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Nr. RV17.0036 (2017) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD betreffende Kaderbrief 2018-
2021 

 

 
Aan de fractie VVD 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 2 juni 2017 hebben wij enkele aanvullende schriftelijke vragen ontvangen over Kaderbrief 2018-

2021 naar aanleiding van de beantwoording van eerdere vragen van het CDA en de VVD.  Hieronder 

volgen de vragen en de bijbehorende antwoorden: 

 
1. Kunt u ons een overzicht doen toekomen van alle structurele en incidentele ruimtevragers 

welke door eerdere besluitvorming via raadsbesluiten danwel moties een hypotheek hebben 
gelegd  op de begroting van 2018 en verder? 

 
Het antwoord op deze vraag hangt samen met de vraag die eerder is gesteld door het CDA. (Vraag 1 
van RV17.0034). Overigens bevat de (meerjaren)begroting 2017-2020 de effecten van alle besluiten 
die voor de begroting 2017 en later zijn genomen door de raad. Voor het inzicht in de ontwikkeling zijn 
de beslispunten van de raad die zijn genomen na vaststelling van de begroting 2017-2020 en die 
mogelijk effect hebben op de begroting 2018 en verder daarbij relevant.  
 
2. Klopt het dat deze ruimtevragers pas gekoppeld worden aan een eventuele dekking tijdens de 

begrotingsbehandeling in november? 
 
Nee, dat is onjuist. Wij hebben de raad een procesvoorstel gedaan voor het traject om te komen tot 
een begroting. In dit voorstel wordt rekening gehouden met een discussie over de inhoud en daarna 
een discussie over de middelen. De eerste bijeenkomst over de inzet van de middelen is gepland 
begin september.  Wanneer het dan nodig blijkt in de periode tussen begin september en de 
vaststelling van de begroting in november nader over de inzet van de middelen te spreken, naast de 
reguliere behandeling in de commissies, zal daar in overleg met de raad verdere afspraken worden 
gemaakt.  
 
3. Klopt het dat tot die tijd er nog geen enkele voorbereiding of uitvoering plaatsvindt van 

eventueel "nieuw" beleid danwel aangekondigde beleidsintensiveringen? 
 
Voorbereidingen van nieuw beleid waarover uw raad reeds een besluit heeft genomen, zoals bedoeld 
in vraag 1, worden conform de wens van de raad al gemaakt. Noodzakelijke voorbereiding voor nieuw 
beleid vanaf 2018 zal aansluiten bij het overleg met de raad over de kaderbrief; hierin worden lijnen 
aangegeven voor de gebiedsgerichte aanpak en die worden met de raad besproken in juli en 
september. 
 
4. Kunt u een overzicht geven van de door de raad ingebrachte moties welke nog niet zijn 

afgehandeld? 
 
Als bijlage treft een overzicht aan van alle moties van de afgelopen periode, waarvan de afwikkeling 
nog niet of nog niet geheel heeft plaatsgevonden. 
 
5. Kunt u aangeven per motie welke mogelijk tot extra uitgaven kan leiden? 
 
Voor zover moties tot extra lasten zullen leiden voor de meerjarenbegroting 2018-2021 zult u daarover 
geïnformeerd worden in de bijeenkomst van begin september.   
 
6. Zijn er op dit moment structurele danwel incidentele ruimtevragers bekend die extra op de 

begroting kunnen gaan drukken? 
 
Ja, er is een aantal ruimtevragers bekend, die op de begroting kunnen gaan drukken wanneer de raad 
daartoe besluit. Het procesvoorstel dat het college heeft gedaan om te komen tot een sluitende 
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begroting in november stelt voor om eerst een inhoudelijke discussie te voeren over de gewenste 
ontwikkeling en dan pas over de ruimtevragers te spreken. 
 
7. Wat is de toegevoegde waarde van het vaststellen van een kaderbrief zonder dat we de 

consequenties inzichtelijk hebben? 
 

De toegevoegde waarde is, dat uw raad eerst een discussie over de inhoud voert een daarover 

overeenstemming bereikt. De inhoud wordt vervolgens gebruikt als vertrekpunt voor de financiële 

invulling.  
 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 6 juni 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


