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Publiekssamenvatting
Aangeboden worden de jaarstukken 2019 van de gemeente Schagen. Deze jaarstukken zijn door ons
college opgesteld en daarna heeft de accountant deze beoordeeld. De accountant heeft de
jaarstukken beoordeeld met een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de
rechtmatigheid.

Voorgesteld besluit
1 De jaarstukken 2019 vast te stellen.
2 Van het voordelig saldo een bedrag van € 250.725 toe te voegen aan het investeringsbudget Milieu
en duurzaamheid. (conform raadsbesluit februari 2020 decentralisatie uitkering klimaatakkoord)
3 Het restant, zijnde € 103.769 te doteren in de Algemene reserve.
4 De investeringen, zoals genoemd in het hoofdstuk "af te sluiten investeringen" van de jaarrekening,
af te sluiten. voor deze investeringen geldt dat zij zijn afgerond en dat er geen verdere uitgaven
meer zijn te verwachten.

Aanleiding
Na afloop van het dienstjaar zijn we verplicht om verantwoording af te leggen over het dienstjaar. Het
afleggen van verantwoording doen we door het opstellen van een jaarrekening met jaarverslag. De
jaarstukken over 2019 met accountantsverklaring, moeten voor 15 juli 2020 door uw raad zijn
vastgesteld en ingediend zijn bij de toezichthouder (Provincie Noord-Holland).

Belang
Het afleggen van verantwoording past bij het uitgangspunt het opereren als een betrouwbare
overheid.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de jaarstukken 2019 (jaarverslag en jaarrekening).

Kader
•

Het sluitstuk van de Planning en Control cyclus is de jaarrekening. Op grond van artikel 197 van de
Gemeentewet stelt het college deze op en stelt de raad deze voor 15 juli vast.

Financiële consequenties
De jaarrekening 2019 van de gemeente Schagen sluit met een positief saldo van € 354.000. Bij de 2e
Tussenrapportage 2019 was een positief saldo voorzien van € 36.000, Het verschil ten opzichte van de
raming is dus € 318.000. Dit is opgebouwd uit diverse verschillen verdeeld over alle domeinen. In de
jaarstukken wordt bij ieder domein een uitleg gegeven over de verschillen tussen de begrote en
werkelijke lasten over 2019.
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Communicatie van het besluit
De jaarrekening blijft digitaal beschikbaar voor iedereen via www.financiën-schagen.nl

Realisatie van het besluit
Na vaststelling door uw raad zenden wij de jaarrekening met het raadsbesluit voor 15 juli naar de
provincie. De saldobestemming wordt bij de 1e Tussenrapportage 2020 verwerkt in de begroting 2020.

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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