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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie naar aanleiding van 
de kaderbrief en de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

 
Aan de fractie ChristenUnie 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 15 mei 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld naar aanleiding van de kaderbrief en de 

brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: 

 

Op 11 mei 2017 hebben wij van u een kaderbrief ontvangen. Deze is op geen enkele wijze te 

vergelijken met voorgaande edities. Er wordt geen enkel financieel perspectief geboden, noch enige 

cijfermatige onderbouwing. 

Eveneens op 11 mei 2017 hebben wij van de commissaris van de Koning dhr. J.W. Remkes bericht 

gehad over de financiële positie van de gemeente Den Helder. In deze brief verwacht de commissaris 

van de Koning dat in de kadernota, die juli 2017 wordt vastgesteld, voorstellen om de tekorten in de 

meerjarenraming weg werken en het achterstallig onderhoud van kapitaalgoederen ter waarde van  

€ 13 mio planmatig op te nemen. 
 

Vragen: 

1. hoe gaat u aan de  verwachting van de commissaris van de Koning voldoen? 

2. hoe geeft u de raad de financiële handvatten om hierover besluiten te nemen? 

3. het bedrag, door de commissaris van de Koning genoemd (€ 751.755,-) is niet één op één terug te 

 vinden in de besluitenlijst van de genoemde raadsvergadering. Kunt u dit verklaren? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

1. hoe gaat u aan de  verwachting van de commissaris van de Koning voldoen? 

 

In het proces van kaderbrief naar begroting 2018, waarin nog enkele stappen samen met uw raad 

worden voorgesteld, gaan we er vanuit dat we tot een structureel sluitende begroting komen. In deze 

begroting wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de commissaris van de koning over de 

tekorten in de meerjarenraming en het achterstallig onderhoud van kapitaalgoederen. In een gesprek 

met de provincie en in een schriftelijk antwoord op de brief van de provincie zal dit worden toegelicht. 

 

2. hoe geeft u de raad de financiële handvatten om hierover besluiten te nemen? 

 
In het proces richting begroting zijn enkele momenten met uw raad voorzien waarin we 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, met u zullen bespreken. 

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. Hiermee krijgt u als raad 

financiële handvatten om een besluit te nemen over de begroting 2018. 

 

3. het bedrag, door de commissaris van de Koning genoemd (€ 751.755,-) is niet één op één terug te 

 vinden in de besluitenlijst van de genoemde raadsvergadering. Kunt u dit verklaren? 

 
Dit bedrag komt uit het bijbehorend raadsvoorstel RVO16.0117. Onder het kopje ‘financiële 
consequenties’ is daarin het volgende opgenomen: “De geraamde parkeerinkomsten voor 2018 
bedragen € 956.755. Door vaststelling van de begrotingswijziging volgend uit de ‘memo naar een 
sluitende begroting’ worden deze inkomsten verlaagd met € 205.000 zodat er 
voor het jaar 2018 € 751.755 inkomsten resteert.”  
 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Den Helder, 23 mei 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


