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Inleiding 
 

Een prestatie van formaat 

 

Het zijn bijzondere tijden. Het jaar 2019 is nog maar net afgesloten als we te maken krijgen 

met het coronavirus. Een virus dat de wereld in zijn greep houdt en zorgde voor een crisis die 

ons allen raakt. Een crisis die alles in een ander perspectief plaatst. Zowel voor hóe we als 

samenleving met elkaar omgaan en op weg zijn naar een ‘1,5-meter-samenleving’, als ook 

financieel. Tijdens het schrijven van deze jaarrekening hadden we nog nauwelijks gehoord 

over het coronavirus en zéker niet kunnen vermoeden dat de coronacrisis zulke gevolgen zou 

hebben. 

Deze jaarrekening hebben we geschreven vóór deze crisis. U vindt in dit stuk daardoor geen 

financiële effecten als gevolg van deze crisis. En hoewel we in een jaarrekening terugkijken, 

zien we nu al dát de crisis gevolgen zal hebben; financieel en voor onze samenleving. We 

zien ook dat we als inwoners, bestuur en organisatie er in deze tijden meer dan ooit voor 

elkaar zijn. De titel van de jaarrekening was al ‘een prestatie van formaat’ gezien de 

behaalde resultaten. De titel geldt voor dit jaar nog veel meer. 

 

In de begroting 2019 kon u lezen welke beloften wij aan u maakten, welke plannen wij 

hadden voor 2019. Ondanks de dreigende financiële wolken zijn we vorig jaar binnen de 

begroting gebleven. We hebben – bestuur, organisatie en inwoners – door daadkrachtig 

samen te werken heel veel van onze plannen weten te realiseren. Daarmee hebben we 

onze prachtige gemeente Schagen nog mooier gemaakt. 

 

Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen moet kunnen meedoen. En dat 

iedereen dat ook zo voelt. Gehoord worden is daarbij belangrijk. Onze klantenservice helpt 

ons hierbij.  

Door inwoners met een klacht of tip te vragen hoe wij onze dienstverlening kunnen 

verbeteren. Als college vinden we het belangrijk te zorgen voor een hechte band met 

inwoners. We willen daarom dat we als gemeente laagdrempelig en benaderbaar zijn. Onze 

gebiedscoördinatoren, die vorig jaar gestart zijn, zijn hiervan een voorbeeld. 

 

We geven in de basis het vertrouwen aan inwoners. We zijn dan ook blij met doeners: 

inwoners die, eventueel met ondersteuning en hulp van de gemeente, zelf zaken willen 

oppakken. In 2019 hebben we hiervan mooie voorbeelden gezien. Zoals een groep inwoners 

uit Waarland. Inwoners die samen het onderhoud van de begraafplaats gaan doen. 

 

Een aantal andere mooie resultaten die we in 2019 hebben gehaald, zijn: het topsportfonds 

waarbij we bijna vijftig sporttalenten een steuntje in de rug hebben gegeven, het openen 

van dorpsontmoetingspunten/huiskamers in Schagerbrug, Burgerbrug en ’t Zand, de start van 

211 nieuwe woningen in onder meer Warmenhuizen, Schagen en Callantsoog en de 

verleende vergunning voor het Makado Centrum, zodat het overdekte winkelhart van de 

stad Schagen straks klaar is voor de toekomst. Ook hebben we alle lantaarnpalen voorzien 

van LED- verlichting en is het project ‘Basis op orde’ afgerond, zodat we een beter beeld 

hebben wanneer we wat kunnen doen. 
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In deze jaarrekening leest u per domein welke resultaten we in 2019 nog meer gehaald 

hebben. Resultaten waar we met elkaar, inwoners, bestuur en organisatie, trots op mogen 

zijn. 

 

Burgemeester en wethouders  

Gemeente Schagen 
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Algemeen 
Resultaat 

 

Het afgelopen jaar hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de ontwikkeling van het saldo. 

Bij de 2e Tussen rapportage 2019 kwam het saldo uit op € 36.000 positief. Het jaarrekening 

resultaat 2019 komt uit op € 354.000 positief.  

  
 

De verschillen lichten we toe bij de domeinen of bij de toelichting op de balans. Enkele 

factoren die het verschil verklaren zijn extra inkomsten door extra uitkering gemeente fonds (€ 

683 V), lagere rentelasten (€ 209 V) en meer opbrengsten bouwleges (€ 338 V). Aan de lasten 

kant zien we meer kosten voor openbare verlichting (€ 99 N), hebben we de voorziening 

debiteuren op niveau gebracht (€ 360 N) en hebben we geld in een voorziening gedoteerd 

voor de schadeloosstelling van de Omgevingsdienst (€ 475 N). 

 

Bestemming saldo 

 

1) In de raad van 11/2/2020 is een voorstel voorgelegd, decentralisatie uitkering     

klimaatakkoord. In dit voorstel is aangegeven om een bedrag van 251 duizend 

euro in 

   2020 te besteden. Dit bedrag via het raadsbesluit van de jaarrekening bij 

   winstbestemming beschikbaar stellen. 

 

2) Voorgesteld wordt om de overige middelen te doteren in de Algemene reserve. 
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Domein inwoner en bestuur 
 

Klantenservice: 

Alle klachten, complimenten en tips worden snel en actief opgepakt. Met als doel een 

excellente klantbeleving en een lerende organisatie. Inwoners waarderen dit contact als zeer 

positief (8,8). 

 

Begraafplaats Waarland 

Bewoners uit Waarland hebben in samenspraak met de gemeente besloten om een deel 

van het onderhoud aan de begraafplaats zelf te gaan doen. Een mooi voorbeeld van 'Right 

to Challenge'(hiervan is sprake wanneer inwoners taken van de gemeente kunnen 

overnemen als zij denken dat het anders, slimmer en/of goedkoper kan).  

 

Herinrichting raadzaal en foyer 

In samenspraak met de raad hebben we de raadszaal gemoderniseerd. De raadszaal is 

voorzien van verplaatsbaar meubilair en nieuwe technische voorzieningen. Hieronder een 

nieuw video- en vergadersysteem. Door de multifunctionele mogelijkheden van de nieuwe 

ruimte beschikt de organisatie over 34 extra (aanland) werkplekken. Hieraan was behoefte in 

het kader van het flexibel werken. Er kunnen bijeenkomsten en presentaties worden 

georganiseerd voor grotere groepen. Ook kan de raad op nieuwe manieren vergaderen en 

debatteren. De herinrichting van de ruimte is uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde 

budget. 
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Domein ruimte en economie 
 

Woningbouw 

In 2019 is gestart met de bouw van 211 woningen. Dit in diverse projecten en kernen, zoals 

Nes Noord en Laan in Schagen, Warmenhuizen Centrum en Abbestederweg in Callantsoog. 

We hadden als doel gesteld om in 2019 te starten met de bouw van 300 woningen. 

Vanwege vertraging in een paar projecten wordt dit aantal niet gehaald. 

 

Om te zorgen voor voldoende en continue bouwproductie na 2019 hebben we gewerkt aan 

de voorbereiding van nieuwe projecten, uitwerking van plannen en verdere uitvoering van 

bestaande woningbouwprojecten.  

 

Zo is de locatie Oudshoorn in Schagen definitief vrijgekomen om te kunnen worden 

ontwikkeld als woningbouwlocatie. Ook hebben we samen met de inwoners van 

Warmenhuizen het stedenbouwkundig plan Remmerdel in Warmenhuizen uitgewerkt. Tevens 

Is het stedenbouwkundig plan Waldervaart vrijwel gereed voor besluitvorming. De 

bestemmingsplannen 't Zand Noord, Dirkshorn Zuid en Westerpark zijn onherroepelijk 

geworden. 

 

In het najaar van 2019 zijn consultaties gehouden met bewoners en dorpsraden, Dit in het 

kader van de woonvisie. Samen met de gemaakte prestatieafspraken in 2019 met de 

wooncorporaties is er nadrukkelijk aandacht voor de urgentie van de bouw van sociale 

huurwoningen.  

 

Bedrijvigheid  

Herontwikkeling Makado  

Voor de herontwikkeling van winkelcentrum Makado hebben we de omgevingsvergunning 

verleend. Daarmee is ook de komst van de Lidl naar Schagen/Makado mogelijk gemaakt. 

Het centrumgebied van Schagen krijgt hierdoor een nieuwe economische impuls. 

 

Pallas en Energy & Health Campus 

Het bestemmingsplan Pallas reactor is in 2019 door de raad vastgesteld. De verdere 

uitwerking van de reactor is in volle gang. Er is begonnen met de ontwikkeling van de Energy 

& Health campus in Petten. Er zijn een solarlab en biomassa-lab geopend. Hiermee zijn 

laboratoria behouden gebleven. Daarmee is hoogwaardige werkgelegenheid binnen de 

gemeente gegroeid. 

 

Regionaal programma De Kop Werkt! 

2019 is het derde uitvoeringsjaar van het regionaal programma De Kop Werkt! Voor Schagen 

zijn de projecten revitalisering Groote Keeten en Oudesluis afgerond.  

 

Toerisme 

Verschillende doelstellingen zijn behaald. Zo is door Schagen Marktstad voor de invoering 

van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gestemd. En in Petten zijn in 2019, ter bevordering van 

de toeristische en economische aantrekkelijkheid een aantal projecten tot afronding 

gekomen. Het duingebied en het dorp zijn meer met elkaar verbonden.  
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Omgevingswet 

Wij zijn in 2019 gestart met de voorbereiding van de Omgevingswet en -visie. We zijn onder 

meer een partnership aangegaan met de leverancier van ons zaaksysteem. Hierdoor kunnen 

we aan de voorkant meedenken over hoe onze werkomgeving optimaal kan worden 

ingericht voor de Omgevingswet. Ook hebben wij een succesvolle aanbesteding gehad. 

Met het geselecteerde stedenbouwkundige bureau hebben we een start gemaakt met het 

participatietraject om de omgevingsvisie vorm te geven.  
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Domein samenleving en gezondheid 
 

Realiseren Dorpsontmoetingsplekken 

In 2019 hebben we inwonersinitiatieven in de kernen Schagerbrug, Burgerbrug, ’t Zand (DOP) 

kunnen honoreren voor het ontwikkelen van ontmoetingsplekken/huiskamers.   

 

Uitstroom bijstandsuitkeringen 

Er zijn 61 mensen uitgestroomd, uit de bijstandsuitkering naar betaald werd. Dit is minder dan 

in 2018, toen waren het er 78. Toch kan het aantal van 61 als succesvol worden beschouwd. 

De mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen hebben gemiddeld een grotere afstand 

tot de arbeidsmarkt dan in voorgaande jaren. Het aantal mensen dat inkomsten heeft naast 

de uitkering is gestegen. Het bedrag van verrekende inkomsten is in 2019 € 98.183 meer dan 

in 2018. 

 

Ontwikkelingen maatwerkvoorzieningen WMO en jeugd 

Het aantal aanvragen WMO is met 9,58% gestegen, Jeugdzorg met 37,93%. Eerder hebben 

we hierover al aangegeven dat we daardoor moesten bezuinigen.  

 

Invoering topsportfonds 

Het topsportfonds kan succesvol worden genoemd. Er hebben 47 individuele sporters en 3 

teams gebruik gemaakt van dit fonds. 

 

Invoeren muziekonderwijs basisscholen 

Het is gelukt om te realiseren dat op alle basisscholen muziekles wordt gegeven door een 

vakleerkracht. 

 

Brandveiligheid alle panden: voldoen aan eisen 

Eind 2019 is de inhaalslag brandveiligheid afgerond. Dat betekent dat de ongeveer 400 

gebouwen, waarvoor een melding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik is 

afgegeven zijn bezocht en gecontroleerd. Een melding is nodig als er meer dan 50 mensen 

gelijktijdig aanwezig (kunnen) zijn. Een vergunning is nodig als er dagverblijf wordt gegeven 

aan meer dan 10 kinderen of gehandicapten en/of als er meer dan 4 mensen overnachten 

(logiesverblijf). Het betreft dus grote winkels, bioscopen, kerken, verzorgingshuizen, scholen, 

kinderdagverblijven, sporthallen, hotels en horecagelegenheden, maar ook bijvoorbeeld het 

gemeentehuis. Dat betekent niet dat er nooit meer brand zou kunnen voorkomen, maar wel 

dat we alles hebben gedaan om de gevolgen te beperken.  
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Domein leefomgeving en duurzaamheid 
 

Basis op Orde 

In 2019 is het project: Basis op Orde afgerond. Het gegevensbeheersysteem (Obsurv) is 

operationeel. Medewerkers kunnen volgens de nieuwe manier werken. Daarbij hebben we 

inzicht gekregen in de financiële gevolgen. Ook zijn de beheerplannen gemaakt, processen 

ingericht en rollen en verantwoordelijkheden belegd. Door de financiële (meerjaren) 

inzichten schuiven wij geen financiële lasten -van investeringen in bijvoorbeeld wegen, 

plantsoenen en civiele kunstwerken- door naar volgende generaties. 

 

Duurzaamheid 

Er zijn grote stappen gemaakt in de verduurzaming van de gemeente Schagen. 

 

--> Vernieuwing openbare verlichting 

In 2019 is het project van de vervanging van de lichtarmaturen naar LED afgerond. In 2 jaar 

tijd zijn ruim 11.000 armaturen naar LED aangepast. Tegelijkertijd zijn 640 ernstig beschadigde 

lichtmasten direct vervangen voor nieuwe lichtmasten. De grootschalige aanpassing naar 

LED-verlichting hebben we ruimschoots binnen het projectbudget gerealiseerd.   

 

--> Duurzaamheidslening Schagen 

Afgelopen jaar hebben we de duurzaamheidslening Schagen geïntroduceerd. Dit bleek een 

enorm succes, aangezien binnen 7 maanden het leenplafond bereikt was. Inwoners blijken 

de lening vooral te gebruiken voor het aanbrengen van zonnepanelen op hun dak en voor 

isolerende maatregelen. Door betere isolatie en de opwekking van elektriciteit via de zon 

neemt de warmtevraag af. Zo worden huizen beter geschikt voor andere warmtebronnen 

dan aardgas. 

 

--> Verduurzaming gemeentelijk vastgoed en bedrijventerreinen 

In 2019 is het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed gestart. Hiermee wordt het 

energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen in 3 jaar tijd fors omlaag gebracht. In het 

kader van de voorbeeldfunctie hanteren we hierbij een hogere ambitie dan landelijk wordt 

vereist. Ook de verduurzaming van verenigingsgebouwen is gestart. Veel verenigingen 

hebben op kosten van de gemeente zonnepanelen kunnen aanbrengen of andere 

duurzaamheidsmaatregelen genomen. In 2019 hebben we ondersteund bij een succesvol 

traject om het bedrijventerrein in "t Zand, middels collectieve inkoop, te voorzien van 

zonnepanelen en ledverlichting. In navolging hierop zijn we gestart met soortgelijke trajecten 

op 3 andere bedrijventerreinen. 

 

--> Afvalinzameling, Afvalverwerking en Afvalvermarkting 

In 2019 zijn door concrete maatregelen de afvalinzameling, - verwerking en vermarkting 

duurzamer gemaakt. Wel hebben we in 2019 aanmerkelijk meer kosten gemaakt. Dit vindt 

zijn oorzaak in stijgende verwerkingstarieven en de fors gestegen afvalstoffenbelasting (Rijk) 

enerzijds en de dalende retour opbrengsten van de waardevolle stromen: textiel, glas, 

metaal en papier anderzijds. Daarnaast worden de begrote opbrengsten van de kunststof 

verpakkingen in 2019 niet volledig gerealiseerd. In 2019 is de afvalverwijdering niet 

kostendekkend. Bovendien is de reserve afvalstoffenheffing leeg. Zie voor uitgebreide 

toelichting de paragraaf kapitaalgoederen en het domein leefomgeving en duurzaamheid. 
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Vernieuwingen 

In Dirkshorn (Ruimtevaartbuurt, Dorpsplein, Dorpsstraat), Groote Keten (Dorpsplein) en 

Schagen (Nieuwstraat, Schubertstraat, Langestaat en Populierenlaan) is de buitenruimte 

geheel vernieuwd. Daarnaast zijn, met participatie van dorpsraden, bewoners en overige 

belanghebbenden, voorbereidingen getroffen voor de renovaties in Waarland (Hoebelaan 

en Jonkerstraat), Schagerbrug (Schagerweg) en Harenkarspel (diverse straten).  

 

Meer bomen en groen 

Onder het motto: 'Schagen groeit door' zijn in 2019 veel groenprojecten afgerond. Ook zijn 

we nieuwe groeninitiatieven gestart. We hebben veel nieuwe bomen geplaatst, bloembollen 

geplant, appelras 'Schager Rood' opnieuw uitgevonden, groenvakken gerenoveerd, 

bermsafari's georganiseerd en medewerking verleend aan burgerinitiatieven gericht op het 

vergroenen van de leefomgeving.  
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Toelichting jaarrekening 
 

Grondbeleid 

In de paragraaf Grondbeleid staat de voortgang van de diverse bouwgrondexploitaties van 

de gemeente.  

 

Ontwikkeling grondexploitatieportefeuille  

De grondexploitatieportefeuille omvat per 31-12-2019 13 grondexploitaties. In 2019 zijn twee 

grondexploitaties door de raad vastgesteld: Callantsoog Denneweg en Schagen Regioplein. 

Er zijn geen grondexploitaties afgesloten.  

 

Onderbouwing (tussentijdse) winstneming 

Conform BBV regelgeving heeft in 2019 een (tussentijdse) winstneming plaatsgevonden op 

de projecten Schagen Beethovenlaan, Burgerbrug naast brede school, Sint Maartensbrug 

naast brede school, Warmenhuizen centrum fase 2, Tuitjenhorn De Dijken en 't Zand Noord. 

De winstneming komt ten gunste aan de reserve grondexploitaties (zie ook: 'ontwikkeling 

reserve grondexploitatie'). 

 

Ontwikkeling boekwaarde  

De boekwaarde - de som van gerealiseerde kosten en opbrengsten -  is in 2019 per saldo met 

€ 1,521 miljoen toegenomen. Per 31-12-2019 bedraagt de bruto boekwaarde van de 

bouwgronden in exploitatie € 8,21 miljoen. 

 

Ontwikkeling voorzieningen en reserve grondexploitaties 

Voorzieningen worden getroffen bij een te verwachten nadelig resultaat van de 

grondexploitatie. 

De verliesvoorziening is in 2019 toegenomen met € 1,21 miljoen. Per 31-12-2019 bedraagt de 

totale voorziening € 2,39 miljoen. Deze voorziening heeft betrekking op grondexploitatie 

Schagen Lagedijk. 

De reserve grondexploitatie is in 2019 per saldo toegenomen met € 4,24 miljoen. Per 31-12-

2019 is de stand van de reserve grondexploitatie € 6,98 miljoen.  

 

Tafelzilver 

In totaal is in 2019 € 745 duizend meer gerealiseerd dan benodigd was voor de eerste 

doelstelling van € 6,2 miljoen. Totaal opbrengst Tafelzilver is € 6.945 miljoen. De eerste 

doelstelling tafelzilver wordt afgesloten. 

 

Balans 
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Toelichting belangrijkste wijzigingen: 

 

Activa 

Bij de materiële vaste activa valt de toename van investeringen met een maatschappelijk 

nut op. De nieuwe investeringen worden afgedekt door de reserve Financiering investeringen 

maatschappelijk nut, zodat er geen exploitatielasten ontstaan. Op grond van het Besluit 

Begroting en Verantwoordig moeten we dit zo zichtbaar maken op de balans. 

 

Bij de liquide middelen een saldo opgenomen van ruim 8 miljoen Dit saldo is ten opzichte van 

vorig jaar ruim 5 miljoen hoger. Dit wordt mede veroorzaakt door het aantrekken van een 

vaste geldlening met een looptijd van iets langer dan een jaar. Zie hiervoor ook de vaste 

schulden > 1 jaar aan de passiva kant. 

 

Passiva 

Het eigen vermogen is met € 8 miljoen toegenomen. Deze toename komt door 

toevoegingen aan de  bestemmingsreserves.  In 2019 zijn dotaties gedaan in de reserve 

grondexploitatie door een winstneming bij exploitatie 't Zand en Warmenhuizen-centrum. 

Ook is de reserve financiering maatschappelijk nut met € 4 miljoen toegenomen. 

De schulden < 1 jaar zijn afgenomen doordat minder kasgeld is aangetrokken en door 

mutaties in het crediteurensaldo. 

 

COVID-19 (Coronavirus) en jaarrekening 2019 

Het COVID-19  virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wel heeft het 

COVID-19 virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de maatschappelijke impact. 

Via rapportages in 2020 wordt u hierover verder geïnformeerd. 
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Financiële kengetallen 
Risicobeheer, renterisiconorm, kasgeldlimiet 

Voor de beheersing van de renterisico's gelden twee concrete richtlijnen: De renterisiconorm 

en de kasgeldlimiet (beide genoemd in de Wet FIDO). 

 

Renterisiconorm: 

Het totaal van de leningen waarvan de rente komend jaar wordt aangepast en het bedrag 

van de jaarlijkse aflossingen mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het 

begrotingstotaal. In de tabel renterisiconorm is de ontwikkeling van de renterisiconorm 

weergegeven. Wij hebben geen langlopende geldleningen waarop wij de komende jaren 

een renterisico lopen. Dus blijven we hierdoor ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet 

FIDO). 

 

Kasgeldlimiet: 

De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder (provincie) geïnformeerd moet worden als 

de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In 2019 is de 

kasgeldlimiet niet overschreden.  

 

Lastendruk 

In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten 

per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde met een 

plaats 211 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten 

aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 372.  

 

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke 

woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De 

gemiddelde woonlasten in Schagen bedragen € 768,-  landelijk is dit € 740,-. (voor nadere 

informatie zie de paragraaf lokale heffingen). 

  

 

 

  



 

15 

Risicobeheersing 
 

Risicomanagement 

Risicomanagement staat in de belangstelling van de gemeenteraad (i.c. de 

auditcommissie), het college en de organisatie. De gemeente Schagen voldoet aan de 

wettelijke verplichting, maar het risicomanagement maakt nog geen integraal deel uit van 

de P&C-cyclus.  

Risicomanagement moet vooral zorgen voor risicobewustzijn. Risicobewustzijn zorgt voor een 

goede balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Het continu organiseren van 

aandacht voor het gesprek over risico’s vormt de basis van deze aanpak. Met als resultaat 

dat de realisatie van de doelstellingen uit het meerjarenuitvoeringsprogramma zal 

verbeteren. Het restrisico en daarmee de omvang van het noodzakelijke 

weerstandsvermogen zullen afnemen. 

 

Om het risicomanagement een impuls te geven, zijn we bezig een nieuwe procedure 

rondom risicomanagement te maken. Hierbij betrekken we ook de gemeenteraad. In april is 

het onderwerp besproken in de auditcommissie. Het gaat om het duidelijk krijgen van de 

definities en begrippen, het benoemen van taken en rollen, hoe risico's geregistreerd 

worden, hoe we hierover communiceren en hoe we het uiteindelijk presenteren.   

 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een risico top 10 opgenomen 

waarbij een verwijzing is gemaakt naar de domeinen. en een aantal risico's is kort toegelicht. 

 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Bij de begroting kwam de ratio voor het incidentele weerstandsvermogen uit op 1,0. Bij de 

jaarrekening is dit 1.18 

 

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen bedroeg bij de begroting  8.0 Bij de 

jaarrekening is dit 6.28 

 

Verwachten we nog nieuwe risico’s in de toekomst? Ja, negatieve en kansen! 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met een herijking van het gemeentefonds.  

Verschuivingen met en binnen de verdeelmaatstaven kunnen een financieel impact 

hebben.  

De belastingdienst heeft over het jaar 2016 een boekenonderzoek uitgevoerd. Uitkomsten 

van dit onderzoek kunnen leiden tot een naheffing waarvan de hoogte nog niet is in te 

schatten. 

Een ondernemer heeft een rechtszaak aangespannen over de bijdrage aan en de inzet van 

het parkeerfonds. De gerechtelijke uitspraak is twee keer uitgesteld en wordt nu verwacht in 

de maand maart. Een negatieve uitspraak kan flinke financiële gevolgen hebben. 

