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begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023

Publiekssamenvatting
De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is ter vaststelling aangeboden. Deze begroting 
gebaseerd op het meerjaren-uitvoeringsprogamma 2019-2022. De begroting is digitaal te 
raadplegen.

Voorgesteld besluit
Het college te autoriseren en of te machtigen:
Voor het domein Inwoner en bestuur tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van C 42,2 
miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 95,0 miljoen.
Voor het domein Ruimte en economie tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van C 5,7 
miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 6,6 miljoen.
Voor het domein Samenleving en gezondheid tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van C 
51,9 miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 18,4 miljoen.
Voor het domein Leegomgeving en duurzaamheid tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag 
van C 26,6 miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 6,4 miljoen

Tot het doen van investeringen zoals deze zijn opgenomen in de investeringsoverzichten binnen de 
domeinen.

De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.

Aanleiding
In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting vaststelt en deze voor 15 
november moet toesturen aan de provincie. Los van het wettelijke vereiste is de begroting het 
moment voor de gemeenteraad om de financiële kaders voor het komende jaar vast te stellen 
waarbinnen het college aan het werk gaat.

Belang
Bij het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het in uitvoering geven aan het 
beleid, tot het verrichten van uitgaven en het realiseren van inkomsten.

Financiële consequenties
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De begroting bevat vier domeinen. De raad autoriseert het college op domein niveau. In de Staat 
van de gemeente is een overzicht opgenomen van het verloop van het begrotingssaldo. 
Samenvattend is dit onderstaand aangegeven.

Bedragen *C1.000,-dienstjaar

omschrijving 2020 2021 2022 2023
stand Ie rapportage en Kadernota (zie website) -1.317 N -1.335 N -1.486 N -2.003 N

effecten meicirculaire (RIM 4 juni 2019) 742 V 416 V -1.227 N -342 N

Stand na nota van uitgangspunten en mei circulaire -575 N -919 N -2.713 N -2.345 N

Mutaties na vaststelling Nvu 369 V 177 V 239 V 467 V

Effecten september circulaire 2019 180 V 605 V 696 V 470 V

subtotaal -26 N -137 N -1.778 N -1.408 N

Dekking Sociaal domein 

"doortrekken" extra uitkering jeugd 

bezuinigingen binnen het Sociaal domein

687 V 687 V

Huiskamers 200 V 200 V 200 V 200 V
Ouderen pakket 45 V 45 V 75 V 75 V
Noodfonds 25 V 25 V 25 V 25 V
Eigen bijdrage Wmo 50 V 50 V 50 V 50 V

B Subtotaal bezuinigingen 320 V 320 V 350 V 350 V

C Taakstelling op p-budget 200 V 400 V 600 V 800 V

Storting in of een onttrekking uit de Algemene reserve -450 N -550 N 141 V -400 N

Begrotingssaldo 44 V 33 V 0 29 V
(p budget is budget salariskosten) N is Nadeel V is voordeel
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Communicatie van het besluit
» De begroting is gedeeld met de pers en openbaar gemaakt via de gebruikelijke kanalen. Een 

digitale versie is via de website raadpleegbaar.

Realisatie van het besluit
» Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de begroting toegezonden aan de provincie. Deze 

gaat vervolgens bepalen of het repressieve financiële toezicht gehandhaafd blijft. Het college 
geeft opdracht tot uitvoering.

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

en wethouders van de gemeente SchagenBurgemee:

burgeigemee/itesëcretaris

Mevrouw MļlP: van Kampen-NouwenDe heeŗN.H. Swellengrebel
f ì 4Ž -o
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