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Vragen bij behandeling agendapunt 5 Cie B&M 16 februari 2015 

 

Effecten van de september- en decembercirculaire 2014 én de garanties op de vastgestelde 

programmabegroting 2015-2018. 

 

1. De gemeenteraad stelt de begroting vast op basis van feitelijke informatie van de zijde van 

het College. Op 21 oktober 2014 is de raad middels een RIB geïnformeerd over de effecten 

van de september circulaire. Op 30 juni 2014 heeft de raad onder voorwaarden ingestemd 

met het verlenen van een garantie aan MGG. Op 16 september 2014 wordt de raad 

geïnformeerd middels een RIB dat ondanks de bedenkingen en voorwaarden de 

garantieverlening zal plaatsvinden. 

� Kan het College uitleggen wat de overwegingen zijn geweest om de feitelijke 

informatie uit voornoemde RIB’s niet te verwerken in de begroting 2015?  

2. Op basis van welke gespecificeerde bedragen is het College gekomen tot de saldi voor de 

onderscheiden begrotingsjaren 2015-2018 zoals deze zijn genoemd in RIB 14.0124 van 21 

oktober 2014? 

3. Kan het College aangeven welk effecten de garantieverlening aan Gemini heeft op de 

weerstandsratio voor de begroting 2015 en verder? 

4. Kan het College aangeven waarom op 10 november 2014 bij de begrotingsbehandeling, gelet 

op de beantwoording van vragen 1 t/m 3, de Raad toch is voorgehouden dat er sprake zou 

zijn van een sluitende begroting? 

5. Op 10 november 2014 heeft de Raad de begroting vastgesteld. Op dat moment waren er 

alleen indicaties dat er voor kazernegemeenten wellicht een compensatie zou komen voor 

de implicaties van de wet BAG. Daarover had echter nog geen besluitvorming 

plaatsgevonden. Op 11 december 2014 heeft min BZK na parlementaire besluitvormig de 

december circulaire gepubliceerd waarin de gewenste compensatie was opgenomen. 

Middels RI 14.0160 d.d. 20 januari 2015 is de Raad over de uitkomsten van december 

circulaire geïnformeerd. Dit roept de volgende vragen op: 

a. Kan het College aangeven waarom de Raad niet bij aanvang van het begrotingsjaar is 

geïnformeerd over de effecten vanwege de decembercirculaire maar pas per 20 januari 

jl.? 

b. Op basis van welke gespecificeerde bedragen is het College gekomen tot de saldi voor de 

onderscheiden begrotingsjaren 2015-2018 zoals deze zijn opgenomen in RIB 14.0160 van 

20 januari 2015 m.b.t. de december circulaire?  

c. Naar onze berekeningen levert de som van de effecten van beide circulaires een 

substantieel positief saldo op voor 2015. Wanneer kan de Raad een voorstel verwachten 

voor het bestedingsdoel van dat bedrag?  

d. Kan het College aangeven waarom de effecten van beide circulaires niet, overeenkomstig 

de werkwijze van de provincie, is neergelegd in een eerste begrotingswijziging bij 

aanvang van het begrotingsjaar? 
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6. Kan het College aangeven wat de implicaties zijn van de recente garantieverlening aan Port 

of Den Helder voor het weerstandsratio van onze programmabegroting enerzijds en voor de 

garantiemogelijkheden (plafond) binnen de gemeentelijke begroting anderzijds? 

7. Onlangs heeft er een voorlichting plaatsgevonden over het Gemini dossier. Tijdens die 

bijeenkomst is mede vanuit het College een warm pleidooi gehouden om de Raad positief te 

enthousiasmeren voor verdere garantie verleningen aan MGG tot een maximum van € 20 

Mio.  

� Kan het College aangeven of en zo, ja op welke wijze, deze garanties zouden passen 

in onze meerjarenbegroting? 

� Kan het College aangeven welke impact deze garantie zou hebben op de verdere 

garantiemogelijkheden binnen de begroting? 

8. De verleende garanties aan Gemini en Port of Den Helder zijn strijdig of staan op zijn minst 

op gespannen voet met de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun.  

Het Gemini had/heeft(?) liquiditeitsproblemen en had om die reden geen garantie lening 

mogen krijgen. Het zou eerder in aanmerking komen voor reddingssteun/ 

herstructureringssteun.  

Aan Port of Den Helder is een 100% garantie verleend i.p.v. de in de Europese regelgeving 

opgenomen toegestane 80%. Voor 100 % garantie is expliciete toestemming nodig van de 

Europese commissie. 

� Kan het College aangeven of rekening (ook financieel) is gehouden dat beide 

garanties als staatssteun kunnen worden aangemerkt? 

9. In de december circulaire is navolgende frase opgenomen: “Aan de gemeente Den Helder is 

over 2014 het resterende bedrag van € 325.000 toegekend voor het Kenniscentrum Wind op 

Zee.”  

� Waar en in welk jaar wordt dit bedrag verantwoord? 

10. Op aandringen van de Raad heeft het College in oktober alsnog besloten om een plan in te 

dienen bij het Rijk ter verkrijging van huishoudelijke hulp toelage(HHT). In de kamerstukken 

is een opsomming van gemeenten opgenomen die een plan hebben ingediend. Daarbij staat 

Den Helder niet. In de december circulaire wordt kort naar deze stukken gerefereerd.  

� Kan het College aangeven of de inzending tijdig heeft plaatsgevonden, wat de stand 

van zaken tot heden is en met welk bedrag wij rekening mogen houden?  

11. Voor 2015 zijn de uitkeringen vanuit het gemeentefonds  t.b.v. Participatiewet, Jeugdzorg en 

WMO gebaseerd op historische cijfers. Voor 2016 en 2017 ev wordt een objectief 

verdeelmodel gebruikt.  

� Kan het College aangeven met welke kortingen de Raad rekening moet houden?  
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