
AM ENDEM ENTEN PROGRAMMABEGROTING 201 8

Nr. Fractie Onderwerp Progr

46.1 GL Schrappen € 4.150.000,- Stedelijke vernieuwing (stadspark) en
het beslag op de Algemene Reserve

B

p{6.2 GL Aanpassen budget Hulp in het huishouden (€ 450.000,-) 6

46.3 GL Extra budget voor het versneld opheffen van het achterstallig
onderhoud in de openbare ruimte (€ 250.000,-)

2

46.4 SLDH Sch ra p pe n ta ri efsve rhog i n g afva I stoffe n heff i n g 7

46.5 GL Professionaliseren van de LOS (€ 92.000,- structureel en
€ 50.000,- incidenteel)

5

46.6 CDA Professionaliseren van de LOS (in totaal tot € 90.000,-
structureel en € 30.000,- incidenteel)

5

46.7 BB, BvDH,
VS, CU en
FV

Opheffen programma 9 Gebiedsgerichte aanpak (budgetten
terug naar programma's 2 en 6)

2 6

en9

46.8 CU lnnovatieve projecten Sociaal Domein in overleg met de raad 6

46.9 GL Kwantiteit bomen (tekstuele aanpassing) 2



ATUENDEMENT NT.: A

GROENLINKS datum raadsver gaderin g:

B p{rv€ n0(t- Lo'aì
Amendement

aangenomen / verrvorpen / ingetrokken

De raad in vergadering bijeen op B november 2017;
gelezen het voorstel van het college van B&W tot het vaststellen van
de begroting 2018, nummer RVO 1,7.0075;

besluit

aan beslispunt 2 van onderwerp besluit RB 17.0059 het volgende toe
te voegen"

, met dien verstande dat:
het benodigde budget voor het invullen van stedelijke vernieuwing,
ad € 4.150.000, - waaronder het stadspark en daarmee het beslag op
de algemene reserve wordt geschrapt.

Namens de fractie van Groenlinks

C.f.Dol-Cremers

Toelichting.
De raad heeft afgesproken ,van het Uitwerkings Plan stadshart, fase l-
plus in 20IB af te ronden.
Dit heeft veel financiën gevraagd, waardoor andere programma's in
hebben moeten leveren. B.v. de openbare ruimte.
Verdere uitvoering van het UP heeft geen prioriteit.
Laten we eerst de wijken op orde brengen voordat we verder gaan

met het UP



AMENDEMENT NT.:

GROENLINKS datum raadsvergadering:

I h'úrúi3 nnR¿rL Lo iì
Amendement aangenomen / verwotpen / ingetrokken

De raad in vergadering bijeen op woensdag B november 2017;
gelezen het voorstel van het college van B&W tot het vaststellen van
de begroting 201-8, nummer RVO 17.0075;

besluit

aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit R817.0059 het volgende toe te
voegen:

, met dien verstande dat
o het budget voor het verstrekken van hulp bij het huishouden in

de periode 201B t/m202L wordt verlaagd met 450.000 euro in
plaats van de door het college voorgestelde 900.000 euro.

o in de periode 201B t/m2021 450.000 euro te onttrekken aan de
algemene reserve ter bekostiging van vorenstaande.

Namens de fractie van Groenlinks

C.f. Dol-Cremers

Toelichtins.

-

Het budget verlagen op huishoudelijke hulp, omdat er de laatste
jaren onderbesteding was, moeten we niet doen.
Den Helder vergrijst, dus zal de vraag toenemen, waardoor de
onderbesteding afneemt.
We zullen het budget nog hard nodig hebben.



AMENDEMENT NT':

GROENLINKS datum raadsvergadering:

B$r o r/¿ n(}É ll- Lc,l

Amendement aangenomen / verworPen i ingetrokken

De raad in vergadering bijeen op woensdag B november 2017;
gelezen het voorstel van het college van B&W tot het vaststellen van
de begroting 2018, nummer RVO 17.0075;

besluit

aan beslispunt 2 van het ontwerpbesluit RB L7.0059 het volgende toe
te voegen:

, met dien verstande dat
¡ het budget voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud

van de openbare ruimte in de periode 20LB t/m2021 wordt
verhoogd met € 250.000 om een versnelde uitvoering mogelijk te
maken;

o in de periode van 2018 t/m2021 € 250.000 wordt onttrokken
aan de algemene reserve ter bekostiging van het vorenstaande.

