
Registratienr. 19.059924

n | GEMEENTE

behagen

Raadsvoorstel
Raadsvergadering van 11 februari 2020

Datum coll.besl. 

Voorstel van 

Telefoonnr. 

Registratienr. 

Onderwerp

17 december 2019 

A. Groot 

0224-210 

19.059924

Decentralisatie-uitkering Klimaatakkoord

Publiekssamenvatting
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk worden voor extra taken, 
waaronder het Energieloket, de Transitievisie Warmte en de Wijkaanpak. Hiervoor is vanuit het Rijk in 
december 2019 een extra decentralisatie-uitkering van C 250.725,- ontvangen. Voorgesteld wordt dit 
geld over te hevelen naar het investeringsbudget Milieu en Duurzaamheid zodat het besteed kan 
worden aan het duurzaamheidsprogramma 2020-2050, dat in maart aan de raad wordt 
aangeboden.

Voorgesteld besluit
1. De in december 2019 gestorte decentralisatie uitkering van C 250.725 voor ondersteuning van 

het klimaatakkoord via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 toe te voegen aan het 
bestaande investeringsbudget Milieu en duurzaamheid.

2. Vooruitlopend op de besluitvorming over de jaarrekening 2019 de mogelijkheid bieden om 
eerder de gelden te kunnen aanwenden.

Aanleiding
In december 2019 heeft gemeente Schagen, als onderdeel van de algemene uitkering, een 
decentralisatie-uitkering van totaal C 250.725,- ontvangen voor ondersteuning bij de uitvoering van 
het Klimaatakkoord. Dit vloeit voort uit afspraken die tussen het Rijk en de VNG zijn gemaakt rond de 
extra taken die gemeenten naar aanleiding van het Klimaatakkoord hebben gekregen. Specifiek 
betreft het de volgende bedragen en taken:

Energieloket C 38.627,-
Transitievisie Warmte C202.101 ,-
Wijkaanpak C9.997,-

Belang
De algemene uitkering wordt normaal gesproken toegevoegd aan de algemene middelen en 
verwerkt in het jaarrekeningresultaat van het jaar waarin deze ontvangen is, in dit geval 2019. De 
extra kosten die we voor deze taken moeten maken komen pas in 2020 en verder. Om de 
decentralisatie-uitkering ten goede te laten komen van de taken waar deze voor bedoeld is, kan de 
raad beslissen dit geld te oormerken en in een daarvoor bedoeld budget onder te brengen.

Centrale vraag
Hoe kan worden geborgd dat de decentralisatie-uitkering voor de extra taken vanuit het 
Klimaatakkoord ook aan deze taken wordt besteed?

Beoogd effect voor samenleving
De Transitievisie Warmte en eerste Wijkuitvoeringsplan moeten in 2021 gereed zijn. Daarmee wordt 
voor de inwoners en bedrijven duidelijk op welke manier en op welke termijn hun woningen en 
bedrijfspanden op een andere wijze verwarmd gaan worden dan met aardgas. Het energieloket

Raadsvoorstel Pagina 1 van 2



wordt in Schagen verzorgd door het Duurzaam Bouwloket. Hier kunnen inwoners op maat advies 
krijgen over de verduurzaming van hun woning.

Kader
» Het Klimaatakkoord is op 29 november 2019 door de VNG-leden aangenomen.
» De gemeentelijke taken die voortvloeien uit het Klimaatakkoord worden voor Schagen verwerkt in 

het Duurzaamheidsprogramma 2020-2050, dat in maart 2020 door het college aan de raad wordt 
voorgelegd.

Argumentatie
De extra taken vanuit het Klimaatakkoord vragen ook van Schagen een extra inspanning, die niet 
met de bestaande mensen en middelen uitgevoerd kan worden. De decentralisatie-uitkering wordt 
gebruikt om extra personeel in te zetten, eventuele benodigde analyses uit te voeren en het 
participatieproces te financieren. De besteding hiervan wordt over meerdere járen uitgesmeerd. 
Daarom leent het investeringsbudget Milieu en Duurzaamheid zich het beste om de middelen in 
onder te brengen. Hierdoor hoeft het niet aan het eind van elk begrotingsjaar overgeheveld te 
worden.

Maatschappelijk draagvlak
Inwoners vragen regelmatig wanneer bekend wordt welke keuze de gemeente voor hun wijk gaat 
maken als alternatief voor aardgas. Het is dus zaak om het proces van de Transitievisie Warmte 
voortvárend op te pakken en daarin kunnen de extra middelen de gewenste impuls geven.

Financiële consequenties
Bij de decembercirculaire zijn vanuit het rijk gelden ontvangen voor ondersteuning bij de uitvoering 
van het klimaatakkoord. Deze decentralisatie uitkering is bedoeld om de extra taken die de 
gemeenten naar aanleiding van het klimaatakkoord hebben gekregen te kunnen financieren. In 
totaal gaat dit om een bedrag van C 250.725,-.
Omdat in 2019 de gelden worden ontvangen maar bedoeld zijn voor toekomstige uitgaven, willen wij 
voorstellen om de gelden voor het klimaatakkoord bij resultaat bestemming {jaarrekening 2019) naar 
2020 over te hevelen en uiteindelijk toe te voegen aan het bestaande investeringsbudget Milieu en 
duurzaamheid (3207002).
Omdat de besluitvorming van de jaarrekening 2019 pas in mei 2020 zal plaatsvinden, willen wij u 
vragen om vooruitlopend op de besluitvorming van de jaarrekening indien nodig eerder de gelden 
aan te wenden.

Communicatie van het besluit
Aangezien dit besluit in feite een administratieve handeling betreft is het niet nodig hierover te 
communiceren. Over de zaken waaraan het geld de komende járen besteed gaat worden wordt 
uiteraard wel uitvoerig gecommuniceerd. Bij het duurzaamheidsprogramma zal ook een 
communicatiestrategie worden opgenomen.

Realisatie van het besluit
Over de besteding van de gelden zal binnen de reguliere P&C-cyclus worden gerapporteerd richting 
de raad.

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

lemeestèr en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemees;

Tin kômpéh-NōuwenDe heer N.H. Swellengrebel MeVrouw
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