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 Raadsvergadering van 26 juni 2018  

Datum besluit

Registratienr

Onderwerp

  

18 mei 2018 

18.055108 

1e Tussenrapportage 2018 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.22 mei nr. 18.054999;  

gezien het advies van de auditcommissie d.d. 11 juni 2018;  

 

besluit: 
1. Kennis te nemen van de voorgang van de planning van 2018 en stemt in met de diverse 

financiële aanpassingen die leiden tot een batig saldo van € 558.000,-; 

2. In te stemmen met een lagere onttrekking van € 338.000 uit de reserve maatschappelijk nut 

wegens  lagere afschrijvingslasten; 

3. In te stemmen met een onttrekking van € 60.000,- uit de reserve Afvalstoffenheffing wegens 

plaatsing ondergrondse afvalcontainers in Petten; 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 600.000,-  voor het 

aanleggen van een kunstgrasveld voor vv Vios-W, waarbij een bedrag van € 508.000,- uit de 

reserve Sociaal domein  wordt onttrokken en € 92.000,- ten laste van het 

accommodatiebeleid wordt gebracht; 

5. In te stemmen met een lagere onttrekking van € 3.000,- uit de reserve Gebouwen 

basisonderwijs wegens lagere afschrijvingslasten 

6. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve Maatschappelijk nut van € 575.000,- voor 

voorbereiding werkzaamheden Thorbeckestraat, herstel werkzaamheden vorstschade, 

uitbesteding snoeiwerkzaamheden en strandopgang Petten-Centrum toegankelijk maken; 

7. In te stemmen met een lagere onttrekking uit de reserve Reddingsbrigade van € 8.000,- 

wegens lagere afschrijvingslasten; 

8. In te stemmen met een lagere onttrekking van € 11.000,- uit de reserve 

Buitensportaccommodaties wegens lagere afschrijvingslasten; 

9. In te stemmen om geen storting te doen in de reserve Innovatie zorgaanbieders  van  

€ 264.000,-, maar deze storting in te zetten voor structurele invulling van de sluitende aanpak 

jongeren(€ 120.000,-) en het restant ter dekking van het strategisch personeelsplan   

(€ 144.000,-); 

10. In te stemmen met overheveling van het restant saldo (€ 200.000,-) van de reserve Innovatie 

zorgaanbieders naar de reserve Sociaal domein en besluit tot opheffing van de reserve 

Innovatie zorgaanbieders; 

11. In te stemmen met een lagere onttrekking van € 18.000,- uit de reserve Egalisatie rioolrecht 

wegens lagere afschrijvingslasten; 

12. In te stemmen met  een storting van € 25.000,- in de reserve Kunstaankoop, conform kaders 

beeldende kunst; 

13. In te stemmen met een onttrekking van € 20.000,- uit de reserve Kunstaankoop voor het 

verplaatsen van kunstwerk de Zwaan. 
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Aldus besloten in de vergadering van: 26 juni 2018. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