Namens de fractie van Groenlinks

C.f.Dol-Cremers

Toelichting.
Er is veel achterstallig onderhoud ontstaan.
Voor de inwoners van Den Helder is het op orde zijn van hun
leefomgeving van belang.
Terwijl dit jaren lang verwaarloosd is.



AMENI}EMENT NT.:

datum raadsvergadering:

B Nov¿ns(A L"-l-
Amendement

I

aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op woensdag I november 2017;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
begroting 2018, nummer RVOI 7 .007 5;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018, nummer RVO17.0051;

besluit

1 Aan beslispunt 2van het ontwerpbesluit R817.0059 de volgende passage toe te voegen

, met dien verstande dat
a. de voorgestelde tariefsverhoging afvalstoffenheffing wordt geschrapt;
b. de financiële consequenties die hieruit voortvloeien

. vanaf 2021 worden opgevangen binnen de financiële ruimte in de exploitatie
(€ 206.000,-, memo wethouder Wagner 27 oktober 2017);

o in de periode 2018Llm 2020he dekken uit de Algemene Reserve van de gemeente
(€ 172.000,- per jaar).

2. Artikel 4 van de VERORDENING op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018
(ontwerpbesluit R817.0045) te wijzingen in de volgende tekst:

Maatstaf van heffinq en belastinqtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel

2. lndien uit de Basisregrstratie Personen blijkt dat het perceel
wordt gebruikt door 1 persoon, bedraagt de belasting per
belastingjaar per perceel

€ 353,88

€ 244,32

De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder

R. Post

Toelichtino:

Sociaal Lokaal Den Helder stelt voor de tarieven van vorig jaar te hanteren.
De afvalscheiding gaat ontzettend goed omdat burgers veel energie stoppen in het scheiden van al het
huishoudelijk afval. Het werkt demotiverend dat men ondanks deze inspanningen uiteindelijk dan toch
zo veel meer moet gaan betalen.

De door het college voorgestelde tariefsverhoging zou moeten leiden tot een meeropbrengst van
€ 172.000,-. Het schrappen van de voorgestelde tariefsverhoging leidt derhalve tot een structurele last
van € 172.000,-. De meerjarenraming biedt vanaf 2021 voldoende budgettaire ruimte (€ 206.000,-) om
deze extra last structureel op te vangen.
Voor de jaren 2018 tlm 2020 kan de Algemene Reserve worden belast met een bedrag van
€ 172.000,- per jaar.



GROENLINKS
AMENDEMENT NT.:

datum raadsvergadering:

B oV¿¡r0¡élL L¿i
Amendement

aangenomen / verworpen / ingetrokken

De raad in vergadering bijeen op woensdag 8 november 2017;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de begroting 2018, nummer RVO17.0075:

besluit:

aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB'17.0059 het volgende toe te voegen:

, met dien verstande dat
. het budget voor programma 5 Sporf cultuur en recreatie, op basis van de

herziene begroting 2018 van de LOS, wordt verhoogd met € 92.000,- om het
lokale media aanbod verder te kunnen professionaliseren;

. er een eenmalig budget van € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de
bekostiging van noodzakelijke investeringen bij de lokale media;

o de budgetverhoging in de periode 2018 tot en met 2020 wordt bekostigd uit de
algemene reserve van de gemeente en vanaf 2021 uit de structurele ruimte in de
programmabegroting;

. het eenmalige budget van € 50.000,- wordt bekostigd uit de algemene reserve
van de gemeente.

Namens de fractie van Groenlinks,

C.J. Dol-Cremers

Toelichtino
De gemeenteraad hecht waarde aan een goed functionerende lokale omroep in
Den Helder. De lokale omroep is, in navolging van landelijke ontwikkelingen en mede
op initiatief van de VNG, verplicht te professionaliseren. Met de huidige mate van
gemeentelijke bekostiging (afgerond € 58.000,-) een onmogelijke en dus
onbegonnen zaak, waarmee het voortbestaan van de lokale omroep in Den Helder
op termijn in gevaar komt. De LOS heeft extra financiën nodig om op tal van
gebieden met spoed een inhaalslag te maken en vorm te geven aan de gewenste
ontwikkelingen met het oog op de toekomst (samenwerking regio).
Met de voorgestelde budgetverhoging is een jaarlijkse bekostiging van € 150.000,-
mogelijk, mits de noodzaak door de LOS afdoende wordt aangetoond.
De meerjarenbegroting 2018-2021 en de omvang van de algemene reserve bieden
financiële mogelijkheden om de verdere professionalisering mogelijk te maken.

