
¥ 
Raadsvragen 

 

Raadsvragen ¥ Pagina 1 van 2 

 

Nr. RV17.0032 (2017) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties CDA en VVD betreffende 
Kaderbrief 2018-2021 

 

 
Aan de fractie CDA en VVD 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 12 mei 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Kaderbrief 2018-2021: 

 

De fracties van het CDA en de VVD hebben grote moeite met de kaderbrief zoals deze nu 

gepresenteerd is. Wij kunnen als gemeenteraad geen enkele beleidskeuze maken zonder dat er een 

financiële paragraaf verbonden is aan het huidig voorstel. Daarnaast hebben wij van gedeputeerde 

staten van Noord-Holland inzake de financiële positie van de gemeente Den Helder in 2017 een brief 

mogen ontvangen waarin de zorg is uitgesproken over de financiële kaders die gemaakt dienen te 

worden in de kadernota. De beoogde beleidsafhandeling schiet te kort en daarmee zijn doel voorbij.  

Dit is voor het CDA en de VVD een zeer ongewenste situatie. 

 

Naar aanleiding hiervan legt het CDA en de VVD de volgende vragen aan u voor: 
1. Is het college bereid om alsnog een kadernota te presenteren aan de raad met een financiële 

onderbouwing waarin een bewuste keuze gemaakt kan worden voor de koers van de 
komende jaren? 

2. In welke vorm wordt de raad tot keuze gesteld om een financiële afweging te maken als het 
gaat om de kaders voor alle afzonderlijke voorstellen die de afgelopen maanden de 
commissie en de raad gepasseerd hebben. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 
1. Is het college bereid om alsnog een kadernota te presenteren aan de raad met een financiële 

onderbouwing waarin een bewuste keuze gemaakt kan worden voor de koers van de komende 
jaren? 
 

Wij begrijpen de verwarring die is ontstaan door het aanbieden van de kaderbrief 2018-2021 als 
alternatief voor een kadernota zoals u dat de afgelopen jaren van ons gewend bent. Voor het 
aanbieden van een financiële onderbouwing voor de komende jaren dienen we echter nog enkele 
stappen te zetten voordat we deze goed kunnen aanbieden. Na behandeling van de kaderbrief 2018-
2021 in uw commissie Bestuur en Middelen en in uw raad op 5 juli, zijn wij voornemens om deze 
stappen samen met u te zetten. 
Voor uw zomerreces willen we samen met uw raad de opzet en de doelen (doelenboom) van het 
programma gebiedsgericht werken uitwerken. Na uw zomerreces komen we bij u terug met het 
financiële kader in relatie tot nieuwe ruimtevragers en over de voorstellen met financiële gevolgen die 
de afgelopen maanden de commissie(s) en raad gepasseerd hebben. 
Tevens gaan we met u uitwerken wat de gebiedsgerichte aanpak voor 2018 en de volgende jaren 
inhoud wat betreft beleid, uitvoering en de financiële consequenties. Na deze bijeenkomsten, waarbij 
u een actieve rol heeft, zal de begroting 2018 worden aangeboden. 
   
2. In welke vorm wordt de raad tot keuze gesteld om een financiële afweging te maken als het gaat 

om de kaders voor alle afzonderlijke voorstellen die de afgelopen maanden de commissie en de 
raad gepasseerd hebben. 

 
Een aantal van de door u bedoelde voorstellen wordt opgenomen in het programma gebiedsgericht 
werken. Voorstellen voor een sluitende begroting worden na uw zomerreces, in een aparte 
bijeenkomst met uw raad, voorgelegd vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in november. De 
financiële afwegingen worden tijdens deze bijeenkomst behandeld. 
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Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 23 mei 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


