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Nota vermogensbeleid 2019

Publiekssamenvatting
In de Financiële verordening 2019 van de gemeente Schagen is opgenomen dat om de vier jaar de 
Nota reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd en door de raad wordt vastgesteld. De nota is 
nu uitgebreid met een visie over de omvang van het vermogen in relatie met de lange termijndoelen 
van de gemeente en wordt daarom nu ook Nota vemogensbeleid 2019 genoemd.

Gevraagde besluit
1. De Nota vermogensbeleid 2019 vast te stellen.
2. De Reserve gebouwen basisonderwijs en de Reserve gebouwen voortgezet onderwijs op te heffen 

en samen te voegen tot 1 nieuwe Reserve gebouwen onderwijs.
3. De Reserve gymnastiekmateriaal op te heffen en het saldo ad C 138.994 toe te voegen aan de 

Algemene reserve.
4. De Reserve financiering investeringen economisch nut te verlagen met C 10.941 en dit bedrag toe 

te voegen aan de Algemene reserve.
5. De Reserve bewegen naar de klant te verlagen met C 58.829 en dit bedrag toe te voegen aan de 

Algemene reserve.
6. De Reserve WMO/Minimabeleid in 2020 op te heffen, omdat in 2020 de laatste onttrekking uit deze 

reserve plaats vindt.

Aanleiding
In de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Schagen (artikel 212 
van de Gemeentewet) is onder artikel 8 opgenomen dat om de vier jaar de Nota reserves en 
voorzieningen wordt geactualiseerd en door de raad wordt vastgesteld. De vorige nota is 10 mei 2016 
vastgesteld door de raad. Omdat in de vorige nota geen invulling is gegeven aan het 
vermogensbeleid in algemene zin, is de geactualiseerde nota hiermee uitgebreid. Om deze reden is 
de naam van de nota ook gewijzigd in Nota vermogensbeleid 2019.

Belang
Als de nota niet 1 keer per 4 jaar wordt geactualiseerd en daarom niet wordt voldaan aan de 
Verordening artikel 212 van de Gemeentewet, dan kan dit gevolgen hebben voor een 
goedkeurende controleverklaring. Daarnaast is het van belang om een goed inzicht te krijgen in de 
omvang van het vermogen van de gemeente Schagen in relatie met de lange termijndoelen.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de Nota vermogensbeleid 2019 en de voorgestelde mutaties in de reserves?
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Na vaststelling van de Nota vermogensbeleid 2019 en verwerking van de mutaties in de reserves een 
getrouw beeld geven van de stand van zaken omtrent de reserves en voorzieningen en het 
vermogensbeleid van de gemeente Schagen.

Kader
De Nota reserves en voorzieningen moet conform de Verordening artikel 212 van de Gemeentewet 
om de vier jaar worden geactualiseerd.

Argumentatie
Om te voldoen aan de Verordening artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (B.B.V.) en om het vermogensbeleid van de gemeente 
Schagen vast te leggen is de Nota reserves en voorzieningen geactualiseerd en omgezet naar een 
Nota vermogensbeleid. Ten opzichte van de vorige nota zijn de volgende wijzigingen verwerkt:
De nota is uitgebreid met een vermogensbeleid.
De Reserve gebouwen basisonderwijs en de Reserve gebouwen voortgezet onderwijs worden 
opgeheven en samen gevoegd tot 1 nieuwe Reserve gebouwen onderwijs.
De Reserve gymnastiekmateriaal wordt opgeheven, omdat er sinds 2016 geen mutaties meer in deze 
reserve plaatsvinden. Het saldo ad C 138.994 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.
De Reserve financiering investeringen economisch nut kan verlaagd worden met C 10.941, omdat dit 
bedrag niet meer nodig is om afschrijvingen te dekken. Het bedrag wordt toegevoegd aan de 
Algemene reserve.
Het project bewegen naar de klant is afgerond. Voor organisatieontwikkeling is in de Reserve 
bewegen naar de klant nog C 150.000 gereserveerd. Het restant ad C 58.829 kan vrij vallen en worden 
toegevoegd aan de Algemene reserve.
De Reserve WMO/Minimabeleid in 2020 opheffen, omdat in 2020 de laatste onttrekking uit deze 
reserve plaats vindt

Maatschappelijk draagvlak
De nota voldoet aan de wettelijke regelgeving en is intern afgestemd.

Financiële consequenties
De financiële mutaties betreffen verschuivingen binnen de reserves en hebben geen invloed op de 
exploitatie.

Communicatie van het besluit
De nota digitaal beschikbaar stellen via intranet.schagen.nl

Realisatie van het besluit
Na goedkeuring zullen de mutaties in de reserves worden verwerkt in de administratie. Toekomstige 
mutaties in de reserves en voorzieningen en vermogensmutaties zullen worden getoetst aan deze 
nota.

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

ieester eh wethouders van de gemeente Schagen,

lemeentesecretaris ieester

De heer N.H. Swellengrebel J.P. van Kampen-Nouwen
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