Bijlage: herziene begroting 2018 LOS.



Concept beqrotinq LOS Den Helder 2018

Baten
Bekostigingsplicht gemeente Den Helder

Opbrengst reclame

Vrienden van de LOS

Overige inkomsten

Lasten
Personele uitgaven
Investeringen ICT en overige

Reservering tbv verplicht 3-jarig kijk- luisteronderzoek
Reservering tbv verhuizing 2O20

Onvoorzien
Redactie

Afschrijving tbv vervanging / reparatie apparatuur
Huisvesting (huur, energie, beveiliging, schoonmaak, etc)

Alg kosten (Olon, doorgifte signaal, contributies, verzekeringen, telefoon, etc)

reclame pr

vormgeving
scholing
Verkoopkosten

€ 150.000
€ 15.000
€ 10.000

€ 5.000
totale baten € 180.000

totale lasten € 180.000

t€aO6foße

D€ût

L.

€ 70.000
€ 12.500

€ 3.000
€ 5.000
€ 5.000

€ 12.500

€ 10.000
€ 15.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 7.500
€ 7.500
€ 2.000

resu ltaat €0



CDA
AMENDEMENT NT.: A

datum raadsvergadering:

B Nú vc n$¿ tt toi
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement

De raad in vergadering bijeen op woensdag I november 2017;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de begroting 2018, nummer RVO17.0075;

besluit:

aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit R817.0059 het volgende toe te voegen

, met dien verstande dat
o het budget voor programma 5 Sport cultuur en recreatie, op basis van de

herziende begroting 2018 van de LOS, wordt verhoogd naar € 90.000,- om het
lokale media aanbod verder te kunnen professionaliseren;

o er een eenmalig budget van € 30.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de
bekostiging van noodzakelijke investeringen bij de lokale media;

. de budgetverhoging in de periode 2018 tot en met 2020 wordt bekostigd uit de
algemene reserve van de gemeente en vanaf 2021 uit de structurele ruimte in de
programmabegroting;

. het eenmalige budget van € 30.000,- wordt bekostigd uit de algemene reserve
van de gemeente;

. de lokale omroep en bij voorkeur in regionaal verband te verzoeken tot een
onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek en de resultaten van het onderzoek te
delen met de gemeenteraad;

o in contact wordt getreden met de regiocolleges om op politiekniveau tot elkaar te
komen over een streekomroep met een streven tot een gezamenlijke
bekostiging.

Namens de fractie van CDA,

R. Slort

Toelichtino:
De gemeenteraad hecht waarde aan een goed functionerende lokale omroep in
Den Helder met een lokale omroep dat voor alle inwoners en bevolkingsgroepen is.
De lokale omroep is, in navolging van landelijke ontwikkelingen en mede op initiatief
van de VNG, verplicht te professionaliseren. De lokale omroep (streekomroep) kan
een belangrijke rol spelen voor promotie van de regio. indien er een streekomroep
gerealiseerd is, dat de omroep krachtiger is om met elkaar verder door te
professionaliseren i.p.v. dat elke lokale omroep dat op eigen kracht moet gaan doen



3

AMENDEMENT NT.:

datum raadsvergadering:

B cJ Ve nßé r¿ Ze¡ I

aangenomen / verworpen / ingetrokken

ChristenUnie

Amendement

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 30 oktober en I november 20L7;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0075 tot het vaststellen van de programmabegroting2OlS,
het investeringsplan 20L8 en de meerjarenbegroting 2019-2021.;

besluit:

beslispunt 3 het ontwerpbesluit (R817.00559) als volgt te wijzigen

Geen programma 'Gebiedsgerichte aanpak' in te stellen en de budgetten die in dit concept-
programma zijn opgenomen - via de begrotingswijziging - weer onder te brengen bij de

oorspronkelijke programma's.