 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staat ook een aantal wettelijk 

voorgeschreven kengetallen. De netto schuldquote is gedaald van 35,9 naar 31,3. Dit komt 

aan de ene kant doordat we meer zijn gaan lenen en aan de andere kant onze totale baten 

zijn toegenomen. De grotere stijging van de baten werkt bij deze ratio gunstiger door dan de 

stijging van de schulden. De ratio van de solvabiliteit is gestegen van 40,1 naar 42,5  

 

Het percentage belastingcapaciteit laat zien, dat we met onze lokale lasten net boven het 

landelijk gemiddelde bewegen. 
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Jaarrekening 

 Domein lasten 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Rekening 

2019 

 Domein ruimte en economie 

D1RE1.19 Algemeen 2.967 1.566 -536 

D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen 3.429 9.450 8.063 

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 196 236 259 

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier 
welkom 

873 601 586 

 Subtotaal 7.466 11.854 8.373 
  

 Domein samenleving en gezondheid 

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, 
jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving 

34.188 28.776 28.943 

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en 
culturele leefomgeving en beleving vorm 

9.270 10.297 9.952 

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van 
(vrijwillige) zorg, gezond leven 

5.511 11.041 11.725 

 Subtotaal 48.968 50.114 50.620 
  

 Domein leefomgeving en duurzaamheid 

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de leefomgeving 9.998 10.512 10.333 

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 5.096 6.262 5.902 

 Subtotaal 15.094 16.774 16.235 
  

 Domein inwoner en bestuur 

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, 
goed en betrouwbaar 

40.090 41.513 42.041 

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun 
leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen 

67 185 155 

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting   1 

 Subtotaal 40.157 41.698 42.198 
     

 Totaal Lasten 111.685 120.440 117.426 

 Domein baten 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Rekening 

2019 

 Domein ruimte en economie 

D1RE1.19 Algemeen 2.407 2.003 2.406 

D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen 3.875 12.409 11.739 

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 83 29 19 

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier 
welkom 

80 64 71 

 Subtotaal 6.445 14.505 14.235 
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 Domein samenleving en gezondheid 

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, 
jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving 

9.815 9.787 10.147 

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en 
culturele leefomgeving en beleving vorm 

590 601 646 

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van 
(vrijwillige) zorg, gezond leven 

19.845 6.066 6.135 

 Subtotaal 30.250 16.454 16.928 
  

 Domein leefomgeving en duurzaamheid 

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de leefomgeving 4.730 537 723 

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 5.968 760 523 

 Subtotaal 10.697 1.297 1.246 
  

 Domein inwoner en bestuur 

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, 
goed en betrouwbaar 

63.907 91.034 92.368 

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun 
leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen 

4   

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting    

 Subtotaal 63.911 91.034 92.368 
     

 Totaal Baten 111.304 123.290 124.778 

  
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Rekening 

2019 

 Resultaat voor bestemming -381 2.850 7.352 

 Dotaties aan reserves 17.170 24.399 27.791 

 Onttrekkingen aan reserves 17.911 21.585 20.439 

 Saldo mutaties reserves 741 -2.814 -7.352 

 Resultaat na bestemming 360 36 0 
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Jaarverslag 
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Domein inwoner en bestuur 
Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots is ons credo. Samen maken wij de gemeente 

nog beter. Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, 

goed en betrouwbaar . We worden bovendien graag uitgedaagd. Sterker nog: weten 

inwoners en bedrijven iets beter dan wij of kunnen zij iets beter uitvoeren? Dan doen wij het 

op hun manier, omdat zij de ervaringsdeskundigen zijn. Op die manier ontstaat partnerschap 

met onze inwoners en bedrijven. Een relatie waarbij we gelijkwaardig contact hebben en 

elkaars kwaliteiten aanvullen. 

Wij willen minder regels. Onze inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet 

mogelijk, of juist verplicht zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties.  

Inwoners ervaren ons als betrokken, goed geïnformeerd, snel en betrouwbaar.  

 

In dit domein leest u hoe we de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen.  

• excellente dienstverlening,  

• burger- en overheidsparticipatie,   

• een doelmatige bedrijfsvoering, 

• een gezond en haalbaar financieel beleid. 
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Doelstelling IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, 

goed en betrouwbaar 

Resultaat IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. 

Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten 

 

We hebben dit gedaan door: 

• Klantenservice: alle klachten, complimenten en tips worden snel en actief opgepakt. Met 

als doel een excellente klantbeleving en een lerende organisatie. Inwoners waarderen dit 

contact als zeer positief (8,8). 

• Registratie van levenloos geboren kinderen: vanaf februari 2019 is het met terugwerkende 

kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP (Basis Registratie Personen) te 

registreren. Het kunnen registreren van levenloos geboren kinderen is voor getroffen 

ouders zeer waardevol. Zij krijgen bij de registratie de tijd en de ruimte om hun verhaal te 

vertellen. Onze medewerkers krijgen complimenten over de wijze van uitvoering. In 2019 

hebben wij dit 91 keer mogen doen. 

• Uitbreiding van onze digitaal aangeboden diensten: 

- Vermissing reisdocument; 

- Melding voorgenomen huwelijk; 

- Uittreksels en afschriften; 

- Stempas verkiezingen; 

- Digitale verhuisaangiften automatische verwerking. 

• Begraafplaatsenadministratie:  

We hebben een inhaalslag gemaakt bij het aanschrijven voor het verlengen van 

grafrechten. Gestart is met de begraafplaats in Waarland. Gefaseerd schrijven we de 

nabestaanden van graven op andere begraafplaatsen aan. Dit is een blijvende taak, die 

bij een gefaseerde aanpak binnen de bestaande afdeling en capaciteit gedaan wordt. 

 

De dienstverlening klantgerichter maken, draagt bij aan de relatie inwoner - gemeente. Het 

duidelijk uitspreken wat een inwoner kan verwachten en dit vervolgens waarmaken, 

verhoogt het vertrouwen in de gemeente. 

 

Indicator: 

Waardering dienstverlening   6,7 (waarstaatjegemeente.nl) 

Hostmanship: klantwaardering hal   90,4% positief tot zeer positief 

Webcare: klanttevredenheid    geen recente indicator beschikbaar  

Telefonie:      48% direct afgehandelde vragen 1e-lijn 

Klantenservice (voorheen Klantfeedback): 8,8 rapportcijfer klantwaardering 

Resultaat IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt 

 

Wij hebben dit gedaan door: 

In de paragraaf bedrijfsvoering is toegelicht wat de onderwerpen voor 2019 van de 

bedrijfsvoering zijn en hoe hier mee is omgegaan. 

Resultaat IB1.3 Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar 

 

We hebben dit gedaan door: 

Inwoners, bestuur, en andere betrokkenen hebben we in 2019 geïnformeerd via een 

jaarrekening, kadernota, begroting en tussenrapportages. In 2019 zijn we gestart met de 

https://schagen.begroting-2019.nl/p1435/paragraaf-bedrijfsvoering
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voorbereidingen voor de rechtmatigheidsverklaring, die het college vanaf het boekjaar 2021 

zelf moet gaan afgeven. Op dit moment geeft de accountant die nog verklaring af in het 

rapport bij de jaarrekening. We hebben een nieuw financieel pakket geselecteerd, dat in 

2020 zal worden geïmplementeerd. Over 2019 was een sluitende (meerjaren)begroting 

vastgesteld. Dit draagt bij aan een betrouwbare overheid. 

Voor de toelichting op de tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 

 

Indicator: 

- In 2019 heeft de provincie, net als de afgelopen jaren, repressief toezicht toegepast. 

 

Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van 

hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen 

Resultaat IB2.1 Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend 

 

We hebben dit gedaan door: 

Het college is regelmatig in contact met de dorpsraden/wijkverenigingen en/of leden 

daarvan. De gebiedscoördinatoren spelen hier een goede rol in.  

 

Gebiedscoördinatoren hebben hun contacten verder uitgebreid in de kernen. Ze zijn steeds 

meer hét aanspreekpunt voor inwoners. Ze hebben korte lijnen. Dat is onder meer te merken 

aan hun toegenomen inbreng bij bewonersavonden. En bij vergaderingen van dorpsraden 

en wijkverenigingen. Het aantal vragen vanuit inwoners aan de gebiedscoördinatoren 

neemt toe. Dit heeft geleid tot meer verbinding tussen inwoners en collega's. Ook binnen de 

organisatie worden de gebiedscoördinatoren steeds vaker gevonden en betrokken bij 

projecten.  

 

Laagdrempelig en verbindend contact verbetert de relatie inwoner-gemeente. Inwoners 

actief betrekken bij het vorm geven van hun leefomgeving versterkt de verbondenheid in de 

buurt en bevordert het samen werken met de buurt.  

 

Indicator: 

• waarstaatjegemeente.nl --> Samenwerking met Inwoners --> Gemeente betrekt buurt 

bij aanpak leefbaarheid. 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?  
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Resultaat IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven 

 

We hebben dit gedaan door: 

• 2 euro per inwoner: 

in 23 van de 26 dorpen/kernen is in 2019 door de dorpsraden en wijkverenigingen gebruik 

van gemaakt van de regeling 'twee euro per inwoner'. Deze bedragen zijn besteed aan 

kleine projecten, lokale investeringen, sociale evenementen en andere initiatieven die de 

lokale samenleving versterken.  

• Burger- en Overheidsparticipatie 

Het budget Burger- en Overheidsparticipatie is onder andere besteed aan 13 lokale 

bewonersinitiatieven. Daarnaast is er een onderzoek Participatie uitgevoerd. Hiervoor is het 

inwonerspanel bevraagd. In maart 2020 worden de resultaten uit het onderzoek gedeeld 

met de raad. 

• Contact tussen dorpsraden/wijkverenigingen en college  

De gebiedscoördinatoren hebben de agendapunten van de bijeenkomsten 

dorpsraden/wijkverenigingen in de organisatie uitgezet. Ook hebben zij die informatie vooraf 

met college gedeeld. Het college was tijdens de bespreking zo goed mogelijk voorbereid. 

Deze aanpak draagt bij aan de goede relatie met de inwoners.  

• Burgerparticipatie: bewoners eerder betrekken bij projecten 

Sinds 2019 is participatie een vast onderdeel van een projectvoorstel; als gevolg daarvan 

worden bewoners in een vroeg stadium betrokken bij de plannen van de gemeente.  

• Begraafplaats Waarland 

Bewoners uit Waarland hebben, in samenspraak met de gemeente besloten om een deel 

van het onderhoud aan de begraafplaats zelf te gaan doen. Een mooi voorbeeld van 'Right 

to Challenge', zoals genoemd in het coalitieakkoord.  

 

Door het ondersteunen van inwonersinitiatieven wordt de relatie tussen de inwoner en de 

gemeente verbeterd. Het samenwerken in en met de buurt versterkt de trots op de 

woonplaats.  

 

Indicator: 

• waarstaatjegemeente.nl --> Samenwerking met Inwoners --> Inzet bereidheid 

inwoners voor leefbaarheid.  

 

Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor uw buurt? 
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Wat heeft het gekost?  

 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 2019 
Begroting 2019 

na wijziging 
Rekening 2019 Verschil  

Lasten 39.453 43.785 44.322 -536  

Baten 89.558 94.035 94.924 -889  

Saldo -50.105 -50.250 -50.603 353 V 

 

Totale lasten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle vragen 
zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en 
bedrijven weten wat zij van de gemeente 
kunnen verwachten 

1.066 1.343 1.148 195  

IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt 32.550 35.124 34.850 274  

IB1.3 Het financieel beleid is transparant, gezond 
en haalbaar 

5.692 7.133 8.167 -1.034  

IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar 

39.308 43.600 44.165 -565  

IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven 145 185 155 29  

IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving 
van hun leefomgeving en betrokken bij alle 
belangrijke beslissingen 

145 185 155 29  

IB3.1 Vennootschapsbelasting 0 0 1 -1  

IB3 Vennootschapsbelasting   1 -1  

Totaal Lasten Domein inwoner en bestuur 39.453 43.785 44.322 -536 N 

 

Toelichting verschillen Lasten 

 

IB 1.1 

• Een aantal investeringskredieten zijn in 2019 (nog) niet volledig uitgegeven(digitale 

agenda, vermindering fysieke archieven). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt 

vanuit de reserves en heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat 

(128V). 

• Als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van de ID-bewijzen en paspoorten 

hebben wij minder kosten als gevolg van een lagere afdracht aan het Rijk, € 70.000 

voordelig. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met het achterblijven van 

legesopbrengsten € 120.000 nadelig. Het (per saldo) negatieve effect bedraagt € 50.000. 

(70V). 

• Het budget Lijkschouwing sluit € 20.000 voordelig. Onze invloed op deze lasten zijn nihil. 

Wel monitoren we het budget en doen tussentijds bij- of af ramingen. 

• Overige kleine verschillen zorgen voor een nadeel(23N). 
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IB 1.2 

• Het budget Facilitaire dienstverlening, een totaal budget met meer dan 20 

deelbudgetten (abonnementen, kantoorartikelen, overige goederen en diensten) sluit € 

43.000 voordelig. 

• Bij de 2e rapportage is op het personeelsbudget een overschrijding gemeld van € 

500.000,- Tijdens de raadsbehandeling van de 2e rapportage is de raad geïnformeerd 

dat de inhouding loonheffing te hoog is geweest en gecorrigeerd moest worden. Dit zou 

een voordeel betekenen van ruim € 300.000,-. Naast dit voordeel zijn in 2019 ook de 

nieuwe CAO- afspraken ingevoerd. Deze gingen in op 1 oktober 2019; verhoging van 

3,25% en een eenmalige uitkering. In de begroting 2019 was rekening gehouden met het 

gehele jaar 3,75%, waardoor een incidenteel voordeel ontstond van €336.000,-. Nu komt 

een voordeel uit van € 136.000,- (136V). 

• Vooruitlopend op de trajecten die zijn ingezet voor het persoonlijk leiderschap is 

terughoudend omgegaan met het beschikbare opleidingsbudget. Daarom is in 2019 nog 

een bedrag beschikbaar van 90.000,-. Deze extra gelden worden gestort in de reserve 

opleidingen. Dit om de opleidingsbehoefte voor het persoonlijk leiderschap in 2020 te 

kunnen bekostigen (90V). 

 

IB 1.3 

• Het budget verzekeringen is met ruim € 11.000 overschreden doordat op de 

brandverzekering een na-verrekening heeft plaatsgevonden over de jaren 2016-2019. In 

het budget wordt geen rekening gehouden met na-verrekeningen. In 2019 heeft een 

nieuwe aanbesteding voor de verzekeringen plaatsgevonden. Deze leiden tot € 100.000 

aan meerkosten. De meerkosten voor 2020 e.v. worden in de 1e Tussenrapportage 2020 

opgenomen (11N). 

• Het budget accountantskosten en het budgetadvieskosten zijn overschreden. Dit  omdat 

wij een accountantsverklaring moesten overleggen voor bepaalde projecten en de 

daarbij behorende subsidie. Ook het budget advieskosten is overschreden. Dit omdat wij  

extra adviezen hebben gevraagd voor inkoop- en belastingvraagstukken (24N) 

• Doordat investeringen (project schagerweg, sportvelden) achterblijven bij de prognose 

hebben we minder geld hoeven lenen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar “kort 

geld” (voor een periode van minder dan een jaar) geleend in plaats van “lang geld”. Het 

lenen van kort geld heeft het afgelopen jaar geld opgeleverd in plaats van dat het geld 

gekost heeft, de zogenaamde negatieve rente. (220V). 

• Bij de post overige goederen en diensten zijn twee grote afwijkingen relevant. Voor de 

terugbetalingsverplichting die wij hebben aan het rijk voor de BBZ hebben wij een last 

opgenomen van € 175.971. Er heeft een opschoonactie plaatsgevonden op oude 

vorderingen. Dit heeft geleid tot afboekingen en een bijstelling van de voorziening 

dubieuze debiteuren (belastingen, gewone debiteuren en GWS debiteuren) van in totaal 

€ 354.116,-. Dit is een incidenteel effect (575N) 

• Ieder jaar wordt de hoogte van de voorziening wachtgeld voormalige wethouders 

bepaald. Naast de lagere verplichte doorbetaling dan begroot aan de voormalige 

wethouders kan de voorziening voor nog toekomstige kosten naar beneden worden 

bijgesteld. Ook de wachtgeldverplichting van de huidige wethouders viel lager uit dan in 

de voorziening was opgenomen (172V). 

• Op het onderdeel griffie houden wij over 2019 budget over. Dit wordt veroorzaakt door 

het later invullen van de vacature griffiemedewerker en een overlap van de invulling van 

de griffier(45V). 
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• In 2019 hebben we een aantal gemeentelijke eigendommen verkocht. Het neveneffect 

hiervan is dat de betaalde belastingen hierdoor niet meer ten laste komen van de 

gemeente Schagen (40V). 

 

B 2.2 

• We hebben 30 participatieverzoeken ontvangen en gehonoreerd. Voornamelijk voor 

timmerdorpen en groenadoptie. Ondanks deze vele aanvragen is niet het volledige 

budget uitgegeven. 

 

Totale baten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle vragen 
zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en 
bedrijven weten wat zij van de gemeente 
kunnen verwachten 

940 727 613 114  

IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt 490 1.716 1.613 103  

IB1.3 Het financieel beleid is transparant, gezond 
en haalbaar 

88.128 91.592 92.699 -1.107  

IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar 

89.558 94.035 94.924 -889  

IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven 0 0 0 0  

IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving 
van hun leefomgeving en betrokken bij alle 
belangrijke beslissingen 

     

IB3.1 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0  

IB3 Vennootschapsbelasting      

Totaal Baten Domein inwoner en bestuur 89.558 94.035 94.924 -889 V 

 

Toelichting verschillen Baten 

 

IB 1.1 

• Als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van de ID-bewijzen en paspoorten 

hebben wij minder kosten als gevolg van een lagere afdracht aan het Rijk, € 70.000 

voordelig. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met het achterblijven van 

legesopbrengsten € 120.000 nadelig. Het (per saldo) negatieve effect bedraagt € 50.000. 

(120N). 

• Overige kleine verschillen zorgen voor een voordeel(6V) 

 

IB 1.2 

• De projectgelden voor de uitvoering van Digitale Agenda 2020 worden jaarlijks 

verantwoord in de exploitatie, dit jaar zijn de kosten meegevallen en is er minder 

onttrokken uit de reserve. Wij verwachten dat dit budget in 2020 volledig wordt benut. (78 

N) 
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• De beschikbare reserve voor opleidingen is aangepast aan de werkelijke uitgaven in 

2019. Zie hiervoor de toelichting aan de lastenkant. De ingeschatte onttrekking uit deze 

reserve vervalt hiermee. (38N). 

• Overige kleine verschillen zorgen voor een voordeel(13V). 

 

IB 1.3 

• Bij de december circulaire heeft er een correctie plaatsgevonden op uitkeringsfactor en 

maatstaf Medicijn gebruik. Daarnaast een correctie op de suppletie uitkering sociaal 

domein.  Per saldo is dit een voordeel van € 172.000. 

Bovendien zijn in de december circulaire decentralisatie uitkeringen klimaatmiddelen ad 

€ 251.000 beschikbaar gesteld. Over de jaren 2017 en 2018 is alsnog € 100.000 ontvangen 

als gevolg van het vrijvallen van de verdeelreserve binnen de algemene uitkering (683V). 

• De hogere opbrengst toeristenbelasting van € 173.000 die betrekking heeft op 2018  is 

een gevolg van de gewijzigde verordening toeristenbelasting. Met ingang van 2018 

heffen we toeristenbelasting van degene die tevens forensenbelasting betalen. 

Daarnaast dragen nu meer recreatieondernemers dan voorheen toeristenbelasting af op 

basis van het werkelijk aantal overnachtingen. Ten opzichte van de 2e rapportage waar 

u al geïnformeerd bent over de hogere opbrengsten, blijkt dat er de laatste maanden 

nog een na-ijleffect over 2018 naar boven is gekomen. Hierbij ligt het werkelijk aantal 

overnachtingen over 2018 hoger dan het in het verleden gehanteerde aantal 

overnachtingen dat de basis vormde voor de forfaitaire tarieven(173V). 

• De extra opbrengst forensenbelasting van € 68.000 over 2018 is ontstaan, doordat over 

2018 meer personen een woning voor zichzelf ter beschikking hebben gehouden. 

Daardoor hebben zij de plicht om forensenbelasting te betalen. Hierbij wordt gekeken 

naar personen, die niet in onze gemeente zijn ingeschreven, maar wel een 

gemeubileerde woning voor meer dan 90 dagen per jaar voor zichzelf of hun gezin 

beschikbaar houden (68V). 

• We hebben een hogere rente-vergoeding gekregen wegens een uitgestelde betaling 

voor het complex Nes- Noord. (82V). 

• Door de verkoop van een aantal duurzame productiemiddelen is een incidentele 

boekwinst gerealiseerd(107V). 

• De opbrengsten dwangbevelen zijn hoger dan geraamd, doordat de opbrengst van 

2018 ook in 2019 is verantwoord (40V). 

• Dit jaar was er minder regulier onderhoud noodzakelijk voor de instandhouding van de 

gemeentelijke gebouwen. De resulteert ook in een lagere onttrekking uit de reserve 

gemeentelijke gebouwen(290N). 

• Overige kleine verschillen zorgen voor een voordeel(3V). 
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Domein ruimte en economie 
Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en onze 

toeristische parels. Binnen het Domein ruimte & economie werken we aan de 

programmalijnen "wonen, bedrijvigheid en toerisme". Dit doen we samen met de bewoners, 

ondernemers en bezoekers. Wij willen dat iedereen in onze gemeente hier zo prettig mogelijk 

woont, werkt of verblijft.  
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Doelstelling RE1 Algemeen 

Resultaat RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet 

 

We hebben dit gedaan door: 

Omgevingswet 

Wij zijn een partnership aangegaan met de leverancier van ons zaaksysteem. Hierdoor 

kunnen we aan de voorkant meedenken over hoe onze werkomgeving optimaal kan 

worden ingericht. Ook over hoe wij goed digitaal kunnen samenwerken met onze 

(keten)partners. Hiermee kunnen we onze klanten ook in de toekomst kwaliteit en snelheid 

leveren bij het afdoen van (omgevingsvergunning)aanvragen. 

 

Onder de Omgevingswet is de termijn om een vergunning te behandelen die afwijkt van het 

omgevingsplan 8 weken (in plaats van 26 weken nu, bij afwijking van het bestemmingsplan). 

Om te zorgen dat de advisering van in- en externe adviseurs en bevoegde gezagen 

integraal binnen de termijn op elkaar zijn afgestemd is een omgevingstafel ingericht.  

 

Omgevingsvisie 

Wij hebben een succesvolle aanbesteding gehad. Met het geselecteerde 

stedenbouwkundige bureau zijn we begonnent met het participatietraject om de 

omgevingsvisie vorm te geven.  

 

Omgevingsplan bedrijventerrein Lagedijk 

Het college heeft op 10-12-2019 besloten dat er met een positieve insteek moet worden 

onderzocht of vestiging van arbeidsmigranten op de Lus mogelijk is. Dit houdt in dat het plan 

vertraging op zal gaan lopen. Omdat extra onderzoeken moeten worden gedaan (en 

overigens door de initiatiefnemer moeten worden aangeleverd). We gaan er nu vanuit 

(afhankelijk van de termijn waarop de stukken worden aangeleverd en de kwaliteit van de 

stukken) dat het plan het tweede of begin derde kwartaal van 2020 ter vaststelling kan 

worden aangeboden aan de raad. 

 

Welstand 

Sinds begin 2019 wordt een toenemend aantal aanvragen (circa 50% van de inkomende 

aanvragen) ambtelijk getoetst aan de welstandsnota. De beoordeling van grote 

bouwplannen en bouwplannen in centrumgebieden, bij historische dorpsgezichten en bij 

monumenten wordt uitgevoerd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Tevens is er 

sinds begin 2019 een gratis spreekuur ingevoerd. Daar kunnen aanvragers en architecten 

over een bouwplan sparren met de gemandateerde van de CRK.  

 

 

Met het Omgevingswetproof maken van bestemmingsplannen en de veranderende wijze 

van toetsing van bouwwerken aan de welstand, dragen we bij aan het verhogen van de 

kwaliteit openbare ruimte. Ook verbetert het de relatie inwoner-gemeente, omdat de 

proceduretijd voor (bouw)plannen wordt verkort. 

 

Indicator: 

Het percentage ambtelijk behandelde aanvragen op welstandsaspecten ligt op ca. 50%. 
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Resultaat RE1.2 We werken regionaal samen 

 

We hebben dit gedaan door: 

Regio Kop van Noord-Holland 

2019 is het derde uitvoeringsjaar van het regionaal programma De Kop Werkt! (DKW!). Voor 

Schagen zijn de projecten revitalisering Groote Keeten en Oudesluis afgerond. De overige 

projecten zijn nog in uitvoering en worden voor het einde van het programma afgerond. 

In 2019 zijn we tevens gestart met de voorbereiding van een vervolg van de regionale 

samenwerking. Eind 2019 is door de bestuurders naast een regionaal Ambitiedocument 2.0, 

een concept Regioakkoord opgesteld. Voor het einde van het programma DKW! (31-12-

2020) zal hierover besluitvorming plaatsvinden. 

 

Holland boven Amsterdam 

De samenwerking op het schaalniveau van Noord-Holland Noord is geïntensiveerd. 

Voldoende draagvlak om definitief invulling te geven aan deze samenwerking was echter 

nog niet aanwezig. De drie regio’s gaan eerst binnen de regio’s zelf de agenda’s bepalen.  

In het najaar van 2020 gaan zij opnieuw de mogelijke samenwerking onderzoeken. De 

samenwerking op de dossiers bid wonen, bid bereikbaarheid, energie (RES), recreatie en 

toerisme, destinatiemarketing, huisvesting arbeidsmigranten en lobby is opgepakt in 2019.  

 

Regionale projecten en procedures 

Er is regionaal samengewerkt ten behoeve van het opstellen van zienswijzen op de 

Provinciale Omgevingsverordening. In 2019 zijn diverse consultatieronden gehouden. De 18 

gemeenten in Noord-Holland Noord reageren gezamenlijk.  

