 79.490 81.387 111.404 109.945 109.585 109.091

02 Integrale veiligheid 101 Brandpreventie en hulpverl. 20 5.723- 2 5.328- 4.976- 5.136- 4.974- 4.967-

125 Rampenbestrijding 373- 390- 366- 366- 373- 373-

155 Opvang zwerfdieren 131- 136- 112- 112- 112- 112-

161 Strandvonderij 2 5- 5- 5- 5- 5-

165 HALT 25- 23- 23- 23- 23- 23-

171 Handhaving openbare orde 193 1.123- 996- 884- 836- 852- 852-

181 Verg./onth.bijzondere wetten 78 558- 67 684- 68 703- 68 703- 68 718- 68 717-

Saldo van baten en lasten 291 7.930- 69 7.563- 68 7.068- 68 7.180- 68 7.056- 68 7.049-

mutaties in reserve

geraamd resultaat 291 7.930- 69 7.563- 68 7.068- 68 7.180- 68 7.056- 68 7.049-

saldo 7.639- 7.494- 7.000- 7.112- 6.988- 6.980-

03 Beheer openbare ruimte 201 Civiele kunstwerken 12 219- 237- 217- 205- 206- 206-

203 Coördinatie nutsvoorzieningen 28 112- 15 101- 15 135- 15 135- 15 138- 15 138-

207 Schone straat 200 2.165- 200 2.240- 200 1.926- 200 1.918- 200 1.948- 200 1.948-

209 Straatmeubilair 278 303- 58 603- 59 464- 59 465- 59 469- 59 469-

211 Straatverlichting 10 997- 12 766- 12 954- 12 955- 12 962- 12 962-

215 Wegenonderhoud 264 3.185- 34 3.857- 34 2.707- 34 2.696- 34 2.700- 34 2.690-

265 Onderhoud waterwegen 3 130- 182- 291- 291- 292- 292-

561 Natuurgroen 155- 67- 69- 68- 69- 69-

575 Buurt- en representatief groen 47 3.840- 1 4.319- 1 3.934- 1 3.935- 1 3.976- 1 3.985-

578 Volkstuinen 56 20- 55 14- 56 27- 56 27- 56 27- 56 27-

761 Wijkbeheer 322 1.044- 274 1.118- 278 1.344- 278 1.343- 278 1.355- 278 1.354-

771 Begraafplaats 783- 2 573- 2 627- 2 630- 2 634- 2 632-

772 Begraafplaats rechten 333 476 486 486 486 486

Saldo van baten en lasten 1.554 12.953- 1.126 14.077- 1.141 12.695- 1.141 12.668- 1.141 12.775- 1.141 12.773-

mutaties in reserve 45 518 258 200- 58 58 58

geraamd resultaat 1.599 12.953- 1.644 14.077- 1.399 12.895- 1.199 12.668- 1.199 12.775- 1.199 12.773-

saldo 11.353- 12.433- 11.495- 11.468- 11.576- 11.574-
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 werkelijk 2013 begroting 2014  2015  2016  2017  2018

Programma Product Omschrijving produkt baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

04 Stedelijke vernieuwing 821 Stedelijke vernieuwing 212 6.813- 250 4.897- 1.702- 1.691- 1.682- 1.672-

Saldo van baten en lasten 212 6.813- 250 4.897- 1.702- 1.691- 1.682- 1.672-

mutaties in reserve 5.033 3.125 636 636 636 636

geraamd resultaat 5.245 6.813- 3.375 4.897- 636 1.702- 636 1.691- 636 1.682- 636 1.672-

saldo 1.568- 1.522- 1.066- 1.055- 1.046- 1.036-

05 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen801 Landmeetkunde 10 122- 16 192- 16 228- 16 228- 16 229- 16 228-

