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Samenvatting
De Rekenkamercommissie Schagen (RKC) heeft onderzoek gedaan naar het budgetrecht in
Schagen en een onderzoek naar het Slot Schagen. Deze onderzoeken zijn in januari 2017 afgerond
De agendacommissie heeft beide rapportages geagendeerd voor behandeling in de commissie
Bestuur van 1 maart 2017. De rapportage Rekenkameronderzoek naar het budgetrecht in Schagen
wordt tevens voorgelegd aan de Auditcommissie van 6 maart 2017.

Onderzoeksvragen
Bij het onderzoek naar het budgetrecht luidt de centrale onderzoeksvraag: Handelde het college bij
de financiering van twee specifiek genoemde casussen binnen de financiële en juridische kaders,
inclusief die van de raad? Voor de deelvragen hierbij verwijzen wij u naar bladzijde 4 van het rapport.
De casussen die in de centrale vraag worden benoemd zijn: de financiering van crisisnoodopvang
voor vluchtelingen in de Spartahal en de financiering van het voetpad langs de zeewering van
Petten naar Camperduin.
Het doel van het onderzoek naar Slot Schagen was om het plan van aanpak met afspraken uit 2014
tegen het licht te houden en te bezien of er opvolging is gegeven aan de aanbevelingen uit dit plan
van aanpak 2014.

Aanbevelingen en bevindingen
De RKC brengt bij het onderzoek budgetrecht in Schagen een 5-tal bevindingen naar voren. Het gaat
hierbij om bevindingen op het gebied van:
Wettelijke budgetmogelijkheden van de raad
Gemeentelijke verordeningen gemeente Schagen
Uitvoerings- en beleidsregels
Uitvoerbaarheid
Financiering
Ook bij het onderzoek Slot Schagen heeft de RKC alleen bevindingen geformuleerd. Het gaat hierbij
om bevindingen op het gebied van:
De statutenwijziging
Aanpassen bestuurssamenstelling
Opstellen rooster van aftreden
Informatievoorziening aan de gemeenteraad
Vaststellen recht van terugkoop door gemeente
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Reactie college
Op beide onderzoeken heeft het college een reactie gegeven. Deze reacties zijn opgenomen in de
rapportages.
In haar reactie op de bevindingen van het onderzoek budgetrecht gaat het college in op het
ontbreken van een noodprocedure in de Financiële Verordening voor spoeduitgaven waarbij geen
budget is en het ontbreken van tijdschrijven.
Bij de herziening van de Financiële Verordening in 2017 wordt bekeken of op eenvoudige wijze
voorzien kan worden in een noodprocedure.
Het college heeft met belangstelling en genoegen kennis genomen van de rapportage over het Slot
Schagen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Griffier

burgemeester

Mevrouw E. Zwagerman

mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
Rapportage Rekenkameronderzoek naar het budgetrecht in Schagen
Rapportage Rekenkameronderzoek naar het Slot Schagen
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