 

 

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen 

Resultaat RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen 

 

We hebben dit gedaan door: 

Start bouw woningen 

In 2019 is gestart met de bouw van 211 verschillende soorten woningen in diverse projecten 

en kernen. Zoals in Warmenhuizen Centrum 2e fase (40 woningen in particulier 

opdrachtgeverschap), de Laan 17 (25 appartementen), de laatste fase van Nes Noord (85 

eengezinswoningen) in Schagen en aan de Abbestederweg (20 sociale 

huurappartementen) en Dixiebar (7 eengezinswoningen) in Callantsoog.  

 

Het doel voor 2019 was om te beginnen met de bouw van 300 woningen. Door vertraging 

vanuit flora en fauna wetgeving vindt de start bouw in de projecten Regioplein (46 

woningen, woningelementen zijn in de fabriek in aanbouw) en Delftweg (60 woningen) niet 

in 2019 maar in 2020 plaats. 

 

Woningbouw in voorbereiding 

In 2019 zijn diverse woningbouwprojecten officieel gestart met de planvoorbereiding. Te 

weten Veluweweg in Waarland, Jozef Israëlstraat in Schagen en Schagerbrug (B-velden). 

Voor de locatie Oudshoorn in Schagen is een projectopdracht in voorbereiding. De 

woningbouwprojecten die reeds in voorbereiding waren zijn in 2019 verder uitwerkt (o.a. 

Remmerdel en Dergmeerweg in Warmenhuizen en Bogtmanweg in Tuitjenhorn) of zijn in een 
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uitvoerende fase aanbeland (o.a. Delftweg in Tuitjenhorn en Buiskoolstraat in Schagen). De 

gemeenteraad heeft in 2019 twee grondexploitaties vastgesteld (Callantsoog Denneweg en 

Schagen Regioplein). Het bestemmingsplan 't Zand Noord is onherroepelijk vastgesteld. 

 

Met deze plannen in de voorbereiding en uitvoering wordt gezorgd voor een continue 

productie voor woningbouw in de nabije toekomst.  

 

Starterslening 

In 2019 is het subsidieplafond van € 630.000 van de starterslening bereikt.  Er zijn in totaal 19 

startersleningen door gemeente Schagen toegekend. 

 

Stimuleren verduurzaming bestaande bouw en langer zelfstandig thuis wonen 

Het project is geheel afgerond.  

 

 

Dit resultaat draagt bij aan het versterken van het buurtgericht samenwerken, de relatie 

inwoner-gemeente en het versterken van de trots op de woonplaats.   

 

Indicator: 

Het doel was om in 2019 voor 300 woningen te starten met de bouw. In 2019 is de bouw van 

211 woningen begonnen.  

  

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen is in Schagen 11. Landelijk is dit 9. 

Bron: Waarstaatjegemeente.nl . 

 

Een vertragende factor bij de voortgang van woningbouw is de ongeldigverklaring van het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State.  

Resultaat RE2.2 Huurwoningen voor alle doelgroepen 

 

We hebben dit gedaan door: 

Bouw sociale woningen 

Er is in 2019 gestart met de bouw van sociale woningen aan de Abbestederweg in 

Callantsoog. Voor de woningbouwprojecten met sociale huurwoningen heeft er in 2019 

besluitvorming plaatsgevonden over de projecten Westerpark (35 woningen) en het 

Regioplein (46) in Schagen, de Denneweg (17) in Callantsoog en Delftweg (12 sociale huur 

en 12 goedkope koop) in Tuitjenhorn. Projecten in voorbereiding waar sociale huur en 

goedkope koop onderdeel uitmaken van het totale bouwprogramma zijn in 2019 verder 

uitgewerkt (o.a. Schagen Waldervaart en Warmenhuizen Remmerdel). 

 

Actualisatie lokale woonvisie  

In het najaar van 2019 hebben we consultaties met de bewoners en de dorpsraden 

gehouden. De uitkomsten worden meegenomen in de te actualiseren woonvisie.  

 

Urgentieverordening vaststellen 

De verordening en de beleidsregels zijn nagenoeg klaar. Er wordt nog gewerkt aan de 

capaciteitsvraag in relatie tot de uitvoering.  
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Dit resultaat draagt bij aan het versterken van de relatie inwoner-gemeente en het 

versterken van de trots op de woonplaats.   

 

Indicator: 

Aantal in planning zijnde nieuwbouwwoningen, onderverdeeld naar categorie huur en koop.  

 

 

Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien 

Resultaat RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid 

 

We hebben dit gedaan door: 

Makado  

Voor de renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Makado is de omgevingsvergunning 

definitief. Hiermee is de weg geopend voor onder andere de komst van een nieuwe 

supermarkt (Lidl) en de uitbreiding van een bestaande supermarkt. Hiermee wordt aan het 

centrumgebied van Schagen een nieuwe economische impuls gegeven.  

 

Pallas en E&H campus 

Het bestemmingsplan voor de Pallas reactor is in 2019 door de raad vastgesteld. De verdere 

uitwerking van  het plan voor de reactor is in volle gang. Er is een aanvang genomen met de 

ontwikkeling van het E & H campus. Er zijn een solarlab en biomassa-lab geopend. Hiermee 

zijn  laboratoria behouden gebleven. Daarmee is hoogwaardige werkgelegenheid binnen 

de gemeente gegroeid.  

Er is in het bestuurlijk overleg groen licht gegeven om verder onderzoek te doen naar de 

mogelijkheid om het Experience centrum te realiseren. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt. 

 

Waldervaart 

In 2019 is verder gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor het centrum van 

Waldervaart. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de nodige overeenkomsten 

die, ten behoeve van ontwikkeling van het bouwprogramma (het wijkwinkelcentrum en het 

kindcentrum), moeten worden gesloten. 

 

Witte paal 

In 2019 hebben we verschillende bijeenkomsten met ondernemers georganiseerd om een 

toekomststrategie voor de Witte paal op te stellen. 

 

 

Door de werkgelegenheid die de bedrijven bieden, zijn er veel banen in onze regio. Dit 

draagt weer bij aan de toename van zinvol werk. 

 

Indicator: 

Stijging in waardering op de jaarlijkse landelijke monitor ‘MKB-vriendelijkste gemeente’. De 

gemeente doet niet actief meer mee aan deze monitor en is bezig met een nieuwe 

ondernemerspeiling.  
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Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich 

hier welkom 

Resultaat RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk 

 

We hebben dit gedaan door: 

Reparatie sluis te Oudesluis 

Met behulp van een subsidie van de provincie is de sluis in Oudesluis gerepareerd. Om de 

sluis als doorgang naar andere routes beter te kunnen benutten, zijn we de samenwerking 

aangegaan met het Hoogheemraadschap. Ook hebben we vrijwilligers geworven.   

 

Herontwikkeling Oudesluis 

In 2019 zijn het Polderpark, het Ontmoetingsplein en de vernieuwde Bijenkorf (buurthuis) 

opgeleverd. Het gebouw van voetbalvereniging Oudesluis is voor het grootste gedeelte 

opgeknapt. In juni van het jaar is hier tijdens een openingsfeest voor het hele dorp uitgebreid 

bij stil gestaan. 

 

Rondje geluk 

Er is een 'rondje geluk' (fietsroute) ontwikkeld langs enkele geluksplekken. Tevens is een Plan 

van aanpak opgesteld voor belevenis geven aan enkele routes. Er zijn twee toeristische 

Overstap Punten (TOPS) in Schagen en Dirkshorn opgeleverd.  

 

Resultaat RE4.2 Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie 

 

We hebben dit gedaan door: 

Recreatieplannen 

Er is een aantal recreatieplannen in voorbereiding. Door de stikstofproblematiek (PAS) treedt 

vertraging op in de uitwerking en afronding van deze plannen.  

 

Plan van aanpak verblijfsrecreatie 

In 2019 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak voor de verblijfsrecreatie. Er zijn 

aanvragen voor een bijdrage uit het revitaliseringsfonds in voorbereiding.   

 

Door te investeren in de kwaliteit van de verblijfsrecreatie verbetert de economische 

meerwaarde van de bedrijven en verhogen wij de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Hierdoor komen er meer toeristen. Dit alles draagt bij aan een toename van zinvol werk en 

een gezonde arbeidsmarkt en het versterken van trots op de eigen woonplaats. 

 

Indicator: 

Het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting in 2018 was 1.196.176 

Resultaat RE4.3 Een sterk toeristisch profiel 

 

We hebben dit gedaan door: 

Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

Er is een proefstemming en definitieve stemming gehouden over de Bedrijven 

Investeringszone (BIZ). De stemming was positief (meer dan 50% van de stemgerechtigden 

heeft gestemd en meer dan 2/3 daarvan heeft vóór invoering van de BIZ gestemd). Schagen 
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Markstad heeft om de BIZ te kunnen invoeren een aparte vereniging opgericht met een 

daarbij behorend projectplan en activiteitenplan.  

 

Microwebsite 

Er is een microwebsite opgesteld onder de vlag van Holland Boven Amsterdam, die in het 

voorjaar wordt gepresenteerd. Hierin wordt de gemeente Schagen in al haar facetten 

gepromoot. In de volgende fase worden de verhalen van de afzonderlijke kernen uitgebreid.  

 

Destinatiemarketing 

Voor de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam is een tussenevaluatie uitgevoerd. 

Hieruit blijkt dat er goede stappen gezet zijn. Er komt onder de stakeholders steeds meer 

draagvlak. De bezoekcijfers van de website blijven stijgen.  

 

Door ervoor te zorgen dat toeristen en bezoekers onze gemeente en de 

bezienswaardigheden goed weten te vinden, komen er meer bezoekers en wordt er meer 

besteed.  

 

Resultaat RE4.4 Een aantrekkelijke kust 

 

We hebben dit gedaan door: 

Samenwerkingsagenda voor de kust 

Er is verder gewerkt aan een samenwerkingsagenda voor de kust. Dit betreft het werken aan 

een gedragscode voor het strandgebruik, kerven en dynamisch duinbeheer, kustsuppleties, 

strandbebouwing, waterveiligheid en verbeteren samenwerking.  

 

Uitwerking van structuurvisie Petten  

In Petten zijn in 2019 ter bevordering van de toeristische en economische aantrekkelijkheid 

een aantal projecten tot afronding gekomen. Zoals het afronden van de strandopgangen, 

het verbeteren van de verkeerscirculatie en het plaatsen van een kunstwerk. Het duingebied 

en het dorp zijn meer met elkaar verbonden.  

Het kerkje op het plein is herbestemd, waardoor het gebruik bijdraagt aan het toeristische 

karakter van het plein. 

 

Sint Maartenszee, aanpassing Zeeweg  

In 2019 heeft er een intensief participatietraject plaatsgevonden met belanghebbenden 

over het gewenste profiel voor de Zeeweg te Sint Maartenszee.   

 

 

Door te investeren in een kwalitatief kustproduct, verhogen wij de kwaliteit van de openbare 

ruimte. Hierdoor komen er meer toeristen en bezoekers.  
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Wat heeft het gekost?  

 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 2019 
Begroting 2019 

na wijziging 
Rekening 2019 Verschil  

Lasten 6.289 16.068 14.033 2.035  

Baten 6.461 16.164 15.655 508  

Saldo -172 -96 -1.623 1.527 V 

 

Totale lasten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe 
Omgevingswet 

600 1.069 631 438  

RE1.2 We werken regionaal samen 147 207 176 31  

RE1.3 Ons reguliere werk doen we goed 468 290 -1.343 1.633  

RE1 Algemeen 1.215 1.566 -536 2.102  

RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen 4.497 13.664 13.723 -59  

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen 4.497 13.664 13.723 -59  

RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid 198 236 259 -23  

RE3 Bedrijven kunnen groeien 198 236 259 -23  

RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief 
routenetwerk 

50 50 52 -2  

RE4.3 Een sterk toeristisch profiel 300 523 508 15  

RE4.4 Een aantrekkelijke kust 28 28 26 1  

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen 
zich hier welkom 

377 601 586 15  

Totaal Lasten Domein ruimte en economie 6.289 16.068 14.033 2.035 V 

 

Toelichting verschillen Lasten 

RE1.1 

• Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten (’t 

Zand Noord, Doorbraak, Waterveld e.d.) is er een overschrijding van de kosten van de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) (48N) 

• De toename van het aantal aanvragen heeft er toe geleid dat we ook te maken 

hebben gehad met een hogere kosten voor inhuur van personeel (20N) 

• Een aantal investeringskredieten zijn ook in 2019 (nog) niet volledig uitgegeven 

(voorbeeld hiervan is o.a. de Omgevingswet). Omdat deze kapitaallasten worden 

gedekt vanuit de reserves heeft dit voordeel per saldo geen effect op het 

rekeningresultaat (515V) 

• Overige verschillen (9N) 
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RE1.2 

• Voor 2019 was er vanuit de 2e rapportage 2018 incidenteel budget beschikbaar gesteld 

van € 42.000,- voor Holland Boven Amsterdam (HBA). Het bleek echter niet nodig hier 

gebruik van te maken. Wij stellen voor dit bedrag voor 2020 beschikbaar te houden (42V) 

• Overige verschillen (7N) 

 

RE1.3 

• Een aantal investeringskredieten is ook in 2019 niet volledig uitgegeven. (Voorbeeld 

hiervan zijn projecten vastgoed op sterkte). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt 

vanuit de reserves, heeft dit nadeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat 

(150N) 

• In 2019 hebben we de doelstelling tafelzilver van € 6,2 mln. behaald (zie ook: paragraaf 

Grondbeleid). De opbrengsten die wij hiervoor hebben gerealiseerd, zijn op dit resultaat 

zichtbaar gemaakt. Ze zijn deels toegevoegd aan de reserve waaruit in eerste instantie 

was geleend. Dit voordeel heeft dus per saldo geen effect op het rekeningresultaat 

(1.783V) 

 

RE2.1 

• Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de 

mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie 

verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Een deel 

van de mutaties binnen de grondexploitatie wordt ook verwerkt in de "reserve 

grondexploitatie" (72V).  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. 

• Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige 

investeringskredieten. In 2019 is het hiervoor beschikbare krediet niet volledig uitgegeven.  

Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves heeft dit voordeel per 

saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat (29V) 

 

RE3.1 

• Binnen dit resultaat werd rekening gehouden met een onttrekking aan een reserve. 

Nodig voor dekking van kapitaallasten van een investeringskrediet voor economisch 

beleid. Omdat in 2019 geen uitgaven hebben plaatsgevonden is ook de reserve niet 

gebruikt. Per saldo is er geen effect op het rekeningresultaat (27V) 

• Voor 2019 hadden we een inschatting gemaakt van de uitgaven voor de ontwikkeling 

van Pallas. Deze uitgaven zijn uiteindelijk hoger uitgevallen. Tegenover deze hogere 

uitgaven staan echter ook inkomsten van Pallas waarmee er per saldo geen effect is 

voor het rekeningresultaat (56N) 

• Overige verschillen (7V) 

 

RE4.1 

• Overige verschillen (7N) 

 

RE4.3 

• In de 2e rapportage voor 2019 hebben wij de raad voorgesteld om een deel van het 

subsidiebudget door te schuiven naar 2020. Achteraf blijkt echter dat we toch meer 

subsidieaanvragen hebben ontvangen, waardoor er alsnog een budgettekort is 

ontstaan. Dit tekort hebben we overigens opgevangen door minder subsidiebudget (via 
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een reserve) mee te nemen naar 2020. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het 

rekeningresultaat (16N). 

• Het jaarlijkse budget voor toeristische promotie is niet benut (16V) 

• Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige 

investeringskredieten. In 2019 is het hiervoor beschikbare krediet niet volledig uitgegeven.  

Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per 

saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat (12V) 

• Overige verschillen (3V) 

 

RE4.4 

• Overige verschillen (1V) 

Totale baten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe 
Omgevingswet 

1.230 1.280 1.689 -409  

RE1.2 We werken regionaal samen 0 0 0 0  

RE1.3 Ons reguliere werk doen we goed 692 723 718 5  

RE1 Algemeen 1.922 2.003 2.406 -403  

RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen 4.475 14.068 13.159 909  

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen 4.475 14.068 13.159 909  

RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid 0 29 19 10  

RE3 Bedrijven kunnen groeien  29 19 10  

RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief 
routenetwerk 

63 63 70 -7  

RE4.3 Een sterk toeristisch profiel 1 1 1 -1  

RE4.4 Een aantrekkelijke kust 0 0 0 0  

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen 
zich hier welkom 

64 64 71 -7  

Totaal Baten Domein ruimte en economie 6.461 16.164 15.655 508 N 

 

Toelichting verschillen Baten 

RE1.1 

• Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten (’t 

Zand Noord, Doorbraak, Waterveld e.d) zijn er hogere legesopbrengsten voor de 

verleende omgevingsvergunningen en afgesloten anterieure overeenkomsten (409V) 

 

RE1.3 

• Overige verschillen (5N) 

 

RE2.1 

• Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de 

mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie 
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verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie ook de 

toelichting bij de lasten (909N) 

 

RE3.1 

• Overige verschillen (10V) 

 

RE4.1 

• Overige verschillen (1V) 
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Domein samenleving en gezondheid 
De inzet in de afgelopen jaren op ontwikkeling en implementatie van visie, beleid en 

uitvoering voor het gehele sociaal domein heeft geresulteerd in een goed functionerende 

uitvoering van de verschillende beleidsvelden. In 2019 hebben we de integrale aanpak door 

de Wijkteams verder uitgewerkt. Dit onder andere door de integratie van Werk en Inkomen 

en Leerplicht en Rmc (aanpak voortijdig schoolverlaten).  

 

Het is essentieel dat we nagaan of wat we doen daadwerkelijk bijdraagt aan het 

welbevinden van de inwoners. We zijn daarvoor gestart met de Evaluatie 3D. Deze wordt 

begin 2020 afgerond en vormt de basis voor een volgend 3D-beleidsplan. 

In 2019 hebben we het Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor Wmo en Jeugdbeleid 

is dit wettelijk verplicht. We hebben ook het domein Werk en Inkomen en Schuldhulpverlening 

er bij betrokken. We willen van de gebruikers van de gemeentelijke voorzieningen weten hoe 

we de dienstverlening verder kunnen verbeteren. 

 

We zijn in 2019 gestart met visie- en beleidsvorming rond het concept van de zogenoemde 

“omgekeerde toets”. Dit concept komt er op neer dat primair wordt uitgegaan van de vraag 

van de inwoner, wat hij nodig heeft om zijn situatie te verbeteren. In het keukentafelgesprek 

passen we dit al toe. Nieuw in dit verband is dat we vanuit één integrale verordening sociaal 

domein (voor de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Schuldhulpverlening gezamenlijk) willen 

gaan werken. Met de voorbereiding is eind 2019 gestart. 

 

Verder is in 2019 de opdracht voor de evaluatie van het accommodatiebeleid vastgesteld. 

Deze opdracht is de basis waarbinnen de evaluatie wordt uitgevoerd. 

 

In oktober 2019 bracht de Rekenkamer Schagen het onderzoek Toezicht en Handhaving uit.  

We onderschrijven de conclusie dat Toezicht en Handhaving in het sociaal domein 

onvoldoende gestructureerd is. In de ontwikkeling van de Integrale Verordening, welke in 

2020 zijn beslag krijgt, nemen we een hoofdstuk Toezicht en Handhaving op. Doel is een 

systematische en cyclische uitvoering te realiseren. 
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Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via 

onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de 

samenleving 

Resultaat SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige 

volwassene 

 

We hebben dit gedaan door: 

• De IKC ontwikkeling Waldervaart is nog niet afgerond. Dit project loopt door in 

2020. 

• 'Muziek op school' vindt nu op alle basisscholen plaats door een vakleerkracht. 

• Het aantal uren peuteropvang is uitgebreid van 6 naar 7 uur. Hierdoor blijft dit 

toegankelijk voor alle ouders. 

• Toezicht en handhaving op de kinderopvang is uitgevoerd. Hierbij zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. 

• Het Regionale Meld en Coördinatiepunt en de Leerplicht zijn onderdeel 

geworden van het wijkteam. Dit betekent een verdere verbreding van de 

integrale aanpak van vraagstukken van jongeren. 

• We hebben in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie 

onderzoek gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden van Jongerenparticipatie. 

Dit heeft door de beperkte beschikbare termijn van het NJi niet geleid tot het 

concretiseren van een vorm van Jongerenparticipatie. In 2020 geven we hier een 

vervolg aan. We betrekken jonge potentiële fractieleden en de leerlingenraad bij 

het Regius daarbij.  

 

Indicator: 

Het percentage leerlingen dat geen Startkwalificatie haalt is in 2019 1,8%. Landelijk is het 

percentage 2%. (Bron - waarstaatjegemeente.nl) 

Resultaat SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben 

 

We hebben dit gedaan door: 

• Samen met het Samenwerkingsverband primair onderwijs hebben we onderzocht of 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie(EED) aan het Samenwerkingsverband kon worden 

overgedragen. Het Samenwerkingsverband heeft inmiddels aangegeven dit niet op zich 

te kunnen nemen. De uitvoering van EED blijft dus bij de gemeente, zoals het was.  

 

• Regiodeal: de vier gemeenten in de Kop hebben gezamenlijk een programmaplan 

opgesteld en vastgesteld, voortvloeiend uit het Transformatieplan Jeugd (= de naam 

voor de Regiodeal). Hierin geven de gemeenten per programmalijn een uitwerking en 

een budget weer. Met verschillende programmalijnen is inmiddels gestart. Een concreet 

voorbeeld hiervan is ‘Samenwerking zorg en onderwijs’, waar een voorstel voor een 

gezamenlijke agenda nu voorligt, met door alle betrokken partijen gedragen prioriteiten. 

Het programmaplan is veelal gericht op preventie en is hiermee een antwoord op de 

aandacht vanuit het Rijk voor het in gang zetten van de gewenste transformatie door 

gemeenten. 

 

• Toekomstplan 18-/18+: uit gesprekken met wijkteams en aanbieders kwam naar voren dat 

er al veel formats via internet beschikbaar zijn. Hier kan door eenieder gebruik van 

gemaakt worden, er is niet één format dat altijd passend is. Vanuit de gemeente hebben 

we een folder laten maken voor alle jongeren die 18 worden met alle belangrijke 



 

40 

aandachtsgebieden bij het bereiken van deze leeftijd. Deze komt op de website. We 

onderzoeken hoe we deze verder onder de aandacht van de jongeren kunnen brengen.  

 

• De samenwerking met de Praktijkondersteuners Jeugd GGZ (POH Jeugd GGZ) is in 

september 2019 concreet van start gegaan. Dit, na enige voorbereiding met 

betrokkenheid van de huisartsen. Elke vier weken komen vertegenwoordigers van de 

wijkteams en de POH’s bij elkaar. We bespreken mogelijke samenwerking, elkaars 

werkwijze en casuïstiek. Na een eerste tussenevaluatie constateren we de meerwaarde 

van de samenwerking. Te zien in wederzijds begrip, afstemming van hulpverlening, en 

verwijzen naar elkaar. Verbeterpunten zitten in hoe om te gaan met privacywetgeving 

en de rol van de huisarts. 

 

• De gecertificeerde instellingen(GI’s) zijn bovenregionaal ingekocht. Onderdeel van de 

bovenregionale samenwerking op dit terrein is een pilot. Om te onderzoeken hoe we de 

tarieven beter kunnen laten aansluiten bij de dienstverlening van de GI’s. Dit gebeurt in 

samenwerking met de GI’s zelf. Ook proberen we, zowel (boven)regionaal als lokaal om 

de samenwerking met de GI’s te verbeteren. Dit door meer en beter overleg over zowel 

casuïstiek als de samenwerking in de keten.  

 

• De Beschermingstafel is onderdeel van de jeugdbeschermingsketen. Hierin spelen ook de 

GI’s en Veilig Thuis een rol. Evenals onze wijkteams en de Raad voor de 

Kinderbescherming. De jeugdbeschermingsketen staat onder druk. Dit omdat er 

wachtlijstproblematiek speelt bij zowel Veilig Thuis als de Raad voor de 

Kinderbescherming en ook af en toe bij de GI’s, mede als gevolg van moeilijkheden 

rondom het verkrijgen en behouden van goed en gekwalificeerd personeel. We zijn in 

samenwerking met alle partijen in gesprek om hier verbetering in aan te brengen. Er is 

ook veel aandacht voor dit onderwerp vanuit het Rijk.  

 

• Veilig Thuis heeft moeite om aan al zijn/haar taken te voldoen. Dit, mede als gevolg van 

de ingang van de vernieuwde Wet Meldcode per 1 januari 2019, die een verhoging van 

het aantal meldingen tot gevolg heeft. Dit heeft geresulteerd in een verzoek om extra 

middelen aan deelnemende gemeenten. Dat is uiteindelijk door alle gemeenten  

gehonoreerd. Binnen de bovenregionale samenwerking rondom Veilig Thuis hebben 

gemeenten invulling gegeven aan het contractmanagement met Veilig Thuis en het 

toezicht op de inzet van de extra middelen. De evaluatie van de 

dienstverleningsovereenkomst met Veilig Thuis is uitgesteld om hier een goede uitwerking 

aan te kunnen geven. 

 

• De Integrale Crisisdienst is een bovenregionale samenwerking die in eerste instantie van 

start is gegaan voor de doelgroep 0-18. Het uiteindelijke doel dat de samenwerkende 

gemeenten hebben gesteld is één Integrale Crisisdienst van 0-100, met als tussenfase in 

2019 een uitbreiding van 0-18 naar 0-23 jaar. Doordat de uitbreiding echter een 

doelgroep betreft waar de zorgverzekeraar over gaat, is deze zo kort na de start van de 

Integrale Crisisdienst niet haalbaar gebleken. Ook zijn er vragen over nut en noodzaak 

van de uitbreiding. Daarom hebben gemeenten in samenwerking met de Integrale 

Crisisdienst hebben dit eerst goed te onderzoeken.  