803 Lokaal RO beleid 1 1.331- 16 1.338- 16 1.394- 16 1.394- 16 1.420- 16 1.419-

811 Jaarlijkse bijdrage woningbouw 3.233 3.161- 3.072 2.979- 2.956 2.867- 2.839 2.752- 2.717 2.632- 2.592 2.510-

813 Besluit woninggebonden subs. 13-

815 Exploitatie woningen 287 129- 289 164- 293 182- 293 182- 293 182- 293 182-

831 Gem.garanties en huursubsidie 1- 39 39-

835 Woonwagenvoorzieningen 34 67- 53 66- 27 61- 27 60- 27 60- 27 59-

837 Woningwet 56 167- 20 49- 20 109- 20 109- 20 111- 20 111-

838 Bouwvergunningen 23 2.158- 2.069- 2.746- 2.745- 2.803- 2.802-

839 Woonschepen 6 4- 7 41- 7 8- 7 8- 7 8- 7 8-

841 Leges bouwvergunningen 771 898 916 916 916 916

851 Bouwgrondexploitatie 14.084 14.131- 4.521 5.350- 3.124 3.536- 3.653 4.064- 3.605 4.020- 3.502 3.913-

Saldo van baten en lasten 18.505 21.272- 8.931 12.300- 7.375 11.130- 7.787 11.542- 7.617 11.466- 7.388 11.232-

mutaties in reserve 219 977- 268 39- 93 93 93 93

geraamd resultaat 18.724 22.249- 9.199 12.339- 7.468 11.130- 7.880 11.542- 7.710 11.466- 7.481 11.232-

saldo 3.525- 3.140- 3.662- 3.662- 3.756- 3.751-

06 Verkeer en vervoer 221 Verkeersmaatregelen 35 1.025- 873- 953- 899- 908- 907-

231 Beleid openbaar vervoer 19- 15- 21- 21- 22- 22-

241 Parkeren 3 755- 768- 714- 714- 713- 686-

242 Parkeerbeheer 1 73- 410- 297- 294- 290- 286-

251 Baten parkeerbelasting 914 1.068 964 1.029 1.055 1.081

Saldo van baten en lasten 952 1.872- 1.068 2.066- 964 1.986- 1.029 1.928- 1.055 1.932- 1.081 1.901-

mutaties in reserve 57 13- 41- 97-

geraamd resultaat 952 1.872- 1.068 2.066- 1.021 1.986- 1.029 1.941- 1.055 1.973- 1.081 1.998-

saldo 920- 998- 965- 912- 919- 917-

07 Milieu 741 Inning afvalsstoffenh/reinigin 88- 87- 62- 62- 63- 63-

745 Huishoudelijk afval 857 6.206- 525 5.796- 314 5.850- 304 5.845- 318 5.848- 291 5.820-

753 Baggerbeheer Den Helder BV 7- 14- 4- 4- 4- 4-

755 Rioleringen 21 4.605- 46 4.835- 47 4.941- 47 4.941- 47 4.941- 47 4.941-

763 Bodemonderzoek en sanering 325 827- 56 870- 727- 647- 555- 513-

764 Milieuhygiene Beleid 799- 877- 744- 744- 746- 746-

765 Milieuhygiëne 64 413- 411- 419- 419- 420- 420-

781 Baten afvalst.heffing/reinigin 7.509 7.612 7.765 7.765 7.765 7.765

791 Baten rioolrechten 5.105 5.232 5.336 5.336 5.336 5.336

Saldo van baten en lasten 13.882 12.946- 13.471 12.891- 13.461 12.746- 13.451 12.661- 13.466 12.576- 13.438 12.506-

mutaties in reserve 168 120- 421 120- 270 120- 190 120- 98 120- 56 120-

geraamd resultaat 14.050 13.066- 13.892 13.011- 13.731 12.866- 13.641 12.781- 13.564 12.696- 13.494 12.626-