Namens de fracties van

Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vrije Socialisten, Vermooten, ChristenUnie,

M.C. Wouters G. Assorgia K. van Driesten M. Vermooten T. Biersteker-Giljou

Toelichting

Het programma "Gebiedsgerichte aanpak" is ten eerste zonder een deugdelijke afstemming met de raad in
deze begroting voorgesteld. Voorts is volkomen onduidelijk hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk
vorm moet krijgen. Het toewijzen van geld aan programma's waarvan hoe en wat niet duidelijk kan worden
gemaakt is het recept voor ondoelmatige besteding. Tot slot worden financiële middelen toegewezen aan
gebiedsgerichte aanpak voor een belangrijk deel onttrokken aan de door het college zelf geidentificeerde
twee grootste problemen in de stad zijnde achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en armoede.

Bij de behandeling van de kadernota 2079-2022 (of het alternatief daarvoor) kan een inhoudelijke discussie

worden gevoerd over de wenselijkheid van een apart programma en de consequenties hiervan voor de

kaderstellende rol van de raad. Dit sluit ook aan bij artikel 2 van onze Financiële verordening waarin is

bepaald dat'de raod bij oonvqng van iedere roodsperiode een programma-indeling voor die roadsperiode
vqststelt'.



AMENDEMENT NT.: A I

ChristenUnie datum raadsvergadering:

d ¡v ovt¡A ßG rL Lo I

AMENDEMENT aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 november2017, gelezen het
raadsbesluit R817.0059,

Besluit

beslispunt 2: "in aansluiting op de programmabegroting 2O1"8-202L, de bijlage'Nieuw beleid en

meerjarig sluitende begroting 20L8-2O21, vast te stellen", aan te vullen met de volgende opmerking;

aanvulling op beslispunt 2

...... maar de innovatieve plannen binnen het sociale domein niet eerder tot uitvoering te brengen

dan na overleg met de raad en niet voordat er financiëel onderbouwde voorstellen aangeboden zijn

aan de raad.

Namens de fractie van de ChristenUnie

T. Biersteker- Giljou

Toelichtine

ln de begroting wordt aangegeven dat er een nieuw product is/wordt geïntroduceerd dat druk op de

bezuinigingen kan geven (pag. 6). Bij navraag werd gewezen op het nieuwe product "praktische
thuisondersteuning". Hierbij gaat het om een bedrag van ongeveer € 63.000. Het lijkt meer voor de

hand te liggen dat het gaat om het nieuwe product "wijkbedrijf". Hier zijn nog geen bedragen van

bekend. De reserve sociaal domein heeft als eerste functie "zachte landing" en opvang overloop
bijstand. Daarnaast projecten ten behoeve van preventie en innovatie. De raad wordt hierbij (nog)

niet voldoende geïnformeerd en wordt niet in de gelegenheid gesteld om beleidskeuzes te maken

en/of kaders te stellen. Ook de interne organisatie lijkt nog niet toegesneden om al deze

veranderingen te ondersteunen en te begeleiden.



GROENLIilKS
Al\1ET\¡DÐMÐNT NT. A( (t

-t

)

datum raacl sver'¡taderi ng :

d N u vc /\(5é/t Lrl

Amendement
aailgenolrerr / verrvotpen / ingetrokken

De raad in vergadering bijeen op woensdag 8 november 2O17;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de begroting 2018, nummer RVO17.0075;

besluit:

aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit R817.0059 het volgende toe te voegen

, met dien verstande dat de tekst onder doelstelling 2.9: 'Met een duurzame en
efficiënte kwaliteitsniveau van het openbaar groen'als volgt wordt gewijzigd:

Geschrapt wordt de zin: 'We stellen kwaliteit boven kwantiteit'

Daarvoor in de plaats wordt de volgende passage toegevoegd: 'Bii bomen gaan we
niet alleen voor kwaliteit maar ook voor kwantiteit. Het aantal bomen wordt niet
verminderd.'

Namens de fractie van Groenlinks,

C.J. Dol-Cremers

Toelichtino.
Voor het beheer en onderhoud van heesters geldt het adagium 'kwaliteit boven
kwantiteit', maar voor het beheer en onderhoud van bomen is de kwaliteit net zo
belangrijk als de kwantiteit. Door de tekst in de programmabegroting aan te passen
wordt een belangrijke beleidskader vastgelegd.