 

Indicator: 

De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een 6,7. Landelijk is het 6,6. 

(bron: waarstaatjegemeente.nl) 
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Resultaat SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen 

voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen 

 

We hebben dit gedaan door: 

• We voldoen aan de taakstelling Beschut werken, er zijn in 2019 12 mensen met een 

dienstverband Beschut werken. 

• Het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland heeft door de aanstelling van de 

coördinator een sterkere centrale rol gekregen in de mogelijkheden om mensen in 

het uitkeringenbestand te matchen op de arbeidsmarkt. 

• Re-integratietrajecten worden ingekocht via de Inkoopprocedure, integraal met 

Wmo en Jeugd. Dit verbetert de mogelijkheden van integrale en doorlopende 

trajecten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en toe 

te leiden naar werk. 

• Het aantal bijstandsuitkeringen is licht gedaald van 523 in januari naar 517 in 

december 2019. 

 

Indicator: 

Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder): 18,3.  

Landelijk: 38,2 (bron: waarstaatjegemeente.nl) 

 

Resultaat SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum 

(tijdelijke) ondersteuning 

 

We hebben dit gedaan door: 

 

• Het Kindpakket voorziet in een behoefte. Het budget is met ruim € 5.600 

overschreden. Er hebben 394 kinderen gebruik gemaakt van het budget. 

• Van het Ouderenpakket hebben slechts 24 mensen gebruik gemaakt. 

 

Indicator: 

Het aantal kinderen in een uitkeringsgezin is 3%. Landelijk is het 7%. 

(Bron: waarstaatjegemeente.nl) 

 

 

Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en 

culturele leefomgeving en beleving vorm 

Resultaat SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting 

 

We hebben dit gedaan door: 

• Ontmoeting in de kernen - huiskamers 

Huiskamer Huys ten Oghe 

De dagbesteding in Huys ten Oghe in Callantsoog stond onder druk: er wonen niet 

voldoende deelnemers in Callantsoog die hiervoor in aanmerking komen. Als proef is 

er een pilot gedraaid in 2019. Hierbij zijn de bewoners van Huys ten Oghe en de 

inwoners van Callantsoog en nabije omgeving, die geen indicatie hebben voor 

dagbesteding, uitgenodigd en gestimuleerd om gezamenlijk activiteiten te 

ondernemen met de groep mensen die daar bijeenkomt voor de dagbesteding. Zo 

kan er een voorziening in Callantsoog blijven bestaan. 
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• Inwonersinitiatieven 

In 2019 zijn nieuwe inwonersinitiatieven ontstaan voor ontmoeting/huiskamers in 

verschillende kernen: zoals Schagerbrug: Dorpsontmoetingspunt met open inloop op 

dinsdagen van 13.30 tot 16.00 uur met zo’n 8-10 bezoekers voor activiteiten (3x p.m., 

1x p.m. met Zonnebloem op stap) 

• Top cultuur fonds 

In samenwerking met de Kunst en Cultuur Adviesraad en Triade is onderzoek gedaan 

naar het opzetten van een topcultuurfonds. Het resultaat is neergelegd in een 

conceptplan dat in 2020 aan het college wordt gepresenteerd. 

• Topsportfonds 

In 2019 zijn wij gestart met het topsportfonds. Uit het aantal aanmeldingen, 47 

individuele sporters en 4 teams, blijkt dat het fonds in een grote behoefte voorziet. De 

aanmeldingen laten een grote variatie van sporten zien. 

 

Indicator: 

De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van 8,1 ten opzichte 

van 7,5 in Nederland (waarstaatjegemeente.nl in 2018) 

De inwoner waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van 5,5 ten opzichte 

van 5,7 in Nederland (waarstaatjegemente.nl 2018) 

Resultaat SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene 

voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties 

 

We hebben dit gedaan door: 

• Aan het einde van dit jaar is de nieuwbouw voor de wijkvereniging Groeneweg 

geopend door de wethouder. De wijkvereniging heeft hiermee een modern, 

duurzaam, energiezuinig onderkomen voor de komende decennia. 

• Dankzij de inspanning van de gemeenschap in Waarland wordt, met een 

garantstelling van de gemeente, een nieuwe sporthal gerealiseerd. Stichting 

Sportpodium Waarland heeft een bijzondere prestatie geleverd met het opstellen van 

het businessplan en de bijbehorende begroting en het dekkingsplan. Met behulp van 

de gemeenschap in Waarland is een bedrag van ruim € 435.000 voor de bouw van 

‘hun’ sporthal.  

• Het bestuur van Stichting De Blokhut heeft jarenlang succesvol onderdak geboden 

aan tal van verenigingen uit Schagen en omgeving. 

Het bestuur van de Stichting heeft na 28 jaar inspanning aangegeven het stokje over 

te willen dragen. 

De gemeente heeft het gebouw teruggekocht, We gaan het opnieuw inzetten voor 

een maatschappelijke functie. Hiervoor heeft initiatiefgroep Loet 10 zich aangemeld. 

• In de zomermaanden is hard gewerkt om het A-veld van Vios om te zetten van een 

natuurgrasveld naar een Grassmaster voetbalveld (kunstgras). In oktober is het veld in 

gebruik genomen, waarbij de wethouder de eerste aftrap mocht doen. 

• Schagen United wil graag op één locatie voetballen. Daarom is onderzocht of alle 

sport gehuisvest kan worden op sportpark Groenoord. Dit blijkt technisch echter niet 

haalbaar. Nu vindt vervolgonderzoek plaats naar de haalbaarheid van twee 

varianten. Handhaving van de bestaande situatie of een wisseling van locatie voor 

een aantal clubs, zodat Schagen United op één locatie kan spelen. Het onderzoek 

naar de haalbaarheid en financiële gevolgen wordt in 2020 uitgevoerd. 

• Dankzij een geslaagde bemiddeling door de wethouder is de samenwerking tussen 

de musea vlot getrokken. 
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• In het schooljaar 2019/2020 is gestart met het “muziek onderwijs”. Op alle scholen is 

het heel positief ontvangen. Alle basis scholen maken gebruik van de regeling. 

• De Sportformateur heeft tijdens de werkconferentie met de sportverenigingen veel 

ideeën opgehaald. Deze zijn verwerkt in een definitief sportakkoord. De werkgroep 

heeft in december in overleg met de Sportformateur de prioritering aangegeven. 

Verenigingen die zich in 2019 hebben aangesloten zijn nu bezig met het maken van 

plannen. Zodra deze plannen met financiële onderbouwing zijn ontvangen, gaat de 

klankbordgroep deze beoordelen. Team Sportservice Schagen voert een groot deel 

van de activiteiten uit. 

 

Indicator: 

De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van 8,1 ten opzichte 

van 7,5 in Nederland (waarstaatjegemeente.nl in 2018) 

De inwoner waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van 5,5 ten opzichte 

van 5,7 in Nederland (waarstaatjegemente.nl 2018) 

Resultaat SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het 

fysieke vlak 

Met deze veiligheidsdoelstelling dragen wij bij aan het verbeteren van de relatie tussen de 

gemeente en inwoners.  

 

We hebben dit gedaan door: 

In januari 2019 is het beleid Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

vastgesteld. Met de vaststelling van dit beleid is uitdrukking gegeven aan een meer integrale 

behandeling van deze tot nu toe gescheiden beleidsonderwerpen. Het beleid maakt 

onderscheid tussen een basisniveau van dienstverlening en de zogenoemde kroonopgaven, 

waarvoor extra inzet wordt geleverd. De extra inspanningen worden binnen de reguliere 

budgetten gefinancierd. Dit met uitzondering van de taken op revitalisering recreatieparken 

waarvoor de raad in 2018 al een investeringsbudget heeft vrijgemaakt, waaruit jaarlijks ca. 

100.000 wordt onttrokken. 

In de loop van 2019 is het taakveld veiligheid in de afdeling Ruimte ondergebracht. Dit om 

de koppeling met toezicht en handhaving nog uitdrukkelijker te maken en de integrale 

samenwerking te vergemakkelijken. Het op het integrale beleid gebaseerde jaarlijkse 

uitvoeringsplan is uitgangspunt voor het handelen in de keten. Er hebben 255 evenementen 

plaatsgevonden, variërend van de paasveetentoonstelling tot buurtfeesten voor minder dan 

100 personen. Aan de hand van de geschatte risico's en informatie uit eerdere evenementen 

is hierop ingezet in het voortraject. Ook is ingezet op toezicht tijdens het evenement om een 

veilig verloop te borgen. Bedrijven en burgers zijn voorgelicht over veiligheidsrisico's. Zo is er 

bijvoorbeeld een informatieochtend over cybercrime voor bedrijven georganiseerd, hebben 

handhavers dorpsraadbijeenkomsten bijgewoond, faciliteren we Whatsapp-

preventiegroepen en worden tekstkarren ingezet. Bijvoorbeeld bij inbraken in een buurt en in 

de duinen om te wijzen op brandgevaar bij droogte.  

 

Indicator: 

De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een 6,7. Landelijk is 6,6. 

(bron: waarstaatjegemeente.nl) 
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Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun 

van (vrijwillige) zorg, gezond leven 

Resultaat SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en 

zorg 

 

We hebben dit gedaan door: 

• Buurtcirkel, gebaseerd op een succesvol concept uit Engeland, is een groep van 9 tot 

12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en een cirkel vormen. Zij komen eens per 

week bij elkaar en ondernemen activiteiten (ook buiten de bijeenkomsten). Het is 

bedoeld voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid en/of een 

ondersteuningsvraag. Iedereen ondersteunt elkaar vanuit zijn eigen talenten, met 

hulp van een vrijwilliger en een professionele coach. Het resultaat is dat deelnemers 

meer grip krijgen op hun eigen leven, zich veilig voelen en in staat zijn om met weinig - 

en uiteindelijk geen- professionele ondersteuning zichzelf te redden.  

Buurtcirkel Schagen is op 14 augustus gestart met wekelijkse bijeenkomsten met een 

groep van zo’n 10 deelnemers en 2 vrijwilligers. Naast de wekelijkse bijeenkomst 

spreken de deelnemers ook regelmatig onderling met elkaar af om te fietsen, 

wandelen of ergens naartoe te gaan, zoals naar een fototentoonstelling en de 

kinderboerderij.   

• In 2019 zijn nieuwe inwonersinitiatieven ontstaan voor ontmoeting/huiskamers in 

verschillende kernen. Zoals Schagerbrug: Dorpsontmoetingspunt met open inloop op 

dinsdagen van 13.30 tot 16.00 uur met zo’n 8-10 bezoekers voor activiteiten (3x p.m., 

1x p.m. met Zonnebloem op stap) 

• Gemeente Schagen heeft de sticker en het certificaat dementievriendelijke 

gemeente ontvangen. De gemeente geeft middels de werkgroep Dementie en de 4 

ambassadeurraadsleden aandacht aan dementie. Dat doen we door op 

verschillende momenten en manieren het onderwerp onder de aandacht te 

brengen:  

- publiekscampagne Makado;  

- voorlichtingsfilmpje dementievriendelijk; 

- ambassadeurraadsleden gaan langs ondernemers met online kennistest 

dementie; 

- Wereld Alzheimerdag (ochtend voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers en filmavond voor mantelzorgers); 

- wijkteamconsulenten (zonder specialisatie WMO) getraind door Geriant 

en; 

- training Samen dementievriendelijk gratis aangeboden aan inwoners en 

vrijwilligers.  

• Inwoners van gemeente Schagen kunnen sinds eind 2019 gratis een 

valpreventietraining krijgen, zonder achteraf te hoeven declareren. Dit kan dankzij de 

unieke samenwerking tussen Univé, Woonzorggroep Samen, Omring en de gemeente 

die samen achter de schermen de kosten delen. De eerste trainingen vonden in het 

laatste kwartaal van 2019 plaats, waarbij 32 inwoners de training hebben gevolgd.  

• In oktober 2019 hebben we een inloophuis voor veteranen geopend. Binnen dit huis is 

elke (ex-)veteraan of (ex-)politie-ambulance- en brandweermedewerker welkom 

voor een kop koffie en gesprek. Er bleek een grote behoefte aan informeel contact 

met elkaar, voor begrip en erkenning. Ook kan hier bij grotere problematiek contact 

worden gezocht met hulpverlening. 
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Indicator: 

Het percentage volwassen mantelzorgers (19+) is gelijk in 2020 2016: 17% 

(waarstaatjegemeente.nl) 

De inwoners waarderen maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van minimaal 6.7 (waar 

staat je gemeente.nl) 

Resultaat SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een 

vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar 

 

We hebben dit gedaan door: 

 

• Het beroep op voorzieningen Wmo is gestegen met 9,58%. 

• Het aantal voorzieningen in het kader van de Jeugdwet is gestegen met 37,93%. 

 

Indicator: 

• De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van 6,7. 

Landelijk is 6,6. 

(bron: waarstaatjegemeente.nl) 

Resultaat SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl 

 

We hebben dit gedaan door: 

• In control of alcohol en drugs  

Het bestuurlijk overleg heeft besloten meer in de zetten op lokale activiteiten en dat 

er minder geld gaat naar de overhead. 

De ambtelijke werkgroep is bezig met het opstellen van een document met 

betrekking tot lokale activiteiten en wie dat dan moet gaan uitvoeren. 

Zodra dit gereed is wordt dit aan het bestuurlijk overleg voorgelegd. 

• Er hebben zich ook in het afgelopen periode weer nieuwe partners aangesloten bij 

de JOGG aanpak. Het promoten van de gezonde leefstijl wordt de komende periode 

voortgezet. JOGG heeft daarvoor verschillende thema campagnes, zoals DrinkWater, 

Groente …. zet je tanden erin!, Gratis Bewegen, gewoon doen (The Daily Mile) en 

Slaap Lekker. Zowel de scholen voor primair onderwijs als de 

kinderopvangorganisaties worden vraaggestuurd in de gelegenheid gesteld om deel 

te nemen aan het integrale aanbod van de JOGG aanpak in Schagen. 

• Bij de start van Ik Lekker Fit deden zich wat vraagstukken voor, met name bij de GGD, 

om de taken op een juiste manier in te vullen. Daardoor is het project later gestart 

dan gepland. In 2019 begonnen de taken uit het Uitvoeringsplan vorm te krijgen en 

dit wordt in 2020 verder uitgevoerd. Hier gaat het om screenen, meten en wegen van 

de kinderen, kijken of er signalen zijn als het niet goed gaat en zo nodig een 

preventief traject starten. Zodat kinderen niet in een situatie terecht komen die wij niet 

willen. 

• Wij hebben alle AED’s in de gemeente vervangen. In de kernen zijn wij “AED proof” 

en halen we de zes minuten zones. In de buitengebieden is er nog geen volledig 

dekkend netwerk. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er 

burgerhulpverleners aanwezig moeten zijn in deze gebieden. 

• Om rookvrije gemeente te worden hebben we in 2019 met Sportservice afgesproken 

dat zij een actief niet roken beleid introduceren bij sportverenigingen. Verder hebben 

we overleg met scholen over rookvrije zones rond hun locaties. We zijn begonnen met 

het opstellen van een Uitvoeringsplan Rookvrije generatie. 
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Indicator: 

Percentage van personen ouder dan 19 met een BMI van 25 of hoger is 48,6%. Landelijk is het 

48,9%. 

(bron: waarstaatjegemeente.nl) 
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Wat heeft het gekost?  

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 2019 
Begroting 2019 

na wijziging 
Rekening 2019 Verschil  

Lasten 56.805 56.689 58.477 -1.788  

Baten 23.926 24.705 24.793 -88  

Saldo 32.878 31.984 33.684 -1.700 N 

 

Totale lasten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en 
ontplooien tot een zelfstandige volwassene 

11.347 10.965 12.105 -1.139  

SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze 
inwoners die dat nodig hebben 

8.593 8.846 9.090 -245  

SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) 
ondersteuning om te kunnen voorzien in 
eigen levensonderhoud of te participeren 
naar vermogen 

14.027 13.209 13.286 -77  

SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of 
onder het bestaansminimum (tijdelijke) 
ondersteuning 

1.786 1.699 1.700 -1  

SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via 
onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning 
deelnemen aan de samenleving 

35.753 34.719 36.181 -1.462  

SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en 
ontmoeting 

520 465 436 29  

SG2.2 Ter bevordering van deelname en 
ontmoeting bieden we algemene 
voorzieningen aan voor sport en cultuur en 
faciliteren we accommodaties 

5.116 4.537 4.539 -2  

SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is 
vergroot, zowel op het sociale als het fysieke 
vlak 

5.929 5.927 5.596 331  

SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale 
en culturele leefomgeving en beleving vorm 

11.564 10.929 10.571 358  

SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien 
in hun eigen ondersteuning en zorg 

1.888 1.987 1.993 -7  

SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen 
voorzien in hun zorg is een vangnet van 
maatwerkvoorzieningen beschikbaar 

5.547 6.980 7.721 -741  

SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor 
een gezonde leefstijl 

2.053 2.074 2.011 63  

SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met 
steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven 

9.487 11.041 11.725 -684  

Totaal Lasten Domein samenleving en gezondheid 56.805 56.689 58.477 -1.788 N 
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Toelichting verschillen Lasten 

SG 1.1 

• In het Economisch domein zijn inkomsten gegenereerd die een verband hebben met het 

tafelzilver. Een deel van deze opbrengsten uit dit tafelzilver worden gestort in de reserve 

basisonderwijs, waaruit het in eerste instantie geleend was (1.041N). Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.  

• Daarnaast zijn de kapitaallasten lager uitgevallen, doordat een aantal investeringen nog 

niet in uitvoering is genomen(111N).  

•  Er zijn meer leerlingen vervoerd dan geraamd, onder hen enkelen over een grotere 

afstand (Lelystad, Heemskerk, Amsterdam) (18N) 

• Bovenop de reguliere vergoeding, vergoeden we een gedeelte peuteropvang (7 uur) 

voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit bedrag per uur gaat elk 

jaar op advies van de VNG omhoog.  Er is echter in de raming  nog rekening gehouden 

met het uurbedrag uit het voorgaande jaar (52N). 

• Er is in 2019 een nieuwe rekenformule vanuit het rijk toegepast op het budget voor 

gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). Dit budget is hoger uitgevallen dan 

verwacht. Echter, aangezien er een wetswijziging van het aantal verplichte uren VVE 

aankomt, zal er dit jaar vrijwel zeker gebruik worden gemaakt van alle middelen die we 

krijgen (80V). 

• De school Wegwijzer/Wielewaal is in eigendom en beheer  van de gemeente. Wij 

ontvangen een leerlingafhankelijke vergoeding van het schoolbestuur. Omdat deze 

hoger is dan de gemaakte kosten voor het beheer en onderhoud van het gebouw, 

ontstaat een overschot van (60V). Dit wordt gestort in de reserve onderwijshuisvesting. 

Hierdoor is het budgettair neutraal. 

• Overige verschillen zorgen voor een voordeel (13V) 

 

SG 1.2 

• Zowel in de 1e als 2e rapportage zijn de zorgkosten voor de jeugd naar boven bijgesteld. 

Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit het voorgaande jaar, en de landelijke trend. 

Nu blijkt dat voor het onderdeel gedwongen kader de werkelijke kosten lager uitvallen en 

dat er dit jaar een incidenteel voordeel is te melden (117V)  

•  Ook met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen jeugd zijn er in de 1e en 2e 

rapportage  budgetten naar boven bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten 

uit het voorgaande jaar, en de landelijke trend. Bij dit onderdeel blijkt dat de kosten lager 

uitvallen dan volgens de trend was voorspeld. Voor dit jaar kunnen wij dan een 

incidenteel voordeel melden (234V) 

• Begin januari zijn afspraken gemaakt om de zorgcontinuïteit voor de korte termijn te 

waarborgen voor de jongeren in Transferium. Ook de intentieafspraken voor de lange 

termijn en daarbij de continuïteit van Parlan zijn met de afspraken te waarborgen.  De 

achttien NHN colleges hebben op 18 december 2018 besloten om de flexibele kosten 

voor de leegstand te verrekenen op basis van inwonersaantal. Voor onze gemeente 

kwamen de totale begrote maximale kosten op € 318.662. Op declaratiebasis kwam dit 

lager uit  € 125.441 Waardoor er minder ontrokken hoeft te worden uit de reserve sociaal 

domein (193N) 

• Veilig Thuis kampte met wachtlijsten en heeft tot begin 2019 onder toezicht van de 

inspectie gestaan. Zij hebben een verzoek om extra middelen gedaan bij gemeenten. 

Dat is, uiteindelijk en onder voorwaarden, door alle deelnemende gemeenten 

gehonoreerd.(28N) Daarnaast is een herijking geweest van de verdeelsleutel op de totale 

kosten van Veilig Thuis per 1 oktober 2019 conform de afgesloten 
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dienstverleningsovereenkomst. Deze herijking heeft een nadelig effect voor onze 

gemeente.(75N) 

 

SG 1.3 

• Door verlaging van het macrobudget voor de Bbz vanuit het rijk komt de rijksvergoeding 

voor Schagen ook lager uit. Tevens zijn er meer rentedragende leningen verstrekt aan 

startende ondernemers en ondernemers die een lening kregen om hun bedrijf weer 

levensvatbaar te maken (170N).  

• Door een grotere uitstroom dan instroom van het aantal cliënten met een 

bijstandsuitkering hebben we structureel minder uitkeringskosten. Daarnaast zijn er meer 

inkomsten verrekend met de uitkeringen dan voorzien. (126V) 

• Door intensivering van de aanpak om mensen te activeren en naar werk te begeleiden 

zijn meer trajecten uitgevoerd, waardoor de kosten hoger uitkomen dan geraamd. Hierin 

zit onder andere een afrekening 2017-2018 van de Superr met HK en de kosten voor een 

coördinator Wsp (48N) 

• In het kader van het vluchtelingenbeleid  zijn er minder Participatieverklaringstrajecten 

uitgevoerd (11V). 

• Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (5V). 

 

SG 1.4 

• Met betrekking tot de schulddienstverlening is in 2019 minder subsidie uitgegeven aan 

Moneyways en Get a Grip. Dit, omdat er minder trajecten zijn uitgevoerd dan is 

afgesproken. Daarnaast is dit jaar rekening gehouden met de inkoop budgetbeheer. De 

aanbesteding budgetbeheer is in 2019 nog niet afgerond (43V).   

•  Het handboek Bijzondere Bijstand is per 1 juli 2019 aangepast. Ondanks de aantrekkende 

economie hebben meer mensen gebruik gemaakt van de voorzieningen die de 

bijzondere bijstand biedt(24N) 

• De overige verschillen zitten in het hogere beroep op het kindpakket en ouderenpakket 

(11N) 

• Daarnaast zijn er meer kwijtscheldingen verleend op de aanslagen afval en riool voor 

mensen met een minimum inkomen (9N). 

SG 2.1 

• De activiteitensubsidies voor Kunst en cultuur en sport zijn in 2019 lager uitgevallen. Dit 

omdat er een terugloop van jeugdleden is geconstateerd ten opzichte van vorig jaar. 

Tevens zijn iets minder incidentele subsidies verstrekt in het kader van zorg en welzijn (29V). 

 

SG 2.2 

• De Samenwerkende Musea werken op declaratiebasis. Voor dit jaar is er minder 

uitgegeven, maar volgend jaar staat een aantal grotere uitgaven gepland (10V). 

• Eind 2018 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het beheer en onderhoud 

van de binnensportaccommodaties. Met de aanbesteding is er een voordeel behaald 

(Schagen Actief) (82V) 

• Op de subsidie voor Cultuur op School is een afbouwregeling van toepassing (10V) 

• Het reguliere onderhoud voor sportterreinen is dit jaar iets goedkoper uitgevallen (10V) 

• In 2019 zijn een aantal sportvelden gerenoveerd. Deze lasten worden gedekt vanuit de 

reserve accommodatiebeleid. Het heeft hierdoor geen effect op het 

rekeningresultaat(133N). 

• Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (19V). 
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SG 2.3 

• Handhaving & Bestuursmaatregelen (230V) 

• Meer uitgaven voor de Veiligheidsregio (15N) 

• De overschrijding betreft de aanschaf van reddingsmiddelen voor de reddingsbrigade 

posten. Deze zijn hoger uitgevallen dan geraamd. De overschrijding heeft overigens per 

saldo geen effect op het rekeningresultaat omdat deze kosten worden gedekt vanuit de 

betreffende reserve (30N) 

• Huisvesting reddingsbrigades (15N) 

• Omgevingsdienst (161V) 

 

 

SG 3.1  

• Bij de behandeling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om het 

mantelzorg compliment te verhogen van 25 naar 50 euro per compliment. Naast deze 

verhoging zijn er ook meer aanvragen ingediend (26N). 

• Voor de voorzieningen ouderenwerk zijn minder incidentele projecten geweest (14V). 

• Er zijn dit jaar minder incidentele subsidieverzoeken sociaal cultureel werk ingediend dan 

waar rekening mee is gehouden (12V). 

 

SG 3.2 

• Vanaf 1 oktober 2019 heeft de gemeente een nieuw contract moeten afsluiten voor de 

voorzieningen hulpmiddelen. De aanbesteding kwam qua kosten 60% hoger uit dan het 

oude tarief. Deze aanpassing zorgt voor een nadeel (138N). 