saldo 985 881 865 860 868 868

08 Onderwijs 402 Openb.basisonderw.huisvesting 10 515- 5 710- 5 750- 5 738- 5 730- 5 721-

412 Bijz.basisonderw.huisvesting 184 1.548- 6 1.439- 6 1.532- 6 1.512- 6 1.492- 6 1.468-

431 Openb.en bijz.spec.onderwijs 36- 29- 29- 29- 29- 29-

432 Openb./bijz.spec.onderw.huisv. 11 668- 663- 740- 728- 717- 675-

452 Bijz.voortgezet onderw.huisv. 1.526- 1.586- 1.669- 1.669- 1.669- 1.669-

473 Natuur en milieueducatie 311- 338- 342- 342- 342- 342-

476 Onderwijshuisvesting 1.529- 407 2.197- 1.272- 1.272- 1.275- 1.274-

625 Volwasseneneducatie 188 188- 188 188- 188 188- 188 188- 188 188- 188 188-

Saldo van baten en lasten 393 6.321- 604 7.150- 198 6.522- 198 6.478- 198 6.443- 198 6.367-

mutaties in reserve 715 56- 848 1.204 1.203 1.230 1.230

geraamd resultaat 1.108 6.377- 1.452 7.150- 1.402 6.522- 1.401 6.478- 1.428 6.443- 1.428 6.367-

saldo 5.269- 5.697- 5.120- 5.077- 5.015- 4.939-
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 werkelijk 2013 begroting 2014  2015  2016  2017  2018

Programma Product Omschrijving produkt baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

09 Cultuur 501 Bibliotheekwerk 1.612- 1.659- 1.688- 1.688- 1.688- 1.688-

505 Emancipatie 56 103- 131- 134- 134- 134- 134-

511 Kunstzinnige vorming 1.071- 28 1.076- 28 1.092- 28 1.092- 28 1.093- 28 1.093-

515 Vormings- en ontwikkelingswerk 42- 43- 46- 46- 46- 46-

541 Bevordering profess.kunsten 100 431- 185- 22- 22- 22- 22-

543 Cultuurbeleid 145- 32- 293- 293- 298- 298-

545 Schouwburg 1.498- 1.522- 1.561- 1.561- 1.561- 1.561-

551 Musea 166- 167- 171- 167- 167- 167-

555 Historische gebouwen 1.485- 1.084- 772- 623- 625- 624-

571 Feest- en gedenkdagen 7- 11- 30- 30- 31- 31-

581 Media 41- 38- 39- 39- 39- 39-

Saldo van baten en lasten 156 6.601- 28 5.950- 28 5.848- 28 5.696- 28 5.703- 28 5.703-

mutaties in reserve 196 100- 196

geraamd resultaat 352 6.701- 224 5.950- 28 5.848- 28 5.696- 28 5.703- 28 5.703-

saldo 6.349- 5.726- 5.820- 5.668- 5.676- 5.675-

10 Sport en vrije tijd 521 Lokaal sportbeleid 288- 39- 176- 176- 179- 179-

523 Sportaccommodaties 249 404- 234 464- 249 493- 249 491- 249 492- 249 489-

525 Sportstimulering 495- 516- 649- 649- 652- 652-

527 Zwemaccommodaties 276 1.210- 526 1.927- 529 1.874- 529 1.874- 529 1.875- 529 1.875-

531 Groene sportvelden/terreinen 682 1.429- 166 819- 120 931- 120 954- 120 963- 120 965-

573 Openluchtrecreatie 140 548- 71 482- 72 462- 72 462- 72 462- 72 453-

576 Evenementen 62 297- 82 309- 83 337- 83 337- 83 340- 83 340-

673 Sociaal cultureel werk 286 713- 66 593- 40 414- 40 411- 40 411- 40 411-

Saldo van baten en lasten 1.696 5.384- 1.144 5.150- 1.093 5.336- 1.093 5.354- 1.093 5.375- 1.093 5.364-

mutaties in reserve 100

geraamd resultaat 1.696 5.384- 1.244 5.150- 1.093 5.336- 1.093 5.354- 1.093 5.375- 1.093 5.364-

