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2e Tussenrapportage 2018

Publiekssamenvatting
We zitten al ruim in het laatste kwartaal van 2018. Een moment om te kijken hoe het ervoor staat met 
de realisatie van beloftes voor 2017. In deze rapportage leest u de ontwikkelingen tot en met 
september. De eerste rapportage kwam uit op een positief saldo voor 2018 van 558 duizend euro. Er 
hebben zich sinds die tijd diverse ontwikkelingen voorgedaan met financiële gevolgen, onder andere 
de mei- en septembercirculaire.
Het saldo komt hierdoor uit op een positief saldo van 160 duizend.

Gevraagde besluit
- Kennis nemen van de voortgang van de planning voor 2018.
- instemmen met de diverse financiële aanpassingen tot een geraamd saldo voor 2018 van 

160 duizend euro.

Aanleiding
Het college wil transparant zijn naar de raad en inwoners toe en rapporteert daarom over de 
voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2018.

Belang
Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de 
uitvoering van de begrotin2018, zodat zij, indien gewenst, nog kan bijsturen.

Centrale vraag
Hoe verloopt de voortgang van de begroting 2018 en is bijsturing nodig?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Realisatie van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in de begroting 2018.
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Kader
« In dit voorstel is met name rekening gehouden met de meerjarenvisie 2014-2018, de

meerjarenbegroting 2018-2020, de eerste tussenrapportage 2018, de jaarrekening 2017, de mei
en septembercirculaire van het Gemeentefonds, de kaderbrief financieel toezicht provincie, het 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) en eerdere raadsbesluiten waarbij aangegeven is dat 
dit wordt meegenomen in de tweede rapportage.

Argumentatie
Deze rapportage leidt tot een aantal stortingen en onttrekkingen aan reserves, (voor zover hier niet 
eerder een besluit over is genomen). Dit betreft:

1. Een onttrekking uit de Algemene reserve van 90 duizend euro voor het verder integreren van 
vergunninghouders (is bij de jaarrekening 2016 voor dit doel in deze reserve gestort).

2. Een storting van per saldo 52 duizend euro in de reserve gemeentelijke gebouwen wegens 
onder uitputting op de onderhoudsbudgetten.

3. Mutaties in de reserve riool door
Een onttrekking uit de reserve riool van 24 duizend euro zijnde het verschil in de 
exploitatie.
Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van 25 duizend euro voor aanleggen 
hemelwaterriool Korfwaterweg Petten.
Het krediet Rioolpersleiding kanaal 't Zand aframen met 80 duizend euro door het 
combineren van werkzaamheden.
Krediet riolering Erikstraat/Ketelduinweg Petten aframen met 100 duizend euro door een 
voordelige aanbesteding.

4. Een dotatie in de reserve Sociaal domein van 763 duizend euro wegens ontvangen 
decentralisatie uitkering vanuit de mei circulaire.

5. Een voordeel op de aanbesteding van de openbare verlichting, zijnde 1 miljoen euro. 
Hierdoor is een lagere onttrekking uit de reserve investeringen maatschappelijk nodig. Dit 
voordeel wordt gedoteerd in de reserve maatschappelijk nut.

6. Het krediet van de extra hulppost Petten, ad 150 duizend euro, in te zetten voor het krediet 
voor het realiseren van de opslagloods (Petten).

7. Een dotatie van 178 duizend euro in de reserve Overlopende posten voor gemeentelijke 
monumenten, Holland boven Amsterdam en anterieure overeenkomsten.

8. Een dotatie van 400 duizend euro in de reserve Maatschappelijk nut om op basis van eerdere 
afspraken dit in te zetten voor het openbaar gebied.

Financiële consequenties
» In deze rapportage zijn mutaties opgenomen voor een bedrag van 398 duizend euro negatief. Dit 

leidt tot een aangepast begrotingssaldo van 160 duizend euro positief (een voordelig resultaat bij 
de le rapportage 2018 van 558 duizend minus 398 duizend).

Communicatie van het besluit
De 2e tussenrapportage wordt via een web applicatie gepubliceerd.

Realisatie van het besluit
Het college gaat met dit besluit aan de slag om alle voornemens uit de begroting 2018 tot een goed 
einde te brengen.
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemei

De heer N.H. Swellengrebel . van Kampen-NouwenMevrou1

Gepubliceerde bijlagen:
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