• Er is minder beroep gedaan op de vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo 

(25V). 

• Er zijn dit jaar meer woningaanpassingen vergoed dan rekening mee was gehouden. Dit 

komt door een toename van aanvragen, maar ook door een aantal forse aanpassingen 

(247N). 

• De huishoudelijke hulp laat een toename zien van aanvragen door de invoering van het 

abonnementstarief (17,50 per 4 weken) en als gevolg van vergrijzing (67N). 

• Bij de zorgkosten WMO is een toename van aanvragen te zien. Dit als gevolg van het 

afschaffen van de eigen bijdrage(beleid Schagen) en de toename van ouderen die 

langer zelfstandig thuiswonen (227N). Dit heeft een structureel karakter voor de komende 

jaren. 

• Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (3N). 

 

SG 3.3 

• Op 27 november 2019 heeft het AB van de GGD de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 

vastgesteld, waarin de gemeentelijke bijdrage 2019 is aangepast. Dit leverde een 

verlaging  van de gemeentelijke bijdrage algemeen 2019 op. (46V) 

• Door een intensivering van het gebruik van de ruimte van de JGZ aan de Zuiderweg zijn 

er afspraken gemaakt over het delen in kosten van extra facilitaire voorzieningen. 

Hierdoor zijn de kosten voor service en onderhoud verhoogd. Daarbij is er gedeeld in de 

kosten voor de aanschaf van nieuwe stoelen, aangezien de oude onveilig bleken te 

zijn.(13N) 

• Door het wegvallen van AED-trainer zijn er minder cursussen gegeven, waardoor er 

lagere kosten zijn gemaakt. Daarnaast zijn dit jaar alle kasten vervangen, waardoor er 

minder onderhoudskosten zijn gemaakt (22V) 

• Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (8V). 



 

51 

 

Totale baten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en 
ontplooien tot een zelfstandige volwassene 

7.407 7.632 7.370 262  

SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze 
inwoners die dat nodig hebben 

854 823 791 32  

SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) 
ondersteuning om te kunnen voorzien in 
eigen levensonderhoud of te participeren 
naar vermogen 

8.594 9.224 9.406 -182  

SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of 
onder het bestaansminimum (tijdelijke) 
ondersteuning 

60 60 100 -40  

SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via 
onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning 
deelnemen aan de samenleving 

16.915 17.739 17.667 71  

SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en 
ontmoeting 

10 30 30 0  

SG2.2 Ter bevordering van deelname en 
ontmoeting bieden we algemene 
voorzieningen aan voor sport en cultuur en 
faciliteren we accommodaties 

574 496 500 -4  

SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is 
vergroot, zowel op het sociale als het fysieke 
vlak 

152 114 201 -87  

SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale 
en culturele leefomgeving en beleving vorm 

737 640 731 -91  

SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien 
in hun eigen ondersteuning en zorg 

5.535 5.831 5.837 -6  

SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen 
voorzien in hun zorg is een vangnet van 
maatwerkvoorzieningen beschikbaar 

740 495 556 -61  

SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor 
een gezonde leefstijl 

0 0 1 -1  

SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met 
steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven 

6.275 6.326 6.395 -68  

Totaal Baten Domein samenleving en gezondheid 23.926 24.705 24.793 -88 V 

 

Toelichting verschillen Baten 

SG 1.1 

•  Het tempo voor het doen van investeringen heeft in de werkelijkheid een andere 

dynamiek  dan waar in de begroting mee wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit 

resultaat lagere lasten verantwoord. Conform de besluitvorming over onderwijshuisvesting  

worden deze kapitaallasten van de diverse kredieten verrekend met de reserve 

basisonderwijs. Doordat er minder kosten zijn gemaakt wordt er ook minder onttrokken uit 

de reserve(361N) 

• Er is in 2019 een nieuwe rekenformule vanuit het rijk toegepast op het budget voor 

gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). Dit budget is hoger uitgevallen dan 

verwacht. Echter aangezien er een wetswijziging van het aantal verplichte uren VVE 
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aankomt, zal er dit jaar vrijwel zeker gebruik worden gemaakt van alle middelen die we 

krijgen(43V). 

• Voor de uitvoering van de RMC zijn er meer rijksgelden ontvangen vanuit Den Helder 

(centrumgemeente) dan voorgaande jaren. (70V) 

• Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (14N). 

 

SG 1.2 

• Bij de jaarrekening 2016 is een bedrag van het overschot ingezet voor de uitvoering van 

een aantal projecten binnen het sociaal domein. Bij aantal van deze projecten zijn nog 

niet alle activiteiten uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve decentralisatie sociaal 

domein, die hieraan verbonden is, loopt daarmee ook iets uit (34N) 

• Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (2V). 

 

SG 1.3 

• Door verhoging van het macrobudget voor de Bbz vanuit het rijk komt de rijksvergoeding 

voor Schagen ook hoger uit. Tevens zijn er meer rentedragende leningen terug 

gevorderd van startende ondernemers en ondernemers die een lening kregen om hun 

bedrijf weer levensvatbaar te maken (79V). 

• In het kader van de Buig zijn er meer inkomstenverrekeningen teruggevorderd dan waar 

rekening mee is gehouden (99V). 

• Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (4V). 

 

SG 1.4 

• Als gevolg van het beleid van de gemeente is bij de bijzondere bijstand meer 

teruggevorderd dan waar rekening mee was gehouden (39V). 

• Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1V). 

 

SG 2.3. 

• Hogere legesopbrengst (48V) 

• Hogere onttrekking aan de reserve reddingsbrigade i.v.m. exploitatielasten (46V) 

• Overige verschillen (7N) 

 

SG 3.2 

• Zowel in de 1e als 2e rapportage 2019 is aangegeven dat het afschaffen van de 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de invoering van het abonnementstarief zullen 

leiden tot lagere eigen bijdrage in het kader van de WMO. De bijstelling naar beneden 

van € 245 duizend op de eigen bijdrage, blijkt ten opzichte van de werkelijk ontvangen 

bijdrage iets mee te vallen (61V) 
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Domein leefomgeving en duurzaamheid 
Binnen het domein leefomgeving & duurzaamheid werken we gestructureerd via drie pijlers. 

 

Aan de hand van het integrale beleidsplan Openbaar Gebied en een doeltreffend 

gegevensbeheer zorgen wij samen met inwoners en bedrijven voor de duurzame 

instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen  

zorgvuldig en tijdig onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de 

openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft. Wij houden de kwaliteit 

van de openbare ruimte op een aanvaardbaar niveau.  

 

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen de kwaliteit van de buitenruimte 

vergroten, nieuwe impulsen geven in de bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu of een 

(participatieve) bijdrage leveren aan een aantrekkelijker leefomgeving. Men wil een bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de 

ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.  

 

De klimaatverandering, de uitputting van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste 

van grondstoffen noopt de gemeente toe te werken naar de verduurzaming van de 

leefomgeving. Wij staan aan het begin van een serieuze transitie op het gebied van energie 

en warmte. We zullen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en de economie zal 

circulair moeten functioneren. Lokale en landelijke ambities worden ondergebracht in een 

duurzaamheidsprogramma. 
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Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving 

Resultaat LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na 

technische levensduur 

Dagelijks onderhoud 

We voeren dagelijks onderhoud uit aan onze kapitaalgoederen, zodat zij in een goede staat 

blijven. Dit onderhoud bestaat uit preventieve maatregelen en maatregelen waarbij wij 

kapitaalgoederen verbeteren. We maken hierbij onderscheid tussen zogeheten service 

onderhoud en regulier onderhoud. Service onderhoud is niet gepland onderhoud en het 

gevolg van meldingen of wensen van inwoners of het gevolg van schades en vernielingen. 

Regulier onderhoud is onderhoud dat we tijdens het jaar periodiek uitvoeren of dat uit 

(periodieke) inspecties naar voren komt. 

 

Groot onderhoud 

Met groot onderhoud bedoelen we het uitvoeren van grotere en meer ingrijpende 

maatregelen op een groot deel van het kapitaalgoed. Groot onderhoud is nodig om de 

verwachte en geplande levensduur van een kapitaalgoed te halen. Groot onderhoud heeft 

een planmatig karakter en een lage frequentie. Hierdoor kunnen de kosten van jaar tot jaar 

sterk variëren.  

 

Vervanging kapitaalgoederen ná technische levensduur 

Hiermee bedoelen we het compleet vervangen van kapitaalgoederen die aan het eind van 

de geplande levensduur zijn. En daarbij kwalitatief ook niet meer voldoen. De technische 

afschrijvingstermijn van bijna alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte beloopt enkele 

tot zelfs vele decennia. Een duurzame instandhouding betekent dat we de rekening (zowel 

de financiële als de technische) voor het beheer en onderhoud niet naar de toekomst 

doorschuiven. Daarom is directe afschrijving op beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte het uitgangspunt. 

 

We hebben dit gedaan door: 

Basis op Orde 

In 2019 is het project: Basis op Orde afgerond. Het gegevensbeheersysteem (Obsurv) is 

operationeel. Medewerkers kunnen volgens de nieuwe manier werken en we hebben inzicht 

gekregen in de financiële gevolgen. Ook zijn de beheerplannen gemaakt, processen 

ingericht en rollen en verantwoordelijkheden belegd. Door de financiële (meerjaren) 

inzichten, schuiven wij geen financiële lasten van investeringen (in bijvoorbeeld wegen, 

plantsoenen en civiele kunstwerken) door naar volgende generaties. 

 

FIXI 

In 2019 is de nieuwe meld & herstelservice: FIXI geïntroduceerd. Via mobiel en internet 

kunnen inwoners tekortkomingen in de buitenruimte melden. De FIXI-app is laagdrempelig en 

toegankelijk. Veel inwoners maken er gebruik van. 

Gesprekken gestart met HHNK overdracht van wegen 

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderhoudt en beheert nog een groot 

aantal wegen in ons buitengebied. Zij willen dit areaal op termijn aan de gemeente 

overdragen. In 2020 verwachten wij een businesscase te kunnen voorleggen, waarop 

besluitvorming over de definitieve wegenoverdracht van HHNK naar gemeente kan 

plaatsvinden.  
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Oplevering reconstructie Populierenlaan, Schagen 

In 2019 is de Populierenlaan in Schagen naar grote tevredenheid van de bewoners 

gerenoveerd. Zowel ondergronds (riolering) als bovengronds (bestrating , lichtmasten, bomen 

en planten) is alles vernieuwd. 

 

Oplevering reconstructie Dorpsplein, Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn 

Na twee jaar van grootschalige renovatie zijn het Dorpsplein, de Dorpsstraat en de diverse 

straten van de Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn naar grote tevredenheid afgerond. 

 

 
 

Indicator: 

Onderstaande indicatoren zijn in 2018 voor het eerst gemeten middels de 'Burgerpeiling 

Schagen 2018'. Gekozen is om de resultaten van Schagen af te zetten tegen de gemiddelde 

resultaten van Nederland.  

 

Staat van de buurt - Buurt is 'heel'     

Jaar Schagen Nederland 

2018 79 77 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Staat van de buurt - Buurt is 'schoon'     

Jaar Schagen Nederland 

2018 78 66 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     
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Staat van de buurt - Straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar  

Jaar Schagen Nederland 

2018 58 62 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Staat van de buurt - Groenvoorziening is goed onderhouden  

Jaar Schagen Nederland 

2018 61 56 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

 

Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving 

Resultaat LD2.1 Verbeteren bereikbaarheid en vervoer 

Een goed bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige gemeente zorgt ervoor dat inwoners 

en ondernemers zich vlot en veilig binnen de gemeente kunnen verplaatsen tussen huis, 

werk, school, winkels, sport, recreatie, etc. Goede mobiliteitstoepassingen verhogen de 

kwaliteit van de openbare ruimte. 

 

We hebben dit gedaan door: 

Gladheidbestrijding 

In 2019 is de gladheidsbestrijding voor 2020 en verder (meerjarig) uitbesteed aan Poland uit 

Waarland.  Hiermee hebben we een betrouwbare lokale aannemer gevonden, met de juiste 

focus op stiptheid en kwaliteit. 

 

Inhaalslag toegankelijkheid mindervaliden openbare ruimte 

In 2018 en 2019 is in samenspraak met het gehandicaptenplatform de toegankelijkheid van 

de openbare ruimte aanmerkelijk verbeterd. Het project is naar tevredenheid binnen het 

taakstellend bedrag uitgevoerd.  

 

Aanleg calamiteitenstrook en bluswatervoorziening Fuut-Lepelaar Schagen 

In 2019 is een bluswatervoorziening en een calamiteitenstrook tussen de Lepelaar en Fuut in 

Schagen aangelegd. Daarmee is, in geval van nood, de bereikbaarheid van dit specifieke 

deel van Waldervaart verbeterd. 

 

Haalbaarheidsonderzoek onderdoorgang spoor Zuiderweg Schagen 

Kalenderjaar 2019 is gelobbyd of provincie en ProRail mee willen werken aan een project 

voor de ondertunneling van de Zuiderweg. En of zij daar de financiering voor zouden willen 

dragen. Prorail heeft een top-100 van gevaarlijke overgangen samengesteld die ze wensten 

aan te pakken. De Zuiderweg te Schagen behoort hier echter niet toe. Prorail bevestigt dat 

een ongelijkvloerse verbinding op de Zuiderweg wenselijk zou zijn, maar geeft tegelijkertijd 

aan dat deze complexe locatie ook een forse investering met zich meebrengt. Hiervoor heeft 
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Prorail geen budget. Gemeente Schagen zou (zelfs met cofinanciering vanuit het Rijk en 

Provincie) nog aanmerkelijk moeten bijdragen aan de ondertunneling. Een dergelijke forse 

investeringsruimte (zonder geleend geld) heeft gemeente Schagen echter niet.  

 

Vergroten verkeersveiligheid rondom scholen 

In 2019 is de verkeersveiligheid nabij scholen bestudeerd. Hierbij is gebleken dat de situatie 

nabij enkele basisscholen kan worden verbeterd. Op enkele van deze geïnventariseerde 

locaties zijn inmiddels veranderingen aangebracht en 'zuurstokpalen' geplaatst. De overige 

locaties volgen in 2020. 

 

De navolgende projecten zijn reeds aangevangen, maar nog niet afgerond: 

Inpassing bouwplan Molenzicht Waarland 

Na realisatie van de inbreidlocatie 'Molenzicht' zijn zowel de beeldkwaliteit als de technische 

staat van de Hoebelaan en Jonkerstraat sterk verminderd. In 2019 is gestart met een 

consultatie van alle belanghebbenden. In 2020 wordt een conceptplan aan de bewoners 

voorgelegd. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, hetgeen civieltechnisch 

moet worden uitgewerkt en aanbesteed.  

 

Integraal onderzoek Grote Sloot 

In 2019 is onderzoek gedaan naar de opties voor het verbeteren van de verkeersveiligheid 

op de kruisingen van de Grote Sloot. Onderzoek richt zich op verkeersveiligheid en 

verkeersafwikkeling.  Afhankelijk van de gekozen optie willen wij in 2021 en 2022 tot uitvoering 

van verkeersmaatregelen overgaan. Hiervoor is echter nog geen budget beschikbaar. 

 

Uitvoeren maatregelen Thorbeckestraat 

Gedurende kalenderjaar 2019 is intensief overleg geweest met de bewoners van de 

Thorbeckestraat en alle overige belanghebbenden. Er is uiteindelijk gekozen voor 

éénrichtingsverkeer (zuid-noord) op de Thorbeckestraat en éénrichtingsverkeer (noord-zuid) 

op de Oosterstraat. In 2020 wordt het formele verkeersbesluit genomen. Nadien vindt de 

uitvoering plaats.  

 

Reconstructie kruispunt Speketers - Woudmeerweg Dirkshorn 

In 2019 zijn de voorbereidingen gestart (waaronder grondverwerving) voor de omvorming 

van het kruispunt naar een (verkeersveiliger) rotonde. In 2020 willen we (mits de 

grondverwerving wilt lukken) de werkzaamheden aanbesteden en vervolgens uitvoeren.  

 

Aanleg parkeerplaatsen Loet en Stationsweg 

Wij willen kort parkeren in het centrum toe staan en lang parkeren aan de rand van het 

centrum beter faciliteren. Vanuit dit oogpunt bestaat er behoefte om het aantal openbare 

parkeerplaatsen uit te breiden nabij de toegangswegen naar het centrum van Schagen. De 

voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is gestart. Om de parkeerplaats te 

ontwikkelen is echter een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk. Dit wordt in 

samenhang beoordeeld met de overige ontwikkelingen op het Westerpark. Er zijn in 2019 

voorbereidende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het uitbreiden van parkeerterrein 

Stationsweg. Verdere uitwerking wacht op het beschikbaar komen van de grond na 

grondruil Buiskoolstraat.  
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Herinrichting Schagerweg Schagerbrug 

Gedurende kalenderjaar 2019 is intensief overleg geweest met de diverse belanghebbenden 

van de Schagerweg in Schagerbrug. Uiteindelijk is besloten de Schagerweg met 

asfaltverharding verder voor te bereiden. In 2020 wordt er samen met de belanghebbenden 

verder gewerkt aan het definitief ontwerp, waarna de aanbesteding en uitvoering van de 

herinrichting kan plaatsvinden.   

 

Herinrichting straten Tuitjenhorn inspelend op Harenkarspelweg 

Vanwege de aanleg van de Harenkarspelweg kunnen de verkeersstromen anders lopen op 

omliggende wegen (Kalverdijk, Koorndijk, Delftweg, Dorpsstraat, Kerkbuurt Sportlaan). Bij het 

aanpakken van de Dorpsstraat in Tuitjenhorn zal hierbij ook aandacht zijn voor het inrichten 

van een dorpspleintje. In 2019 is gewerkt aan het concept DO voor fase 1, Delftweg en 

Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht. Voorts is gewerkt aan Het concept VO voor fase 2, 

Koorndijk en Kalverdijk, tussen Noorderlicht en Kromwater is gereed. Het rioleringsplan is 

gereed. Begin 2020 is het Definitief Ontwerp, inclusief SSK raming voor de 1e en 2e fase klaar.  

 

Brug De Leng 

In 2006 heeft de gemeente de toegangsweg  (met duiker) tot het sportpark in Nes-Noord 

aangelegd. Bij de realisatie van de geplande huizenbouw 'Waterveld'  zou deze duiker, 

omwille van doorstroming (capaciteit en kwaliteit), vervolgens vervangen worden door een 

brug.  In 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met provincie Noord-Holland en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om deze brug tegelijkertijd met 2 andere 

bruggen van de provincie Noord-Holland aan te leggen. Een gezamenlijke aanleg biedt 

kostenvoordelen. 

 

Indicator: 

Voorzieningen (tevredenheid) Openbaar Vervoer     

Jaar Schagen Nederland 

2018 44 60 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Resultaat LD2.2 Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie 

Door meer ruimte te geven voor initiatief en participatie ontstaat een succesvolle 

buurtgerichte samenwerking waarbij inwoners en ondernemers meer trots, betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid tonen. 

 

We hebben dit gedaan door: 

Hondenlosloopveldje 'Doggyrun' Waldervaart 

In 2019 is medewerking verleend aan een breed gedragen wens van hondenbezitters in 

Waldervaart voor de realisatie van een veilig hondenlosloopveldje: 'Doggyrun'.  
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Indicator: 

Inzet bereidheid inwoners voor leefbaarheid buurt     

Jaar Schagen Nederland 

2018 80 78 

Eenheid: %    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Gemeente betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid     

Jaar Schagen Nederland 

2018 30 28 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Resultaat LD2.3 Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte 

Een aantrekkelijke openbare ruimte zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich prettig 

voelen in hun directe leefomgeving. Daarmee kunnen inwoners en ondernemers trots zijn op 

hun stad, dorp en gemeente.  

 

We hebben dit gedaan door: 

Reconstructie Nieuwstraat, Schubertstraat en Langestraat 

Na twee jaar van grootschalige renovatie, dit als onderdeel van de modernisering van het 

Makadocentrum, zijn in 2019 de (vernieuwde) Nieuwstraat, Schubertstraat en Langestraat 

opgeleverd. Door de werkzaamheden aan de Nieuwstraat moest de kermis Schagen in 2019 

eenmalig uitwijken naar Loet en Rensgars.   

 



 

60 

Opwaardering plein Groote Keeten 

Net als de toeristische pleinen in Petten en Callantsoog is in 2019 ook het centrale plein in 

Groote Keeten opgeknapt.  

 

 

 

Indicator: 

Leefomgeving - Fysieke leefomgevingskwaliteit     

Jaar Schagen Nederland 

2018 6,55 6,54 

Eenheid: score (0-10)    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Resultaat LD2.4 Verbeteren natuur en milieu 

Een omgeving waar aandacht is voor natuur en milieu zorgt ervoor dat inwoners en 

ondernemers zich prettig voelen in hun directe leefomgeving. Daarmee kunnen inwoners en 

ondernemers trots zijn op hun stad, dorp en gemeente.  

 

We hebben dit gedaan door: 

Aanpak essentaksterfte 

In 2019 is gestart met de aanpak van de gevolgen van de essentaksterfte. Zieke essen zijn 

verwijderd en nieuwe verschillende soorten bomen zijn aangeplant. 

 

Stimuleren van bijen en planten van bollen 

Bijen en hommels vervullen een belangrijke functie in (de ontwikkeling van) de biodiversiteit in 

de openbare ruimte. Daarom hebben we in 2019 op verschillende locaties in de gemeente 

onze kenmerkende bloembol geplant.  
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Voortzetten groenimpuls 

De gemeente zet sinds enige jaren in op de versterking van de groenbeleving. Dit betreft het 

programma: 'Schagen groeit door'.  In 2019 zijn op verschillende locaties in de gemeente,  

zoals op de locatie van Zorgkwekerij Croon en Bergh, nieuwe bomen en heesters geplant. 

In 2019 is in samenwerking met Regius College en de Historische vereniging het appelras 

'Schager Rood' teruggekeerd. 

 

 
 

Indicator: 

Buurt is voldoende groen     

Jaar Schagen Nederland 

2018 82 83 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden     

Jaar Schagen Nederland 

2018 61 56 

Eenheid: % (helemaal) mee eens    

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl    

www.waarstaatjegemeente.nl     

 

Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving 

Resultaat LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie 

Doordat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de opgave om te 

verduurzamen en onze CO2-uitstoot terug te dringen, geven we het goede voorbeeld. Dit 

draagt bij aan het vertrouwen in de gemeente. 
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We hebben dit gedaan door: 

Vernieuwing Openbare verlichting 

In 2019 is het project van de vervanging van de lichtarmaturen naar LED afgerond. In 2 jaar 

tijd zijn ruim 11.000 armaturen naar LED aangepast. Tegelijkertijd zijn 640 ernstig beschadigde 

lichtmasten direct vervangen voor nieuwe lichtmasten.  

 

 

 

Duurzaamheidsprogramma 

Het opstellen van het overkoepelde duurzaamheidsprogramma heeft een paar maanden 

vertraging opgelopen. Belangrijkste reden hiervoor is het proces van de Regionale Energie 

Strategie RES, dat veel meer ambtelijke capaciteit vergt dan vooraf ingeschat. 

 

Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategie 

Landelijk is in 2019 het Klimaatakkoord gepresenteerd. Aan het einde van het jaar heeft ook 

de VNG zich hier namens de gemeenten aan gecommitteerd. Een van de afspraken die 

hieruit voortvloeien is het ontwikkelen van een Regionale Energie Strategie (RES). Dit traject is 

begin 2019 gestart voor de regio Noord-Holland Noord, waarbinnen Schagen valt. Eerst is de 

nulsituatie feitelijk in beeld gebracht. Na de zomer is met een regionaal participatietraject 

gewerkt aan het ontwerpen van drie energiescenario's. Deze bestaan uit diverse 

"bouwstenen" voor de grootschalige opwekking van elektriciteit met zonnepanelen en 

windmolens. Dit proces loopt nog door tot maart 2021. 

 

Verduurzaming vastgoed 

In 2019 is het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed gestart. Hiermee wordt het 

energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen in 3 jaar tijd fors omlaag gebracht. In het 

kader van de voorbeeldfunctie hanteren we hierbij een hogere ambitie dan landelijk wordt 

vereist. Ook de verduurzaming van verenigingsgebouwen is gestart. Veel verenigingen 

hebben op kosten van de gemeente zonnepanelen kunnen aanbrengen of andere 

duurzaamheidsmaatregelen genomen. 

 

Verduurzaming bedrijventerreinen 

In 2019 hebben we ondersteund bij een succesvol traject om het bedrijventerrein in 't Zand 

middels collectieve inkoop te voorzien van zonnepanelen en ledverlichting. In navolging 

hierop zijn we gestart met soortgelijke trajecten op 3 andere bedrijventerreinen. 
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Beleid zonneparken 

Begin 2019 is het beleid voor grondgebonden zonlocaties vastgesteld, na een uniek 

participatief proces. Hier is de rest van het jaar mee gewerkt. De bevindingen hiervan 

hebben geleid tot een aantal voorstellen voor verduidelijking van dit beleid. 