saldo 3.688- 3.906- 4.243- 4.261- 4.283- 4.271-

11 Sociaal domein 433 Leerlingenvervoer 7 566- 7 473- 7 481- 7 481- 7 482- 7 482-

461 Leerplicht / RMC 528 1.095- 492 1.214- 492 987- 492 987- 492 999- 492 998-

471 Lokaal onderwijsbeleid 626 711- 646 740- 611 740- 611 740- 611 742- 611 742-

601 Bijstandsverlening 25.613 28.316- 23.441 27.349- 23.441 26.663- 23.441 26.662- 23.441 26.722- 23.441 26.720-

602 Inkomensvoorzieningen 267- 291- 371- 371- 373- 373-

611 Sociale werkvoorziening 8.149 8.685- 8.316 8.432- 8.316 8.440- 8.316 8.440- 8.316 8.441- 8.316 8.441-

623 Werkgelegenheidsprojecten 3.494 4.047- 2.302 2.879- 2.232 3.453- 2.232 3.477- 2.232 3.528- 2.232 3.552-

624 Nieuwkomers 318 321- 60- 34- 34- 35- 35-

641 Minimabeleid 170 2.689- 108 3.296- 108 3.516- 108 3.557- 108 3.625- 108 3.645-

650 Wet Maatsch.Ondersteuning 1.535 5.960- 1.262 7.217- 1.262 20.814- 1.262 20.997- 1.262 20.556- 1.262 20.588-

651 Bevord.welzijnsactiviteiten 193- 185- 186- 186- 186- 186-

652 Wet Maatsch.Ondersteuning 63 865- 96 1.122- 96 954- 96 954- 96 957- 96 957-

653 Maatschappelijk werk 660- 579- 489- 488- 490- 490-

655 Maatschappelijke opvang 63 1.781- 1.813- 1.974- 1.974- 1.979- 1.978-

657 Ouderenwerk 326- 296- 289- 289- 289- 289-

658 Vrijwilligerswerk 285- 288- 212- 212- 212- 212-

659 Schuldhulpverlening 653- 656- 564- 564- 569- 569-

661 Minderheden 802- 174- 153- 153- 154- 154-

671 Jeugd- en jongerenwerk 39 1.012- 5 1.321- 5 1.248- 5 1.247- 5 1.254- 5 1.254-

686 Kinderopvang 247 499- 38 866- 39 815- 39 815- 39 817- 39 817-

696 Wet voorziening gehandicapten 4 3.632- 3.522- 2.924- 2.890- 2.803- 2.803-

701 Ambulancevervoer 29- 23- 23- 23- 23- 23-

711 Verslavingszorg 557- 592- 615- 615- 615- 615-

713 Volksgezondheid 1 1.161- 1.134- 1.220- 1.220- 1.221- 1.221-

721 JGZ uniform deel 972- 887- 801- 801- 801- 801-

723 WMO CJG 44 434- 910- 21.099- 21.347- 20.706- 20.751-

725 activiteiten JAT  en  VAT 124 196- 124 199- 124 203- 124 203- 124 203- 124 203-

731 JGZ maatwerk deel 5- 111-

733 Risicojongeren 8 17- 19 64- 19 66- 19 66- 19 66- 19 66-

Saldo van baten en lasten 41.034 66.738- 36.857 66.693- 36.753 99.331- 36.753 99.790- 36.753 98.848- 36.753 98.965-

mutaties in reserve 423 25- 735 635- 14 14 14 14

geraamd resultaat 41.457 66.763- 37.592 67.328- 36.767 99.331- 36.767 99.790- 36.767 98.848- 36.767 98.965-

saldo 25.306- 29.736- 62.565- 63.023- 62.081- 62.199-

12 Economische ontwikkeling 261 Exploitatie en beheer havens 14 11.160-

301 Markten 11 182- 147- 81- 81- 83- 83-

302 Baten marktgelden 55 10

311 Economische stimulering 1.293- 957- 975- 974- 984- 983-

579 Toerisme 356- 293- 228- 228- 226- 226-

Saldo van baten en lasten 80 12.991- 10 1.397- 1.285- 1.284- 1.293- 1.292-

mutaties in reserve 10.798

geraamd resultaat 10.878 12.991- 10 1.397- 1.285- 1.284- 1.293- 1.292-

saldo 2.114- 1.387- 1.285- 1.284- 1.293- 1.292-

Saldo van baten en lasten 187.539 180.786- 155.564 155.555- 184.684 185.069- 176.473 177.895- 175.602 176.539- 175.003 176.379-

saldo 6.753 9 385- 1.422- 936- 1.377-
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Bijlage 3: Overzicht formatie en salarisraming 