 

Toekenning subsidies 

We hebben in het afgelopen jaar meerdere subsidies toegekend gekregen vanuit de 

provincie en het rijk, die we in kunnen zetten voor de duurzaamheidsopgave. Het aanvragen 

van deze subsidies hebben we gedaan vanuit samenwerking met de Noordkop gemeenten 

Den Helder, Texel en Hollands Kroon. Met die gemeenten wordt ook op het gebied van de 

RES en communicatie nauw samengewerkt. 

 

Indicator: 

Als indicator wordt de Energiemonitor Schagen gebruikt, die inzicht geeft in de besparing van 

energiegebruik en percentage duurzame energieopwekking ten opzichte van de rest van 

Nederland. Omdat deze monitor niet in de pas loopt met onze begrotingscyclus wordt 

hierover jaarlijks apart gerapporteerd.  

Resultaat LD3.2 Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen 

Doordat we als gemeente planmatig aan de slag gaan met verduurzamen en aardgasvrij 

maken van de gebouwde omgeving, nemen wij  onze verantwoordelijkheid. Dit draagt bij 

aan het vertrouwen in de gemeente. 

 

We hebben dit gedaan door: 

Klimaatakkoord en Transitievisie Warmte 

Een andere afspraak uit het Klimaatakkoord, naast de RES, is het ontwikkelen van een 

Transitievisie Warmte. Elke gemeente moet deze in 2021 opgesteld hebben. Hierin staat welke 

warmtebronnen in Schagen realistisch zijn als alternatief voor aardgas en hoe deze naar 

verwachting worden verdeeld over de diverse wijken en dorpen. In 2019 is de voorbereiding 

hierop van start gegaan. Vanuit onze samenwerking met het CBS is opdracht gegeven tot 

het verzamelen van de data die nodig is om een eerste indicatie te krijgen, op basis waarvan 

het participatieproces gestart kan worden. Dit proces zal echt gaan starten in 2020. 

 

Duurzaamheidslening Schagen 

Afgelopen jaar is de duurzaamheidslening Schagen geïntroduceerd. Dit bleek een enorm 

succes, aangezien binnen 7 maanden het leenplafond bereikt was. Inwoners blijken de 

lening vooral te gebruiken voor het aanbrengen van zonnepanelen op hun dak en voor 

isolerende maatregelen. Door betere isolatie en de opwekking van elektriciteit via de zon 

neemt de warmtevraag af en worden de woningen beter geschikt voor andere 

warmtebronnen dan aardgas. 

 

Indicator: 

Als indicator wordt de Energiemonitor Schagen gebruikt, die inzicht geeft in de besparing van 

energiegebruik en percentage duurzame energieopwekking ten opzichte van de rest van 

Nederland. Omdat deze monitor niet in de pas loopt met onze begrotingscyclus wordt 

hierover jaarlijks apart gerapporteerd.  

Resultaat LD3.3 Klimaat adaptief maken van de omgeving 

Doordat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de verduurzaming van de 

leefomgeving en daarbij het goede voorbeeld geven, zal dit bijdragen aan het vertrouwen 
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in de gemeente. Het beperken van de gevolgen van de overlast van de klimaatverandering 

zal ten goede komen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 

 

We hebben dit gedaan door: 

Schagen klimaatbestendig en water robuust maken 

In 2019 is bij het ontwerpen van nieuwe infrastructuur en bebouwing (onder andere 

ontwikkellocaties: centrum Waldervaart, Nes-Noord, 't Zand en diverse inbreilocaties) 

nadrukkelijk rekening gehouden met het voorkómen van hittestress, wateroverlast en het 

verzorgen van meer waterinfiltratie in de bodem.  

 

Ook is in 2019 meegewerkt aan een aantal initiatieven uit de samenleving om buurten te 

vergroenen. Zo is op Nationale Burendag een deel van het schoolplein van het 

Clusiuscollege ontdaan van bestrating en door buurtbewoners en leerlingen voorzien van 

beplanting. 

 

Indicator: 

De mate van een klimaatadaptieve omgeving is binnen de gemeente of per gemeente 

(vergelijk) vooralsnog niet middels een indicator weer te geven. 

Resultaat LD3.4De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie 

 

We hebben dit gedaan door: 

Duurzaam inkopen 

Bij inkooptrajecten wordt steeds beter rekening gehouden met duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord inkopen. Ook partijen die voor ons werken beseffen het 

belang van circulaire bedrijfsvoering. Zo worden onze gebouwen schoongemaakt met 

volledig circulaire schoonmaakproducten.   

 

Plaatsing ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken aan huis 

In 2019 is in de Schagense woonwijken: Nes Noord en Muggenburg de nieuwe 

afvalinzameling succesvol ingeregeld. Deze afvalinzameling gaat uit van 3 afvalcontainers 

aan huis namelijk: (oranje) plastics-container, (groene) gft/e-container en (blauwe) 

papiercontainer. Het (grijze) restafval wordt daarentegen 'op afstand geplaatst' 

(ontmoedigd) via ondergrondse restafvalcontainers in de wijk. 

 

Verloop afvalstoffenheffing 

In 2019 zijn aanmerkelijk meer kosten gemaakt. Dit vindt zijn oorzaak in stijgende 

verwerkingstarieven en de fors gestegen afvalstoffenbelasting (Rijk) enerzijds en de dalende 

retouropbrengsten van de waardevolle stromen: textiel, glas, metaal en papier anderzijds. 

Daarnaast worden de begrote opbrengsten van de kunststof verpakkingen in 2019 niet 

volledig gerealiseerd. De begrote opbrengsten uit de kunststof verpakkingen van 2015 tot en 

met 2018 zijn eveneens niet gerealiseerd. De ontwikkelingen van de stijgende kosten enerzijds 

en de dalende retour opbrengsten van afgelopen 5 jaren anderzijds zorgen voor een tekort 

op de begroting.  

 

In de tweede bestuursrapportage 2019 is met de stijgende kosten over 2019 en dalende 

retouropbrengsten over 2015-2019 rekening gehouden rekening. Dit door een storting in de 

reserve afvalstoffenheffing ter grootte van € 925.000. Deze storting wordt middels de tarieven 

van 2020 en verder in 4 jaar (2020 t/m 2023) weer teruggestort in de reserve Maatschappelijk 
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Nut. Met het opmaken van de jaarrekening 2019 is gebleken dat er desondanks nog sprake is 

van een tekort (€ -256.000). Zie onderstaande tabel. 

 

Verloop reserve afvalstoffenheffing € 

 

Stand reserve afvalstoffenheffing 1-1-2019 91.000 

Nog te ontvangen bedragen (2015-2019) 759.000 

Reeds geraamde onttrekking primaire begroting 2019 -102.000 

2e tussenrapportage 2019:  

Afvoerkosten afval Gemeentewerf Schagen en Callantsoog -25.000 

Huishoudelijk afvalinzameling, -verwerking en vermarkting (HVC) -421.000 

Nieuw Regiemodel plastics 2020 en verder -203.000 

Kwijtschelding -24.000 

Opbrengst afvalstoffenheffing -87.000 

Afboeken inkomsten afvalfonds verpakkingen -759.000 

Storting reserve afvalstoffenheffing 925.000 

Stand reserve afvalstoffenheffing 31-12-2019 154.000 

Jaarrekening 2019: -256.000 

Begroting 2019 102.000 

Extra dotatie uit reserve afvalstoffenheffing 2019 154.000 

Stand reserve afvalstoffenheffing 31-12-2019 0 

 

Plaatsing van Multi-mini-bakken 

In Schagen, Warmenhuizen en Waarland zijn in 2019 multi-mini-bakken geplaatst. Die  zorgen 

ervoor dat het nog makkelijker is om de kleine waardevolle afstromen (bv. frituurvet, 

elektrische apparaten, etc,.) gescheiden in te leveren.   
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Indicator: 

Uitvoeringsprogramma: Van afval naar grondstof (VANG) vastgesteld 

Vanuit landelijke regelgeving, richtlijnen en beleidskaders worden gemeenten in beweging 

gebracht om meer en meer invulling te geven aan de circulaire economie. Een relevant 

beleidskader op het gebied van deze circulaire economie betreft de afvalinzameling en –

verwerking. Het ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat hebben hiertoe het 

Uitvoeringsprogramma: Van afval naar grondstof (VANG) vastgesteld.  

 

Het Uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval heeft tot doel om de circulaire 

economie op gemeentelijk niveau dichterbij te brengen door meer grondstoffen uit het 

huishoudelijk afval terug te winnen. Het doel is om in 2020 tot 75% afvalscheiding te komen en 

nog slechts 100 kg restafval per inwoner te produceren. In 2025 is de doelstelling zelfs 95-100% 

afvalscheiding en zelfs  nog maar 30 kg restafval per inwoner. 

 

 

 

 

  

Jaar Afvalscheiding Schagen 

in % 

Restafval Schagen 

in kg 

Opmerkingen 

2015 59% 243 kg Resultaat Schagen 

2016 67% 190 kg Resultaat Schagen 

2017 70% 174 kg Resultaat Schagen 

2018 73% 170 kg Resultaat Schagen 

2019 74% 168 kg Prognose Schagen 

2020 75% 100 kg VANG-doelstelling! 

2021 ….. ……  

2022 ….. ……  

2023 ….. ……  

2024 ….. ……  

2025 95-100% 30 kg VANG doelstelling! 
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Wat heeft het gekost?  

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 2019 
Begroting 2019 

na wijziging 
Rekening 2019 Verschil  

Lasten 27.133 28.297 28.386 -89  

Baten 9.738 9.972 9.844 127  

Saldo 17.395 18.325 18.541 -216 N 

 

Totale lasten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

LD1.1 Het dagelijks onderhoud op niveau van 
sober en doelmatig te houden 

12.229 9.070 9.306 -236  

LD1.2 Groot onderhoud op niveau sober en 
doelmatig 

4.809 4.800 4.628 173  

LD1.3 Vervanging van kapitaalgoederen na 
technische levensduur 

4.678 7.238 7.625 -386  

LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving 21.717 21.109 21.559 -450  

LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie 143 543 162 381  

LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een 
circulaire economie 

5.273 6.644 6.664 -20  

LD3 Verduurzaming van de leefomgeving 5.416 7.187 6.827 361  

Totaal Lasten Domein leefomgeving en duurzaamheid 27.133 28.297 28.386 -89 N 

 

Toelichting verschillen Lasten 

LD 1.1 

• Op het onderhoud en beheer bruggen hebben wij een voordelig resultaat. 

Daarnaast hebben wij de noodzakelijke 16 technische inspecties voor grote houten 

bruggen en damwanden helaas nét niet kunnen uitvoeren vóór het einde van 2019. 

(14V) 

• Door excessieve plantengroei in het voorjaar moesten we een aantal sloten extra 

maaien. Hierdoor is het budget waterbeheer overschreden. (10N) 

• Het relinen van riolering is doorgeschoven naar 2020, omdat de contractant eind 

2019 geen werkzaamheden voor Schagen kon uitvoeren. Hierdoor worden de kosten 

voor relinen niet in 2019, maar in 2020 gemaakt. Daardoor doen wij een hogere 

storting in de egalisatie reserve riolering. Per saldo is het product riolering volledig 

kostendekkend. (242N) 

• Klein onderhoud riolering is licht overschreden. Dit product is per saldo kostendekkend 

en heeft geen invloed op het saldo. (36N) 

• In 2018 en 2019 zijn alle verouderde, niet energiezuinige verlichting vervangen voor 

moderne LED armaturen. In dit project zijn aannames gedaan voor wat betreft de 

hoogte  van de investering en de nieuwe energiekosten, onderhoudskosten en 

reparatiekosten. Met de ervaringen over 2019 is het mogelijk de begrote kosten aan 

de werkelijkheid te toetsen. De hoogte van de investering bleek lager te zijn. De 

werkelijke kosten van energie, onderhoud en reparatie zijn voor 2019 echter hoger 
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dan vooraf begroot. Dit heeft ook te maken de verhoogde energiebelasting. De 

hogere werkelijke kosten voor energie, onderhoud en reparatie zorgen voor een 

overschrijding van het budget. Hierover bent u reeds geïnformeerd door een 

raadsinformatiememo (99N) 

• Op het budget bomen heeft de aannemer, door slechte weersomstandigheden in 

december, niet al het opgedragen werk uit kunnen voeren. Dit maakt dat er een 

overschot is ontstaan. (11V) 

• Op het product beheer groen vallen de kapitaallasten hoger uit. Hier tegenover staat 

een hogere dotatie vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut. Dus per 

saldo budgetneutraal. (31N) 

• Op onderhoud wegen is een overschrijding te zien. Deze hogere lasten worden 

grotendeels veroorzaakt door hogere reparatiekosten na aanleg nutsvoorzieningen.  

Hiertegenover staat een opbrengst nutsvoorzieningen van derden. (151N) 

• Het af te voeren afvaltonnage van de verschillende strandtenten is hoger dan waar 

rekening mee is gehouden. Hier tegenover staat een hogere opbrengst die wij 

ontvangen van de strandpaviljoen houders. (16N) 

• Voordeel kapitaallasten verschillende investeringen. (339V) 

• Meerdere kleine afwijkingen (15N) 

 

L.D 1.2 

• Het relinen van riolering is doorgeschoven naar 2020, omdat de contractant eind 

2019 geen werkzaamheden voor Schagen kon uitvoeren. Hierdoor worden de kosten 

voor relinen niet in 2019, maar in 2020 gemaakt. Hiertegenover staat een hogere 

storting aan de egalisatie reserve riolering. Per saldo budgetneutraal. (173V) 

 

L.D 1.3 

• Betreft hogere storting aan de reserve maatschappelijk nut. Dit betreft grotendeels 

het rekeningresultaat 2018 en hiernaast de investering duurzaamheid. (386V)  

 

L.D 3.1 

• Lagere kapitaallasten klimaat. Hier tegenover staat een lagere dotatie vanuit de 

reserve investeringen maatschappelijk nut aan de exploitatie. (381N) 

 

L.D 3.4 

• De dienstovereenkomst HVC is iets nadeliger uitgevallen. (20N) 

 

Totale baten per doelstelling per resultaat 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving 
Primaire 

Begroting 
2019 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Rekening 
2019 

Verschil  

LD1.1 Het dagelijks onderhoud op niveau van 
sober en doelmatig te houden 

429 537 723 -186  

LD1.2 Groot onderhoud op niveau sober en 
doelmatig 

4.399 4.435 4.337 98  

LD1.3 Vervanging van kapitaalgoederen na 
technische levensduur 

3.745 3.278 3.167 112  

LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving 8.573 8.250 8.226 24  

LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie 100 100 80 20  
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LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een 
circulaire economie 

1.065 1.621 1.538 83  

LD3 Verduurzaming van de leefomgeving 1.165 1.721 1.618 103  

Totaal Baten Domein leefomgeving en duurzaamheid 9.738 9.972 9.844 127 N 

 

Toelichting verschillen Baten 

LD 1.1 

• Extra opbrengsten straatwerk voor aanleg nutsvoorzieningen in het  

openbaar gebied. (111V) 

• Vanwege het leantraject begraafplaatsen worden sinds 2019 rechthebbenden een 

jaar voor dat de grafrechten aflopen, aangeschreven met het verzoek om te 

verlengen. Indien gekozen wordt voor verlengen, wordt meteen de factuur 

verzonden. Voorheen werden rechthebbenden een maand voordat de grafrechten 

afliepen aangeschreven. Hierdoor zijn grafrechten en onderhoud eerder geïnd dan 

voorheen. Inmiddels factureren we, na klachten van rechthebbenden, de 

grafrechten en onderhoud pas 3 maanden voordat de verlenging ingaat. Dat 

betekent dat we in 2019 vooruit hebben geïnd en dat er in 2020 een periode minder 

inkomsten zijn. (98V) 

• Overige kleine afwijkingen (23N) 

 

LD 1.2 

• Lagere dotatie vanuit de reserve onderhoud buitenruimte. Niet alle investeringen zijn 

volledig uitgevoerd. (98N) 

 

LD 1.3 

• Dit betreft een lagere dotatie vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut en 

de reserve maatschappelijk nut. Dit komt omdat niet alle investeringen volledig zijn 

afgerond. (112N) 

 

LD 3.1 

• Het voordeel op het budget duurzaamheid wordt niet onttrokken aan de reserve 

milieubeleid. Dit levert een nadeel op. (20N) 

 

LD 3.4  

• In 2019 zijn aanmerkelijk meer kosten gemaakt. Dit vindt zijn oorzaak in stijgende 

verwerkingstarieven en de fors gestegen afvalstoffenbelasting (Rijk) enerzijds en de 

dalende retour opbrengsten van de waardevolle stromen: textiel, glas, metaal en 

papier anderzijds. Daarnaast worden de begrote opbrengsten van de kunststof 

verpakkingen in 2019 niet volledig gerealiseerd. De begrote opbrengsten uit de 

kunststof verpakkingen van 2015 tot en met 2018 zijn eveneens niet gerealiseerd. De 

ontwikkelingen van de stijgende kosten enerzijds en de dalende retouropbrengsten 

van afgelopen 5 jaren anderzijds zorgen voor een tekort op de begroting ter grootte 

van € 256.558.  Hierdoor hebben wij een grotere dotatie gedaan, vanuit de reserve 

afvalstoffenheffing van € 153.000. Hierdoor is deze reserve geheel leeg. Desondanks 

deze extra dotatie is het product afvalverwijdering niet kostendekkend gebleken in 

2019. Voordeel betreft de extra dotatie. (153V) 

• Minder retour opbrengsten van de waardevolle stromen textiel, glas, metaal en 

papier anderzijds. Zie ook bovenstaande toelichting. (221N)  
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Paragraaf financiën 

 
Algemeen 

 

Financieel beleid 

Het financieel beleid van de gemeente Schagen kenmerkt zich door zuiver begroten en 

duidelijkheid. Onder ‘zuiver begroten’ verstaan we dat alle noodzakelijke lasten structureel 

zijn verwerkt in een sluitende begroting en dat we geen lasten doorschuiven naar de 

toekomst. Met andere woorden: we belasten de toekomst niet met de ambities van nu.  

 

De uitgangspunten van zuiver begroten zijn: 

• Tekorten vangen we op door te bezuinigingen of met een stijging van de inkomsten. 

• Bij een noodzakelijke stijging van de inkomsten zoeken we die binnen alle inkomsten 

bronnen van de gemeente, behalve de ozb. De ozb-mogelijkheid wordt alleen benut 

wanneer er geen reële alternatieven zijn. 

• De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn in balans met de risico’s. 

• De organisatie is in balans voor wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit. 

• De begroting is sluitend. 

• Er zijn geen open-eind-projectfinancieringen. 

Onder duidelijkheid verstaan we financiële documenten die goed leesbaar zijn en de juiste 

informatie bevatten.  

 

Algemeen 

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de domeinen. Deze omvat de financiering 

van beleid en uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering hiervan vereist 

snelle beslissingen in een complexere geld- en kapitaalmarkt. Aan de uitvoering van de 

treasuryfunctie zijn budgettaire gevolgen verbonden. Deze zijn onder meer afhankelijk van 

het risicoprofiel. Het verstrekken van leningen aan derden of het garanderen daarvan vallen 

hier niet onder; deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Het beleid 

voor de treasuryfunctie wordt vastgelegd in een Treasurystatuut. 

 

De treasuryfunctie is gebaseerd op de wet Financiering decentrale overheden (FIDO). Op 

deze wet is ook volgende regelgeving gebaseerd: 

• De Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Hierin staat 

bijvoorbeeld dat decentrale overheden alleen geld mogen uitzetten bij een instelling 

die financieel gezond is.  

• Het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden. Hierin staan voorwaarden voor 

gemeenten die geld willen lenen. 

• De Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo). Hierin staan de 

rentepercentages voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze percentages 

geven aan hoeveel gemeenten mogen lenen.  

 

In deze paragraaf komen achtereenvolgens deze onderwerpen aan de orde: 

• Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en verplicht schatkistbankieren; 

• Gemeentelijk beleid; 

• Financieringsstructuur; 

• Renteontwikkeling; 

• Risicobeheer; 

• Renterisiconorm; 
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• Kredietrisico; 

• Kasgeldlimiet. 

 

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) en wet verplicht schatkistbankieren 

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo 

van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. In het Verdrag 

van Maastricht (1992) is afgesproken dat het EMU-tekort van een land max. 3% BBP (Bruto 

Binnenlands Product) mag zijn. 

  

In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het 

terugdringen van het EMU-tekort. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag 

niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 

2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%. 

 

 

 

Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid op het gebied van aantrekken en uitzetten van geld is vastgelegd in 

het Treasurystatuut. In dit statuut is opgenomen dat de raad gekozen heeft om uit te gaan 

van een laag risicoprofiel. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

• Het uitzetten van gelden vindt plaats bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of 

andere financiële instellingen met ten minste een AA-rating. 

• Gelden aantrekken gebeurt in beginsel bij de laagste aanbieder, tenzij contractueel 

anders is afgesproken. 

• Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 

 

Financieringsstructuur 

De gemeente Schagen heeft middelen nodig voor de financiering van vaste activa, de 

bouwgrondexploitatie en de lopende transacties (uitgaven min ontvangsten). De 

financieringsmiddelen bestaan uit de eigen reserves en voorzieningen, langlopende 

leningen, kortlopende leningen, debetsaldi in rekening-courant en crediteuren. Een deel van 

deze investeringen komen ten laste van reserves en voorzieningen. Daardoor nemen deze als 

financieringsbron af.  
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De investeringen van de gemeente zijn gefinancierd met langlopende geldleningen, eigen 

reserves en kortlopende geldleningen. Aan de omvang van kortlopende geldleningen zit een 

limiet; de kasgeldlimiet. In Schagen bedraagt die afgerond € 9 miljoen. Wanneer de 

gemeente deze limiet drie kwartalen overschrijdt, moet langlopende financiering worden 

aangetrokken. In 2018 was dit het geval. 

 

De investeringen met een economisch nut en financiële vaste activa (Regius, 

startersleningen e.d.) bedragen bij elkaar € 87 miljoen. Hier staat € 58,5 miljoen aan vaste 

geldleningen tegenover. De rest is gefinancierd met reserves en kasgeld.  

 

Om te voorkomen dat de kasgeldnorm werd overschreden is eind 2018 een lening van 12 

miljoen afgesloten met een looptijd van iets meer dan een jaar (rente -0,25%). Deze lening, 

is op 3 januari 2020 afgelost en vervangen door een lening van € 15.000.000 met een looptijd 

van 20 jaar. Daarnaast is op 27 februari 2019 een lening afgesloten van  

€ 9.000.000, looptijd 20 jaar. De leningenportefeuille bestaat per 31 december 2019 uit 12 

leningen met een oorspronkelijke hoofdsom van 89 miljoen. Het saldo van de openstaande 

leningen bedraagt € 58,5 miljoen. 

 

Renteontwikkeling 

Ook In 2019 is de rente onveranderd laag gebleven. Financiering via kortlopende 

geldleningen is nog steeds veel goedkoper dan via langlopende geldleningen. Dit levert zelfs 

geld op. Daarom trekken we pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet over 

langere periode overschreden dreigt te worden. De rentevisie van de BNG: De ECB blijft in de 

komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. Het depositotarief zal naar 

verwachting worden verlaagd van -0,5% naar -0,6%. De lange rentetarieven blijven op een 

zeer laag niveau.  

 

 

Risicobeheer 

Een belangrijk onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. Het 

risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico’s 

zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitenrisico’s. Onze gemeente loopt geen koersrisico 

omdat ons effectenbezit niet een speculatief karakter heeft, De aandelen zijn gewaardeerd 

zijn tegen historische aanschafprijs. 

 

Renterisiconorm 

In de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is het sturingsinstrument van de 

renterisiconorm geïntroduceerd. Deze norm biedt een kader voor de spreiding van de 

looptijden van langlopende geldleningen. Het doel van de renterisiconorm is het beperken 

van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de gemeente. 

Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het 

rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende 

markttarieven. Aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij 

herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening 

wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichting van een bestaande lening te voldoen. 

Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening 

gedurende de looptijd herziet.  

Spreiding voorkomt dat we in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd vermogen 

moeten herfinancieren, of dat renteaanpassing plaatsvindt in een periode waarin de rente 
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relatief hoog is. De renterisiconorm zorgt er uiteindelijk voor dat de rentestijgingen vertraagd 

doorwerken op de rentelasten in enig jaar. Hieronder volgt een berekening van de 

renterisiconorm. 

 

 
 

Bij punt 7 is het feitelijk renterisico op de vaste schuld weergegeven. Doordat we uitsluitend 

leningen zijn aangegaan met een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd, is er 

geen sprake van renteherziening op vaste schuld. Dit kunnen we vervolgens toetsen aan 

punt 10 (de renterisiconorm). Volgens dit schema blijven we onder de risiconorm. 

 

Kredietrisico 

Bij het bepalen van kredietrisico’s maken we een onderscheid tussen risico’s. Er zijn risico's die 

wij als gemeente lopen omdat wij geldleningen verstrekken of hebben verstrekt aan andere 

partijen. En er zijn risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij gemeentegaranties 

(borgstelling) hebben afgegeven. Bij deze borgstellingen verwachten we vooralsnog geen 

risico’s. 
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Kasgeldlimiet 

In de volgende tabel toetsen we de omvang van de kasgeldlimiet aan de wettelijke norm uit 

de Wet Fido. De gegevens voor de begroting baseren we op de wettelijke gemiddelde 

omvang van de vlottende schuld en vlottende middelen aan het begin van het boekjaar. 

De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het 

hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,5% van het rekeningtotaal 

aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet 8,5% van  

€ 124,7 miljoen, dus € 10,5 miljoen bedraagt. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering 

aantrekken tot dit bedrag. In 2019 is het kasgeldlimiet niet overschreden.  

 

 
 

Renteresultaat 

  (x € 1.000) 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering           1.497  

b. De externe rentebaten               237  

          Saldo rentelasten en rentebaten            1.260  

c. De rente die aan de grondexploitatie moet                                          -     

    worden doorberekend   

    De rente van projectfinanciering die aan   

    het desbetreffende taakveld moet worden    

    toegerekend                                         -     

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente            1.260  

d1. Rente over eigen vermogen                   -    

d2. Rente over voorzieningen                   -    

       Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente           1.260  

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)           2.106  

f. Renteresultaat op het taakveld Treasury              -846  
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In de BBV is opgenomen dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden worden 

toegerekend met behulp van een (rente)omslag. De berekeningsmethode is in het BBV 

voorgeschreven. De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de 

taakvelden toe re rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste 

activa. Dit percentage wordt omhoog afgerond op 0,5% De omslagrente moet vervolgens 

op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Voor 

2019 is het omslagpercentage berekend op 2%. 

 

Het gepresenteerde renteresultaat van € 846 voordelig betekent dat de gehanteerde 

omslagrente hoger is dan het werkelijke percentage.  Dit wordt voor een deel bepaald door 

een eenmalige rentebaat van ruim 177 duizend euro en verder door de hierboven 

genoemde afronding.     
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Paragraaf lokale heffingen 
 

Algemeen 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op  

hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Dit is van belang voor de 

integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt weergegeven 

welk beleid de gemeente in 2019 heeft gevoerd ten aanzien van de kwijtschelding. Tenslotte 

is een vergelijking opgenomen uit de Coelo-atlas met betrekking tot de gemiddelde 

woonlasten. 

 

De belangrijkste belastingen, rechten en leges, 

die in de gemeente Schagen worden geheven zijn: 

a. Onroerende-zaakbelastingen 

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf 

zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB).  

 

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de geraamde opbrengst in de 

begroting 2019, de verhoging van 9% voor het accommodatiebeleid, de bijdrage aan de 

OSF, een compensatie van de wegenheffing en de verandering van de WOZ-waarden.  

   

De opbrengst is geraamd op € 10,25 miljoen. 

De werkelijke opbrengst bedraagt € 10,21 miljoen. 

 

b. Afvalstoffenheffing 

De afvalstoffenheffing wordt geheven van alle huishoudens, als dekking in de kosten van het 

ophalen en afvoeren van het huishoudelijk afval. De hoogte van de afvalstoffenheffing is 

mede afhankelijk van het aantal leden van een huishouden. Daarnaast betalen huishoudens 

met een extra container een extra bedrag. 

 

Door (externe) factoren was het noodzakelijk om de ondergenoemde hogere tarieven (ten 

opzichte van 2018) in rekening te brengen. Oorzaken hiervan waren: de stijging van de 

afvalstoffenbelasting (Rijk) op restafval met 137% (in 2019), de stijging van de 

afvalverwerkingstarieven (restafval, gft/e en plastics), de daling van de afzetprijzen 

grondstoffen (onder andere glas, papier, metaal, textiel), forse achterblijvende 

retourinkomsten op de kunststof verpakkingen (Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022) 

en de jaarlijkse inrekening consumenten prijsindexcijfer (CPI).  

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen. 

 

Afvalstoffenheffing Tarief 2019 

1 persoonshuishouden 251,- 

2 en 3 persoonshuishouden 294,- 

≥ 4 persoonshuishouden 318,- 

extra container 154,- 

 

De opbrengst is geraamd op € 5,71 miljoen. 

De werkelijke opbrengst bedraagt € 5,70 miljoen. 
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c. Rioolheffing 

De rioolheffing wordt geheven voor het afvoeren of het lozen van afvalwater (direct of 

indirect) op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van het 

aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd. De ontwikkeling van de tarieven hangt 

nauw samen met de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).  

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen. 

Rioolheffing Tarief 2019 

basistarief (tot 350 m³ afvalwater) 150,- 

  

meerverbruik:  

> 350 m³ t/m 99.750 m³  - per eenheid van 350 m³ 150,- 

vanaf 99.751 m³             - per eenheid van 750 m³ 150,- 

 

De opbrengst is geraamd op € 3,89 miljoen. 

De werkelijke opbrengst bedraagt € 3,89 miljoen. 

 

d. Toeristenbelasting  

Het tarief per overnachting is vastgesteld op € 1,28 per persoon per nacht. 

De aanslagen worden voor het overgrote deel achteraf opgelegd in april 2020. In de 

jaarrekening 2019 is nu een bedrag van € 1,93 miljoen als opbrengst verantwoord.  

De opbrengst is geraamd op € 1,74 miljoen. 

 

De hogere opbrengsten zijn het gevolg  van de gewijzigde verordening toeristenbelasting. 

Met ingang van 2018 heffen we toeristenbelasting van degene die tevens forensenbelasting 

betalen. Daarnaast dragen nu meer recreatieondernemers dan voorheen toeristenbelasting 

af op basis van het werkelijk aantal overnachtingen. Nu blijkt dat het werkelijk aantal 

overnachtingen over 2018 hoger liggen dan de in het verleden gehanteerde aantal 

overnachtingen die de basis vormde voor de forfaitaire tarieven. 

 

e. Forensenbelasting 

De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in april 2020 

opgelegd. In de jaarrekening 2019 is een bedrag van € 1,68 miljoen als opbrengst 

verantwoord. Tussentijds worden aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de loop 

van 2019 hun recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen dat 

voormalige eigenaren een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd 

worden met een belastingaanslag.  

 

De opbrengst is geraamd op € 1,59 miljoen. 

 

De hogere opbrengsten zijn ontstaan, doordat over 2018 meer personen een woning voor 

zichzelf ter beschikking hebben gehouden en daardoor de plicht hebben om 

forensenbelasting te betalen. 

Hierbij wordt gekeken naar personen, die niet in onze gemeente zijn ingeschreven, maar wel 

een gemeubileerde woning voor meer dan 90 dagen per jaar voor zichzelf of hun gezin 

beschikbaar houden.  
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f. Grafrechten 

Aanslagen grafrechten worden opgelegd voor drie zaken: voor het begraven en/of bijzetten 

van stoffelijke overschotten; voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor diensten van 

of via de gemeente. Die diensten zijn in verband met het begraven en het bijzetten. De 

jaarlijkse onderhoudsrechten worden per kohier opgelegd. Een kohier is een staat van in een 

bepaalde periode te innen belastingaanslagen. 

 

De opbrengst van het kohier is geraamd op € 46 duizend. 

De werkelijke opbrengst bedraagt € 38 duizend. 

 

De overige begraafrechten waren geraamd op € 242 duizend. De werkelijke opbrengst 

bedroeg € 340 duizend. Dit voordeel komt omdat we een inhaalslag gemaakt hebben bij het 

aanschrijven voor het verlengen van grafrechten. Gestart is met de begraafplaats in 

Waarland. Gefaseerd schrijven we de andere begraafplaatsen aan. Dit is een blijvende taak, 

die bij een gefaseerde aanpak binnen de bestaande afdeling en capaciteit gedaan wordt. 

 

g. Precariobelasting 

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de 

voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. 

 

De opbrengst is geraamd op € 2,18 miljoen.  

De werkelijke opbrengst bedraagt € 2,15 miljoen. 

 

Totaal opbrengsten 

 

Titel 1 algemene dienstverlening  

  

Titel 1 Algemene dienstverlening Taakveld Overhead 
Totale 

Kosten 
Totale 

Opbrengsten Kostendekking 

hoofdstuk 1 Burgerlijke stand € 35.911 € 17.247 € 53.158 € 43.705 82,22% 

hoofdstuk 2 Reisdocumenten € 189.906 € 56.555 € 246.461 € 220.685 89,54% 

hoofdstuk 3 Rijbewijzen € 183.088 € 83.964 € 267.052 € 239.696 89,76% 

hoofdstuk 4 
Verstrekkingen uit de basisregistratie 

personen 
€ 75.532 € 54.592 € 130.124 € 76.654 58,91% 

hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 6 
Verstrekkingen op grond van Wet 

bescherming persoonsgegevens n.v.t 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 7 Bestuursstukken n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 9 Overige publiekszaken € 16.023 € 2.729 € 18.752 € 16.683 88,97% 

hoofdstuk 10 Gemeentearchief € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 11 Huisvestingswet n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 12 Leegstandswet € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 14 
Marktstandplaatsen (voor weekmarkten 

e.d.)  
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 16 Kansspelen € 287 € 219 € 506 € 283 55,93% 
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hoofdstuk 17 Telecommunicatie € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer € 8.966 € 2.762 € 11.728 € 10.019 85,43% 

hoofdstuk 19 Diversen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

Kostendekking Titel 1 € 509.713 € 218.068 € 727.781 € 607.725 83,50% 

 

 

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

  

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Taakveld Overhead 
Totale 

Kosten 
Totale 

Opbrengsten Kostendekking 

hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 2 
Vooroverleg/beoordeling 

conceptaanvraag 
€ 33.474 € 22.515 € 55.989 € 49.306 88,06% 

hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning € 871.465 € 586.153 € 1.457.618 € 1.566.150 107,45% 

hoofdstuk 4 Vermindering € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 5 Teruggaaf € 0 € 0 € 0 € -17.102 0,00% 

hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 7 
Wijziging omgevingsvergunning als 

gevolg van wijziging project 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 8 
Bestemmingswijzigingen zonder 

activiteiten 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 9 Gedoogbeschikking  € 417 € 281 € 698 € 660 94,56% 

hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

Kostendekking Titel 2 € 905.356 € 608.949 € 1.514.305 € 1.599.014 105,59% 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn 

  

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn Taakveld Overhead 
Totale 

Kosten 
Totale 

Opbrengsten Kostendekking 

hoofdstuk 1 Horeca € 2.160 € 1.648 € 3.808 € 2.611 68,57% 

hoofdstuk 2 
Organiseren markten en overige APV 

beschikking 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening n.v.t € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 7 
In deze titel niet benoemde vergunning, 

ontheffing of andere beschikking 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

Kostendekking Titel 3 € 2.160 € 1.648 € 3.808 € 2.611 68,57% 

 

   

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3 Taakveld Overhead 
Totale 

Kosten 
Totale 

Opbrengsten Kostendekking 

Kostendekking Titel 1 € 509.713 € 218.068 € 727.781 € 607.725 83,50% 

Kostendekking Titel 2 € 905.356 € 608.949 € 1.514.305 € 1.599.014 105,59% 

Kostendekking Titel 3 € 2.160 € 1.648 € 3.808 € 2.611 68,57% 

Kostendekking totale tarieventabel € 1.417.229 € 828.665 € 2.245.894 € 2.209.350 98,37% 
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Financiële verantwoording opgelegde belastingen 2019 

Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is ontstaan 

worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de belasting is 

opgelegd. 

 

 

Overzicht opgelegde aanslagen 2019 in relatie tot begroting  

(bedragen x € 1.000,-) 

Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil 

OZB woning 6.939 6.932 -7 

OZB niet-woning 3.308 3.275 -33 

Forensenbelasting 1.592 1.679 87 

Toeristenbelasting 1.742 1.928 186 

Grafrechten 46 38 -8 

Precariobelasting 2.184 2.154 -30 

Totaal 15.811 16.006 195 

 

Heffingen 

(bedragen x € 1.000,-) 

Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil 

Afvalstoffenheffing 5.710 5.696 -14 

Rioolheffing 3.890 3.888 -2 

 

De meer of minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing komen ten laste of gunste van de 

egalisatiereserve afvalstoffenheffing, tenzij hier onvoldoende in zit. 

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen 

Leges 

Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voor zover 

mogelijk zijn de tarieven kostendekkend.  

(bedragen x € 1.000,-) 

Omschrijving  Begroot Werkelijk Verschil 

Leges  4.411 4.434 23 

 

Kwijtschelding 

Voor de inwoners van de gemeente Schagen met de laagste inkomens bestaat de 

mogelijkheid van kwijtschelding. Dit van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 

Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de regelgeving, zoals opgenomen in de 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is 

gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan. Dit op basis van de 

Participatiewet (bijstandsnormen). We toetsen geautomatiseerd via het Inlichtingenbureau of 

mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Door deze werkwijze hoeven de 

kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de 

toetsing positief is, krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 70% van de 

kwijtschelding wordt op deze manier verleend.  
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Overzicht verleende kwijtschelding 2019 in relatie tot begroting 

(bedragen x € 1.000,-) 

Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil 

Afvalstoffenheffing 180 186 -6 

Rioolheffing 99 104 -5 

 

Lastendruk 

In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten 

per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde, met een 

plaats 211 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten 

aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 372.  

 

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke 

woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De 

gemeente Gilze en Rijen is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 511,-); de gemeente 

Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten (€ 1.446,-). De gemiddelde woonlasten 

bedragen € 740,-. 

  

De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen 

volgens de Coelo-atlas voor 2019: 

Gemeente Bedrag Ranglijst 

Schagen 768,- 211 

Bergen 1.029,- 367 

Den Helder 733,- 137 

Hollands Kroon 804,- 263 

Langedijk 858,- 321 

Texel 680,- 70 
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Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Algemeen 

▪ Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële risico’s kunnen worden 

opgevangen zonder dat dit gevolgen heeft voor bestaand beleid. Het 

weerstandsvermogen is onder te verdelen in een incidenteel weerstandsvermogen voor 

het opvangen meer eenmalige risico’s en een structureel weerstandsvermogen voor het 

opvangen van meerjarige risico’s.   

 

Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen: 

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 

gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

2. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

 

▪ In de nota Vermogensbeheer, vastgesteld in december 2019, is opgenomen dat voor het 

incidenteel weerstandsvermogen gestreefd wordt naar een ratio van 1,5. De ratio 

berekent aan de hand van de beschikbare reserves en de geïnventariseerde risico's komt 

uit op 1,18.  

 

Ontwikkelingen risico's 

In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met tal van risico's. Het aantal risico's 

en de omvang van de risico's zijn in de jaarrekening ten opzichte van de begroting licht 

toegenomen. De beschikbare reserves zijn ook toegenomen.  

Een tweetal risico's die in de begroting waren voorzien, zijn in 2019 gerealiseerd. Dit betreft de 

afkoopregeling Geestmerambacht en de schadeloosstelling voor de Omgevingsdienst. Voor 

deze laatste is in de jaarrekening 2019 een voorziening getroffen. 

  

Incidenteel weerstandsvermogen 

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit die reserves waar nog geen verplichting op 

rust of  waarvan de besteding nog kan worden gewijzigd. Daarnaast wordt rekening 

gehouden met stille reserves. In de jaarrekening 2019 is rekening gehouden met de stille 

reserve die aanwezig is op gronden en gebouwen waarover de gemeente beschikt. 

 

 

Ratio incidenteel weerstandsvermogen 

Op basis van de beschikbare en de benodigde incidentele weerstandscapaciteit kan het 

weerstandsvermogen worden bepaald. De incidentele risico’s, afgezet tegen de 

beschikbare incidentele capaciteit, geven een ratio van 1.18 (voldoende, streefwaarde is 

1.5). 

 

Totale beschikbare reserves (incl. stille reserves) die ingezet 

kunnen worden voor het opvangen van risico’s    11.538      

_______________________________________________________ = ratio weerstandsvermogen = 1.18                                                   

Totale incidentele risico’s        9.813      

(bedragen x € 1.000) 

 

Structureel weerstandsvermogen 

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de post 

onvoorzien. Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen het artikel-

12-norm-tarief en het laatst vastgestelde tarief.  
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  art. 12 norm Rijk 

2019 

Schagen verschil 

OZB woningen 0.1905 0.1341 0.2960 

OZB -E niet-woningen 0.1905 0.2233 -0.172 

OZB-G niet-woningen 0.1905 0.1571 0.1753 

 

Wanneer in 2019 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra 

opbrengst opgeleverd van € 2,3 miljoen. Dit is voldoende om de structurele risico’s van 

 € 360.000 op te vangen. Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit. Zoals in de vorm 

van  de post voor onvoorziene uitgaven, de toeristenbelasting, forensenbelasting, 

precariobelasting, hondenbelasting, en de reclamebelasting. In geval van nood kan dit 

aangesproken worden.  

 

Beschikbare belastingcapaciteit         2261 

________________________________    _____ = 6.28 

Structurele risico’s   360                    

 

Top 10 incidentele risico's jaarrekening 2019 
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Uit de grafiek blijkt dat alle risico's zijn opgenomen in het oranje vlak. Dit wil zeggen dat deze 

risico's redelijk aanvaardbaar zijn en een gematigde impact hebben. 

De gemeente heeft geen risico's ingeschat met een grote kans en grote financiële impact 

(het rode vlak). 

 

Toelichting op de risico's 

Onderstaand een korte toelichting op de 5 grootste risico's. 

 

Garantstelling:  de gemeente staat garant voor ruim 87 miljoen aan leningen. Op het 

moment dat een instelling in gebreke blijft om de lening waarvoor de gemeente garant staat 

af te lossen, kan de gemeente worden aangesproken. Dit risico is gewaardeerd tegen een 

afwijkend percentage. (Domein inwoner en bestuur). 

 

Leningen aan derden: dit betreft leningen aan verenigingen en stichtingen, maar ook de 

startersleningen en duurzaamheidsleningen (Domein inwoner en bestuur). 

 

Grondexploitatie Lagedijk: Hoewel de gronden zijn gewaardeerd tegen marktprijzen, is er 

een kans dat de gemaakte kosten niet terugverdiend kunnen worden. (Economisch domein) 

 

De belastingdienst heeft een boekenonderzoek over het jaar 2016 uitgevoerd. Als gevolg 

hiervan wil de belastingdienst een claim neerleggen bij de gemeente. (Domein inwoner 

bestuur) 

 

Verbonden partijen: Er is een kleine kans dat de gemeente wordt aangesproken als één van 

de verbonden partijen, waarin de gemeente deelneemt, in gebreke blijft (Domein inwoner 

en bestuur). 
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Kengetallen 

Vanuit het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en 

verantwoording van gemeenten zijn gemeenten verplicht financiële kengetallen in deze 

paragraaf in de begroting op te nemen. De aanleiding van het rapport was de wens om de 

kader stellende en controlerende rol van de raad  te versterken. Het gebruik van kengetallen 

is om de financiële positie van gemeenten weer te geven en te kunnen vergelijken. 

 

Kengetallen 

rekening 

2018 

begroting 

2019 

rekening 

2019 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 35,4% 60,6% 31,4% 

De Solvabiliteitsratio 40,1% 60,6% 42,3% 

Structurele exploitatieruimte 3,6% 0.1% 6,3% 

Kengetal grondexploitatie 8,0% 9.3% 4,8% 

Belastingcapaciteit 102,1%  103.8% 

Netto schuld per inwoner o.b.v. alle schulden € 1.476 € 1.593 € 1.634 

Netto schuld per inwoner o.b.v. langlopende 

schulden € 979 € 1.143 € 1.258 

Saldo van baten en lasten voor toevoegingen en 

onttrekkingen van reserves als % van de inkomsten -2,5% -0,3% 6,3% 

Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage 

van de inkomsten   1,8% 

 

 

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gegevens van bovenstaande tabel. 

 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten 

opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en 

aflossingen op de exploitatie drukken. Een percentage tot 100% is als voldoende aan te 

merken. Het percentage voor 2019 komt uit op 31,4%  Bij dit kengetal geldt hoe lager hoe 

beter. De quote voor de jaarrekening 2019 is t.o.v. 2018 gedaald, doordat in 2019 de omvang 

van de totale baten is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door mutaties in de 

grondexploitatie.   

 

De solvabiliteitsratio 

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn 

financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger het percentage hoe beter. Een percentage 

van rond de 50% is voldoende. Het percentage waar wij op uitkomen is 42,3%. De stijging 

wordt veroorzaakt doordat het vreemd vermogen sneller stijgt dan het eigen vermogen. Dit 

komt door onder andere het aantrekken van een geldlening. 

 

Structurele exploitatieruimte 

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrij 

ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de 

gemeente in staat is om de structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is 
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voor  nieuw beleid. Hoe hoger dit percentage hoe beter. De gemeente Schagen komt uit op 

een percentage van 6,3% 

 

Kengetal grondexploitatie 

Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) 

is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De 

boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag 

en aanbod van woningbouw of van m2-bedrijventerrein. Maatwerk is hiervoor van 

toepassing, Dat wil onder andere zeggen; hoeveel woningen of m2-bedrijventerrein zijn 

gepland, wat is het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te 

verwachte vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het genoemde 

kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen 

heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te 

worden. Om vorengenoemde redenen is geen norm verbonden aan het kengetal 

grondexploitatie, echter hoe lager hoe beter. De Provincie Noord-Holland beoordeelt een 

percentage lager dan 20% als weinig risicovol. 

 

Belastingcapaciteit 

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het percentage van 103,8% wil zeggen dat we 

een fractie boven het landelijk gemiddelde zitten. Hoe lager dit percentage is, hoe beter. 

 

Netto schuld per inwoner 

Het omgerekende bedrag aan schuld wat de gemeente heeft uitgedrukt per inwoner. Hier 

geldt hoe lager hoe beter. 

 

Saldo van baten en lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van reserves als % van de 

inkomsten. 

Hoe hoger dit percentage hoe beter. 

 

Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten. 

Hier geldt hoe hoger het percentage des te meer ruimte er is om de ozb opbrengsten te 

verhogen. 
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Paragraaf kapitaalgoederen 
Algemeen 

In de openbare ruimte verstaan wij onder kapitaalgoederen; wegen, wandel- en fietspaden, 

groen, bomen, speelvoorzieningen, riolering, oppervlaktewater, straatmeubilair, verlichting en 

strand. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is van directe invloed op hoe trots onze 

inwoners zijn op hun gemeente. Maar ook op de veiligheid van de gebruikers en voor de 

leefbaarheid, beleving, aanzien en de uitstraling van onze gemeente. 

 

Het in stand houden van de kapitaalgoederen verdelen wij onder in: 

• onderhoud (het op niveau houden voor dagelijks gebruik); 

• beheer (het op niveau houden opdat de te verwachten levensduur wordt gehaald); 

• vervanging (indien de huidige kwaliteit of situatie niet meer voldoet). 

 

De raad heeft het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied vastgesteld met gewenst 

kwaliteitsniveau en financiële paragraaf. Om een zo laag mogelijke claim te doen op de 

beperkte beschikbare financiële middelen is ‘sober en doelmatig’ het uitgangspunt. Prioriteit 

is het op niveau brengen van alle disciplines in de openbare ruimte. Voor de korte termijn 

laten wij kapitaalgoederen in een staat boven 'sober en doelmatig' in beeldkwaliteitsniveau 

terugvallen. De financiële middelen die wij niet aan deze kapitaalgoederen besteden, zetten 

wij in op kapitaalgoederen die niet aan het gewenste beeldkwaliteitsniveau voldoen. De 

disciplines afval, begraafplaatsen en riolering hebben aparte financiële stromen. Voor afval 

en riolering worden de kosten bepaald op basis van kostendekkendheid en de te behalen 

beleidsdoelen. Voor begraafplaatsrechten is een volledige kostendekkendheid niet reëel. 

 

In april 2019 zijn voor alle kapitaalgoederen uitgewerkte meerjaren onderhoudsplannen 

gepresenteerd. Deze plannen zijn gebaseerd op degelijke volumebepalingen en 

kwaliteitsbeoordelingen. Uit de theoretisch bepaalde opgave blijkt dat, op basis van het 

vastgestelde beleid, gemiddeld per jaar €12.500.000 nodig is. Volgens de begroting 2019 was 

er echter € 7.800.000 beschikbaar. Volgens het raadsbesluit uit 2016 groeit dit budget ieder 

jaar met € 300.000. Dat betekent dat over 15 jaar, in 2035, het benodigde budget van € 

12.500.000 wordt bereikt. Het gevolg van deze lange periode van zogeheten ‘ingroei’ is dat 

onderhoudsachterstanden onoverzienbaar groot worden. De kans op calamiteiten en 

kapitaalvernietiging is daarmee ook groot. 

 

Conform het raadsbesluit: 'Basis op Orde' (d.d. 5 november 2019) wordt per 2020 jaarlijks met  

€ 450.000 cumulatief (versneld) ingegroeid naar het gewenste en noodzakelijke 

onderhoudsbudget. Daarnaast worden de doelstelling én inspanning nagestreefd om het 

onderhoudsbudget terug te brengen. Dit door ombuigingen bij zogenaamde ‘ bijzondere 

beheerafspraken‘, slim en efficiënt werken, innovaties, schaalvergroting en 

aanbestedingsvoordelen. Zo kunnen we het benodigde gemiddelde onderhoudsbudget 

terug brengen naar € 11.500.000 per jaar (op basis van het vastgestelde areaal van 2019). 

Volgens dit nieuwe ingroeimodel is daarmee het budget in 2028 op het benodigde niveau.  

De ontwikkelingen binnen het project Basis op Orde monitoren we doorlopend en evalueren 

we jaarlijks. Daarmee kunnen we op tijd rekening houden met ontwikkelingen en daarop 

bijsturen.  