 
Peildatum 1 april 2014 

 
 

 

  

Organisatieonderdeel
FTE’s incl 

bovenformatie
Vacatures Bezetting

Salaris incl 

werkgever kosten

Gemeenteraad 31 - 31 550

College van B&W 5 - 5 554

Griffie 6,11 - 6,11 494

Totaal in programma’s 42,11 - 42,11 1.597

Directie 2 - 2 268

Niet organiek 11,67 - 11,67 925

Concernstaf 40,15 6,39 33,76 3.103

Facilitair bedrijf 86,01 10,44 75,57 5.043

Stadsbeheer 67,63 3,36 64,27 3.600

R&E 55,89 6,22 49,67 4.099

OWS 16,64 0,71 15,93 1.280

PBZ 97,83 6,75 91,08 5.848

VVH 47,14 6,78 40,36 2.941

Totaal in  bedrijfsvoering 424,96 40,65 384,31 27.107
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Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen 

 

Grootboek Naam

Saldo begin 

2015 Toevoegingen Onttrekkingen

Saldo eind 

2015

 1.10150 Algemene reserve            31.374                    910                      734            31.551 

           31.374                    910                      734            31.551 

 1.10201 Nieuwbouw stadhuis              2.607                    500                            -              3.107 

 1.10236 Multicultureel centrum                      5-                         -                            -                      5-

 1.10243 Winst de Nollen                    61                         -                            -                    61 

1.10245 Ontwikkeling de Nollen                       -                         -                            -                       - 

 1.10315 Woonomgeving de Schooten                 413                         -                            -                 413 

 1.10357 Ontwikkelingsfonds M3 cluster                 200                         -                            -                 200 

 1.10359 Strategische Visie              3.155                7.185                      636              9.704 

 1.10360 Drooghe Weert                 280                         -                            -                 280 

 1.10378 Revolverend fonds duurzame openbare verlichting                       -                    200                         40                 160 

             6.711                7.885                      676            13.920 

 1.10245.010 Kunstopdrachten /aankoop kunstvoorwerpen                 151                         -                            -                 151 

 1.10247 Monumenten                 272                         -                            -                 272 

 1.10258 Stedelijk groen (B.N.L.S.)                    72                         -                            -                    72 

 1.10312 Bovenwijkse voorzieningen              1.575                         -                            -              1.575 

 1.10361 Bodemsanering                 854                    120                      270                 704 

 1.10372 Frictiefonds                 249                         -                      249                       - 

 1.11507 Decentralisatie onderwijshuisvesting              4.056                         -                      910              3.146 

             7.228                    120                   1.429              5.918 

 1.10286 Herontwikkeling Lidwina                 788                         -                            -                 788 

 1.10299 DIVMAG - terrein                 238                         -                            -                 238 

 1.10339 Aankopen stadshart ihkv wet Voorkeursrecht              2.391                         -                         80              2.310 

 1.10366 Participatie / werkdeel WWB                    40                         -                            -                    40 

             3.456                         -                         80              3.376 

 1.10275 Woonwagens Blankmanstraat                 124                         -                         13                 111 

 1.10283 Duinen Noordkop / Bezoekerscentrum                 196                         -                         12                 184 

 1.10347 Verplaatsing kinderboerderij                 316                         -                         18                 298 

 1.10374 Nieuwbouw Stadhuis                 527                    150                            -                 677 

 1.10375 Exploitatie parkeren                 494                         -                         57                 437 

             1.657                    150                      100              1.707 

 1.10249.020 Nieuwbouw Pijler/Herderschee              1.773                      71                      123              1.721 

 1.10269 Dekking kapitaal lasten investeringen stadhuis                    57                         -                            -                    57 

 1.10290 Onderwijscluster Pasteurstraat              2.361                      94                      158              2.298 

             4.191                    165                      281              4.076 

Totaal reserves           54.618                9.231                  3.300           60.548 

1A002 Voorziening brandweerkazerne                 534                      73                         60                 546 

1A011 Onderhoudsvoorziening gymnastieklokalen lokalen                 247                      85                            -                 333 

1A014 Egalisatievoorziening riolering              6.199                    757                            -              6.956 

1A015 Egalisatievoorziening onderhoud overige gebouwen              3.401                    390                      400              3.391 

1A019 Egalisatievoorziening huishoudelijk afval              1.237                         -                      222              1.015 

1A021 Onderhoud Sportaccommodaties                 296                    102                            -                 398 

1A022 Onderhoudsvoorziening AED                    22                        5                            -                    28 

           11.937                1.413                      682            12.667 

1B012 Voorziening waterbreed                 535                    286                      300                 522 

1B015 Schadeclaim Staat              1.650                         -                            -              1.650 

1B017 Bodemsanering Willemsoord                       -                         -                            -                       - 

1B018 Claim Willemsoord                 578                         -                            -                 578 

             2.763                    286                      300              2.750 

Totaal voorzieningen           14.700                1.699                      982           15.417 

           69.317              10.930                   4.282            75.964 Totaal reserves en voorzieningen

2015

Totaal Algemene reserve

Totaal Beleidsprioriteiten

Totaal Meerjarig beleid

Totaal Buffer voor risico's

Totaal Egalisatiereserves

Totaal Technische reserve

Totaal Kostenegalisatievoorzieningen

Totaal voorzieningen voor risico's



Bijlage 5: Overzicht incidentele baten en lasten 

  

Programma product Omschrijving  2015  2016  2017  2018

01 Algemeen bestuur/bedrijfsvoering 031.6199.300 Verkiezingen leveranties (incl.Waterschapsverk.) 154.175 70.000 70.000

171.6303 Aanschaf camera's binnenstad 20.250

171.6199.012 Project Kompas Noordkop 24.300

943.7320.004 Stadhuis -500.000 -500.000 

985.7154.001 KP directie, kosten t.l.v. frictiefonds 154.000 0 0

985.7154.002 KP personeel, opleidingskosten 95.000

987.3330.985 Onttr.bestemm.reserve frictiefonds -249.000 0 0

987.7202.985 Toev.egalisatie reserve stadhuis 150.000 150.000 0

987.7203.004 Toev.bestemm.reserve nieuwbouw stadhuis 500.000 500.000 0

Totaal 01 Algemeen bestuur/bedrijfsvoering 348.725 150.000 70.000 70.000

01 Algemene dekkingsmiddelen 915.3510 Dividend aandelen - uitkering NUON gelden -7.185.000 

931.3016 Gemeentefonds - nwe taak Waterschapsverkiez. -83.300 

987.7203.915 Toevoeging aan reserve Strategische Visie 7.185.000

987.3310.931 Onttr.alg.reserve Gemeentefonds (NUP-gelden) -520.000 0 0 0

Totaal 01 Algemene dekkingsmiddelen -603.300 0 0 0

02 Integrale veiligheid 101.7340 FLO overgangsrecht 385.361 368.893 208.886 208.886

Totaal 02 Integrale veiligheid 385.361 368.893 208.886 208.886

03 Beheer Openbare Ruimte

987.7203.211 Toev.bestemm.reserve Straatverlichting -200.000 

987.3310.211 Onttr.alg. reserve Straatverlichting 200.000

Totaal 03 Beheer Openbare Ruimte 0 0 0 0

06 Verkeer en vervoer 221.6299.270 Verkeersonderzoek 55.688

987.3330.241 Onttr.bestemm.Parkeren -56.676 

Totaal 06 Verkeer en vervoer -989 0 0 0

12 Economische ontwikkeling 301.6199.002 Bijdrage verz.stand. markt 7.500 5.000 2.500

Totaal 12 Economische ontwikkeling 0 7.500 5.000 2.500

Eindtotaal 129.798 526.393 283.886 281.386