 

Op grond van het actuele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen 

in het openbaar gebied geactiveerd worden (lees: zichtbaar zijn op de balans). Dit staat 

haaks op ons uitgangspunt van zuiver begroten. Investeringen in het openbaar gebied zijn 
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niet verhandelbaar en vormen dus geen vermogen van de gemeente. In overeenstemming 

met het BBV gaan we met de investeringen in het openbaar gebied als volgt om: de 

investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de periode van de verwachte 

levensduur. Tegelijkertijd wordt een reserve gevormd van gelijke omvang, waarmee 

gedurende de levensduur de afschrijvingslasten worden gedekt. Hierdoor schuiven we de 

lasten niet door naar de toekomst. Zo voorkomen we ook dat op termijn een belangrijk deel 

van het budget opgaat aan rentelasten.  

 

Wegen, verkeer & vervoer 

Kapitaalgoed Areaal Eenheid 

Wegen 3,2  milj.m2 

Straatmeubilair 15.000  stuks 

Verkeersmeubilair 8.600  stuks 

 

Van de circa 3,2 miljoen m2 verharding bestaat circa 1,4 miljoen m2 uit asfaltverharding en 

circa 1,8 miljoen m2 uit elementenverharding. Daarnaast beheert het hoogheemraadschap 

nog een groot aantal wegen in ons buitengebied. Zij willen dit areaal op termijn aan de 

gemeente overdragen. In 2017en 2018 hebben hierover gesprekken plaatsgevonden.  De 

strandafslagen zijn in 2017 al wel aan de gemeente Schagen overgedragen. 

 

Wij willen de openbare ruimte meer klimaatadaptief en toekomstbestendig maken. In 

ontwerpen van nieuwe projecten moeten wij rekening houden met het voorkomen van 

hittestress en, wateroverlast. Eis is ook dat we zorgen voor meer waterinfiltratie in de bodem. 

Bij deze ontwerpen nemen wij ook zoveel mogelijk de overige eisen en wensen mee die aan 

de openbare ruimte gesteld worden.  

 

De keuze ‘sober en doelmatig’ van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied betekent 

dat wij de wegen grotendeels op CROW C-niveau in stand houden. Voor de toeristische 

centra van Schagen, Callantsoog en Petten doen wij dit op een iets hoger CROW B-niveau. 

In 2019 hebben wij diverse reconstructies uitgevoerd. Zoals de Populierenlaan in Schagen, 

Het Dorpsplein, de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn, Het Dorpsplein in Groote 

Keeten en de Langestraat, Schubertstraat en Nieuwstraat in Schagen, dit als onderdeel van 

de modernisering van het Makadocentrum.   

 

De burgertevredenheid kan naar verwachting stabiel blijven als het dagelijks onderhoud van 

de openbare ruimte (zwerfvuil, onkruidbestrijding) goed blijft en er een stijgende lijn komt in 

het verbeteren van de openbare ruimte. 

 

Openbare verlichting, nutsvoorzieningen & afvalinzameling 

Kapitaalgoed Areaal Eenheid 

Openbare verlichting 11.400  stuks 

Electrische installaties 50  stuks 

Afvalinzameling 20.450 huishoudens 

 

Openbare verlichting 

Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de 

verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat wij de openbare verlichting goed op orde 

hebben. De meeste lichtmasten staan binnen de bebouwde kom. Ze worden gevoed via 
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ongeveer 200 km kabel en 175 stuks voedingspunten. In 2019 hebben we het project van de 

vervanging van de lichtarmaturen naar LED afgerond. In 2 jaar tijd zijn ruim 11.000 armaturen 

naar LED aangepast. Tegelijkertijd hebben we 640 ernstig beschadigde lichtmasten direct 

vervangen. 

 

Laadpalen 

Het aantal voertuigen met geheel of gedeeltelijke elektrische aandrijving neemt toe. Er 

komen meer en ook beter betaalbare volledig elektrische auto’s op de markt. In 2019 was 1 

op de 7 (in 2018: 1 op de 18) verkochte auto’s een volledig elektrische auto. Minstens zo 

opmerkelijk was de forse daling van de verkoop van nieuwe dieselauto's. De verwachting is 

dat deze trend zich blijft voortzetten. Sinds oktober 2016 zijn wij aangesloten bij MRA 

Elektrisch. Inwoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren, kunnen een laadpaal bij de 

gemeente aanvragen. MRA Elektrisch regelt vervolgens de aanleg en exploitatie van deze 

openbare laadpalen door een exploitant. Hiermee stellen wij iedereen die dat wil en kan in 

staat om elektrisch te rijden. De elektrische energie is 100% groen.  

 

In 2019 zijn er 17 laadpalen aangevraagd, waarvoor de plaatsingsprocedure via MRA 

Elektrisch gestart of afgerond is. In 2017 en 2018 was dit aantal nog beperkt tot jaarlijks 7 

aanvragen. In totaal staan er nu 30 e-laadpalen en 58 e-laadplaatsen.  

 

Energie 

Sinds eind 2017 betrekken wij energie (elektriciteit en gas) voor onze rioolgemalen, 

elektriciteitskasten, openbare verlichting, verkeersregelinstallatie, gemeentelijke gebouwen, 

etc. van HVC Aandeelhoudersenergie via een inbestedingsconstructie. Het betreft 100% 

groene energie. Het jaar 2019 heeft laten zien dat wij met HVC een betrouwbare partner met 

de juiste focus op verduurzaming hebben gevonden. 

 

Afvalinzameling 

Binnen de gemeente zijn er feitelijk 3 afvalstromen te onderscheiden namelijk; 

1. Bedrijfsmatig afval (inzameling door private afvalbedrijven); 

2. Huishoudelijk afval (inzameling in opdracht van gemeente via HVC); 

3. Zwerfafval (inzameling door buitendienst gemeente Schagen). 

 

De gemeentelijke onderhoudsdienst en Pro-groen  zamelen het zwerfafval in. Zoals bij 

afvalbakken op straat, strand, recreatie- en winkelgebieden. Ook de grote afvalboeien op 

de strandopgangen aan de kust horen hierbij. Door de areaaluitbreiding bij strand Petten en 

de oplevering van dorpsplein Groote Keeten (2019), dorpsplein Petten (2016) en dorpsplein 

Callantsoog (2015) verrichten wij meer inspanningen om de openbare ruimte schoon te 

houden.  

 

Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld. HVC is overeenkomstig de hernieuwde 

dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele pakket van afvalinzameling.  

Dit omvat het onderhoud en beheer van alle inzamelmiddelen, afvalverwerking en 

vermarkting. Hierbij is meer focus gekomen voor hergebruik en de circulaire economie. Afval 

is inmiddels geen afval meer, maar waardevolle grondstof. We hebben in 2019 de 

mogelijkheid van afvalscheiding en afvalinzameling bij basisscholen aan deze 

dienstverlening toegevoegd. Er doen inmiddels 4 basisscholen mee en er volgen er meer. In 

2019 is in de Schagense woonwijken: Nes Noord en Muggenburg de nieuwe afvalinzameling 

succesvol ingeregeld. Deze afvalinzameling gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis namelijk: 
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(oranje) plastics-container, (groene) gft/e-container en (blauwe) papiercontainer. Het (grijze) 

restafval wordt daarentegen 'op afstand geplaatst' (ontmoedigd) via ondergrondse 

restafvalcontainers in de wijk. 

 

Ontwikkeling afvalstoffenbelasting (Rijk) 

In 2019 is door de Rijksoverheid op elke 1.000 kg restafval € 31,39 afvalstoffenbelasting 

geheven. In 2018 was dit nog slechts € 13,21 per 1.000 kg restafval. Daarmee steeg de 

afvalstoffenbelasting in 2019 met maar liefst 137%. Een hogere afvalstoffenbelasting van het 

Rijk zorgt voor een hogere gemeentelijke afvalstoffenheffing. 

 

Ontwikkelingen Raamovereenkomst Verpakkingen (2013-2022)  

Op het dossier van de kunststof verpakkingen (plastics) is er sinds 2015 hevige discussie tussen 

het ministerie van I&W (Rijk), VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen 

(bedrijfsleven). De discussie gaat over de 'juiste' kwaliteit én de 'juiste' ketenvergoeding van 

de uitgesorteerde plastics. Deze discussie treft ook de gemeente Schagen. Kijkend naar de 

oorspronkelijke Raamovereenkomst 2013-2022 zijn deze retourinkomsten van de verschillende 

soorten plastics en drankenkartons geïnterpreteerd, becijferd en begroot en jaar op jaar in 

de gemeentelijke begroting opgenomen. Lopende de discussie werden de betalingen van 

het Afvalfonds Verpakkingen via Nedvang over de jaren 2015-2019 eenzijdig naar beneden 

bijgesteld. Hierdoor zijn minder retourinkomsten over deze jaren ontvangen, dan begroot. 

Door het Ministerie van I&W (Rijk), VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen 

(bedrijfsleven) is afgelopen periode onderhandeld over de 'juiste' kwaliteit én de 'juiste' 

ketenvergoeding van de uitgesorteerde plastics.  

 

In 2019 is deze discussie beslecht. Door de 3 raamovereenkomstpartijen: Ministerie van I&W 

(Rijk), VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) zijn d.d. 6 september 

2019 nieuwe afspraken overeengekomen om het systeem voor inzameling en verwerking van 

kunststof verpakkingsafval te vereenvoudigen, verduidelijken én verbeteren. De voorgestelde 

nieuwe afspraken vervangen voor een deel de huidige afspraken binnen de 

raamovereenkomstperiode. Ze  bieden tegelijkertijd een perspectief voor de langere termijn. 

Met de discussiebeslechting kan anno 2019 vastgesteld worden dat de afspraken over de 

vergoedingen (hoogte?, op welke soorten plastic van toepassing? Acceptatieniveau?, etc.) 

in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 verschillend geïnterpreteerd konden 

worden. Dit heeft zijn doorwerking gehad in de financiële boekhouding van de gemeente 

Schagen. Gemeente Schagen heeft over de periode 2015-2019 ‘nog te ontvangen 

bedragen’ in de boekhouding staan, terwijl deze niet van Nedvang ontvangen zullen 

worden. Een verondersteld begroot bedrag ter grootte van € 759.000 (plusminus 150.000 per 

jaar teveel begroot) is via de tweede bestuursrapportage  2019 afgeboekt via een storting in 

de reserve afvalstoffenheffing. 

 

Ontwikkeling grondstoffenmarkt 

De afzet van de waardevolle grondstoffen zoals: oud papier, glas, textiel en metalen hebben 

(mits met goede kwaliteit aangeboden) een kostenverlagend effect op de 

afvalstoffenheffing. De grondstoffenmarkt staat sinds 2017 echter onder druk. Dit omdat 

steeds meer overheden, gemeenten en bedrijven hun afval scheiden (in plaats van 

verbranden) en aanbieden als grondstof. De keerzijde van het succes. Hierdoor staan de 

afzetprijzen onder druk en wordt aan de poort strenger gecontroleerd op de aangeboden 

kwaliteit. Ook China importeert al geruime tijd substantieel minder grondstoffen en afval uit 

Europa. Afkeur(kosten) en lagere afzetprijzen zijn daarmee van toepassing. In 2019 zijn de 
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afzetprijzen van papier, metalen en textiel zodoende bijzonder laag gebleken. Deze 

autonome (inter)nationale ontwikkelingen leiden tot een hogere gemeentelijke 

afvalstoffenheffing. 

 

Ontwikkeling afvalstoffenheffing 

De kosten van de inzameling van huishoudelijk- en zwerfafval en overige straatreiniging (zoals 

veegmachine) worden jaarlijks verrekend in de afvalstoffenheffing. Verhoudingsgewijs wordt 

de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het DVO-tarief van HVC en voor 25% door 

eigen toerekenbare kosten voor afvalinzameling en verwerking (zie paragraaf lokale 

heffingen).  

 

Groen, speelvoorzieningen & sportvelden 

Kapitaalgoed Areaal Eenheid 

Bomen  31.000  stuks 

Openbaar groen  3,6  milj.m2 

Speelvoorzieningen  900  stuks 

Begraafplaatsen 10 stuks 

 

Groen 

Openbaar groen draagt bij aan ons welzijn. We voelen ons prettiger in een groene 

omgeving. Groen is een belangrijk middel voor klimaatadaptatie. Omdat groen water langer 

vasthoudt, raakt het riool niet overbelast bij stortbuien. De koelende werking van bomen, 

struiken en planten door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het absorberen van 

warmte is zeer waardevol. 

 

We houden het groen op het niveau dat is vastgelegd in het Integraal beleidsplan 

Openbaar Gebied en dat passend is voor de omgeving. Hiervoor renoveren we ieder jaar 

een aantal groenvakken. Bestaande bomen controleren we in verband met de wettelijke 

zorgplicht periodiek op veiligheid en eventuele gebreken. De resultante van deze inspecties 

geeft inzicht in de benodigde uit te voeren maatregelen om de bomen op de gewenste 

(veiligheids-) normen in stand te houden. In 2019 is gestart met de aanpak van de gevolgen 

van de essentaksterfte. Zieke essen zijn verwijderd en nieuwe verschillende soorten bomen zijn 

aangeplant. 

 

In 2017 is het bomenbeleid geschreven en door de raad vastgesteld. Dit bomenbeleid geeft 

richting aan hoe we met bomen binnen de gemeente omgaan en wat we belangrijk vinden. 

Daarnaast zorgt het bomenbeleid voor deregulering en vermindering van de administratieve 

lasten. Anno 2019 profiteert zowel de inwoner als de organisatie van deze verminderde 

administratieve werkzaamheden. 

 

Schagen vindt groen belangrijk en laat dit zien door bomen te planten. Binnen het 

programma ‘’Schagen groeit door’’ wordt met projecten inhoud gegeven aan de ambitie 

om bomen te planten.  Met een groenimpuls stimuleert het programma doelen op het 

gebied van economie, leefbaarheid, landschap, duurzaamheid en ecologie. Een mooi 

voorbeeld is de terugkeer in 2019 van het appelras 'Schager Rood' op de Schagense bodem. 

Een en ander  hebben we uitgevoerd in samenwerking met het Regius College en de 

Historische vereniging. 
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Speelvoorzieningen en sportvelden 

Speel- en sportvoorzieningen vergroten de leefbaarheid binnen de gemeente Schagen. Ze 

hebben een directe positieve invloed op het geluk en de gezondheid van onze inwoners. De 

speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid, in verband met de wettelijke 

aansprakelijkheid voor de gemeente. Inmiddels liggen we op schema met het vervangen 

van speeltoestellen. Ook zijn ondergronden aangepast. In 2019 zijn een groot aantal 

speelplaatsen en valondergronden vernieuwd. Er zijn ongeveer 27 sportclubs/verenigingen 

binnen gemeente Schagen die gebruik maken van diverse sportvelden (gras, kunstgras, 

kunststof en asfalt). Dit zijn clubs gericht op de sporten voetbal, handbal, atletiek, rugby, 

schaatsen, honkbal en hockey.  

 

Water & kust 

Kapitaalgoed Areaal Eenheid 

Oppervlaktewater 80 hectare 

Civiele kunstwerken 700  stuks 

Strand 15 km 

Riolering 446 km 

 

Oppervlaktewater en riolering 

De gemeente heeft de zorg voor oppervlakte-, grond-, hemel- en afvalwater. In 2019 

hebben we gewerkt aan een vernieuwd en door de raad vastgesteld rioleringsplan (GRP) 

dat inspeelt op de toekomstige Omgevingswet. Dit hebben wij gezamenlijk gedaan met 

onze partners in de (afval)waterketen: de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Texel en 

het hoogheemraadschap. Het plan is uitgevoerd. Beheer en onderhoud worden in 2019 

gecontinueerd. De (ontwikkeling van de) rioolheffing is op dit rioleringsplan gebaseerd.   

 

Kunstwerken 

Met kunstwerken bedoelen we de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers, 

kade- en keermuren. Ook ‘harde’ oeverbeschermingen en oeverconstructies rekenen we tot 

dit areaal. Die hebben een totale lengte van 35 kilometer. We hebben de beschoeiingen 

volgens ons beheerplan Kunstwerken (2019) in 2019 kunnen onderhouden. 

  

Baggeren 

Gemeente Schagen heeft in 2019 gebaggerd volgens het baggerprogramma dat met HHNK 

is afgestemd. De overdracht van het beheer van de wegen bermen en wegsloten in het 

buitengebied van HHNK naar gemeente Schagen is in 2019 in voorbereiding genomen. In 

2020 vindt overleg plaats met HHNK, om een intentieovereenkomst op te stellen om de 

overdracht van het beheer van het stedelijk water te organiseren. Naar verwachting vindt de 

overdracht, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, plaats per 1 januari 2021.  

 

Strand 

Dit was het tweede volledige jaar waarin gemeente Schagen verantwoordelijk was voor het 

beheer  van alle strandopgangen en aangrenzende wegen. Dit nadat wij die in 2017 van het 

Hoogheemraadschap Noorderkwartier overgedragen hebben gekregen. Deze 

areaaluitbreiding heeft voor meer beheer- en onderhoudswerk gezorgd. Ook 

vergunningverlening en handhaving behoren nu tot de taken van de gemeente. In 2019 zijn 

enkele strandopgangen voorzien van slagbomen (te openen met toegangspassen) en 24/7 

bewakings- en conciërgedienst.  
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Door de Raad van State is bij besluit van 11 september 2019 het bestemmingsplan Kustzone 

Petten vernietigd. Daarmee is verdere vertraging in de aanleg van de nieuwe strandhuisjes 

en strandpaviljoen in Petten aan de orde. Inmiddels vindt overleg plaats met het 

stedenbouwkundig bureau (Arcadis) om te komen tot reparatie van het bestemmingsplan. 

Daarnaast worden afspraken ingepland met de stakeholders in het gebied voor wat betreft 

de strandbebouwing (de ondernemers, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat) om hun 

over de vervolgstappen te informeren. 

 

Havens  

Binnen de gemeente Schagen hebben we de beschikking over twee havens, namelijk een 

industriehaven en een recreatiehaven. 

 

De industriehaven is een kleinschalige gemengde binnenhaven. Hier bestaat de haven-

gerelateerde kernactiviteit uit grondstoffenoverslag door binnenvaartschepen. De periodieke 

baggerwerkzaamheden van de industriehaven zijn in ons baggerprogramma opgenomen. 

Enkele jaren geleden is de kademuur aan de kant van de firma Spaansen nog vervangen. 

Op korte termijn zijn financiële risico's hiermee weggenomen. De huidige kwaliteit van deze 

industriehaven is conform ons beleidsuitgangspunt sober en doelmatig. De bestaande 

infrastructuur en de toegestane milieucategorie 5 bieden kansen om verder te specialiseren 

in de overslag van goederen met een hoge milieucategorie, bijvoorbeeld asfalt of 

grondstoffen voor de agrisector. 

 

De recreatiehaven Schagen is in eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de 

Stichting recreatiehaven. De stichting verzorgt de gehele exploitatie van de haven (verhuur 

en administratie vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, aanstelling havenmeesters, netjes 

op orde houden haven, promotie etc. De stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op. De 

recreatiehaven is de laatste jaren aanzienlijk opgeknapt (oude boten zijn door handhaving 

verwijderd) en is er geïnvesteerd in het onderhoud en het uiterlijk van de recreatiehaven. Er is 

sprake van een kwalitatief hoog onderhoudsniveau. Hierdoor is het een visitekaartje voor de 

gemeente Schagen en heeft het een grote aantrekkingskracht op toerisme. 

 

Gebouwen  

In 2019 is de meerjaren onderhoudsplanning (mjop) voor 2019 - 2029 geactualiseerd.  We 

bepalen aan de hand van  eigen onderzoek, of gebruikerssignalen, of er geschoven moet 

worden in gepland onderhoud bij gebouwen. Grotere onderhoudswerken worden zo 

nauwkeurig mogelijk-  in de tijd gezet. Wij onderhouden gebouwen op het niveau van 

conditie 3: (‘redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- en 

installatie delen niet in gevaar’). Actualiseren houdt ook in dat nieuwe inzichten worden 

verwerkt in het mjop. 

 

Het college gaf in 2018 aan dat de ambitie op het punt van verduurzaming eigen vastgoed 

aanzienlijk hoger ligt. Het gemeentebestuur besloot om alle maatregelen te treffen met een 

terugverdientijd van 15 jaar of minder. We hebben een start gemaakt in 2019 met onder 

andere de plaatsing van zonnepanelen en het vervangen van beglazing. In het 2e kwartaal 

van 2020 gaan we nog ruim 500 zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke daken.  

 

Onder regie van de gemeente is in 2019 het nieuwe gebouw van de wijkvereniging 

Groeneweg aan de Iepenlaan gerealiseerd. Vervolgens heeft de gemeente de voormalige 

bibliotheek aan het Regioplein gesloopt, om plaats te maken voor een woningbouwproject 

van Wooncompagnie. 
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In juni 2019 is, na een in- en externe modernisering, het gebouw ‘de Bijenkorf’ in Oudesluis 

feestelijk in gebruik genomen. 

 

In de zomer van 2019 zijn de raadzaal en foyer van het gemeentehuis verbouwd. In 

september is dit project opgeleverd. Sindsdien maakt de gemeentelijke organisatie 

dankbaar gebruik van de multifunctionaliteit van deze ruimten.  

 

Toegevoegd aan het gemeentelijke gebouwenbezit in 2019 zijn: gebouw De Blokhut aan De 

Loet en enkele bedrijfsgebouwen aan de Halerweg in Schagen. Verkocht in 2019 zijn de 

boerderij aan de Molenweg in Schagen en de woningen Schoolstraat 16 Schagerbrug en 

Zeeweg 39 in Callantsoog. Het kerkje in Petten staat nog te koop. 
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Paragraaf bedrijfsvoering 

 

Organisatie → in-, door- en uitstroom 
Organisatieontwikkeling 

We zijn continu bezig om onze organisatie voor een optimale dienstverlening nog effectiever 

en efficiënter te maken. Hiertoe hebben we een organisatievisie ontwikkeld. En met inbreng 

van de hele organisatie hebben we een ontwikkelplan opgesteld, dat we in de 2e helft van 

2019 zijn gaan uitvoeren. Positieve effecten die nu al zichtbaar zijn: de significante daling van 

het ziekteverzuim en het feit dat de vertrouwenspersonen aangeven dat er minder vaak een 

beroep op hen wordt gedaan met betrekking tot onveiligheid en omgangsvormen. 

In 2020 zijn we al volop bezig om ook alle andere acties uit het plan uit te voeren. We pakken 

door. 

 

In-, door- en uitstroom 

De cijfers over 2019 laten in vergelijking met 2018 het volgende beeld zien: 

 

betreft 2018 2019 

   

uitstroom  30 53 

ontslag eigen verzoek 20 32 

einde tijdelijk contract 3 5 

met (vervroegd) pensioen 4 7 

vanwege andere redenen 3 9 

instroom    

nieuwe medewerkers 62 48 

waarvan jonger dan 35 jaar 21 22 

doorstroom   

interne wijziging van functie 9 8 

vanuit inhuur naar in dienst 14 7 

   

aantal medewerkers 31/12 387 390 

vrouwen 219 223 

mannen 168 167 

gemiddelde leeftijd 47,3 jaar 47,2 jaar 

 

Gezien het aantal op eigen verzoek vertrokken medewerkers vraagt - naast het vinden - ook 

het binden van nieuwe medewerkers onze extra aandacht de komende jaren. 

De nieuwe met name jonge instroom is mede het succes van onze investering in een tijdelijke 

recruiter. Deze heeft - in nauwe samenwerking met team P&O en team Communicatie - met 

een vernieuwende manier van werven de juiste mensen weten aan te trekken. Vele 

nieuwkomers voelen zich echt aangetrokken door onze organisatievisie en op ontwikkeling 

gerichte cultuur. Tegelijkertijd merken we dat het steeds meer moeite kost om vacatures te 

vervullen. 10 vacatures hebben we in 2019 niet kunnen invullen. 

De jonge instroom verhult dat over drie jaar van het huidige bestand maar liefs 116 

werknemers de leeftijd van 60 jaar of ouder hebben bereikt. 
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P&O → formatie 
Personeelsformatie en bezetting 

We hebben relatief gezien slechts een zeer klein overschot op het personeelsbudget van € 

115.897,- (= 0,4% op een personeelsbegroting van 28 miljoen). Ondanks alle inspanningen 

hebben we door de zeer gespannen arbeidsmarkt een 10-tal vacatures niet kunnen 

vervullen. Met deze reden, en ook  voor vervanging bij langdurige ziekte, voor projecten en 

tijdelijk extra benodigde capaciteit, is tijdelijk personeel ingehuurd. De totale inhuur bedroeg 

in 2019 15,1% van de loonsom tegen 13,4% in 2018. De stijging is met name veroorzaakt door 

de inhuur voor projecten. Landelijk ligt de externe inhuur bij vergelijkbare gemeenten de 

laatste jaren hoger (in 2018 gemiddeld 19%).  

Ziekteverzuim → naar 4% 
Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim bedroeg 5,3% en laat ten opzichte van 2018 (6,3%) een flinke daling zien. 

Landelijk bedroeg het ziekteverzuim in vergelijkbare gemeenten in 2018 5,6%. Naar 

verwachting zitten we in 2019 voor het eerst sinds jaren onder het landelijk gemiddelde. Het 

leiderschapstraject in combinatie met de samenwerking met de nieuwe arbodienst hebben 

hieraan sterk bijdragen. Uiteraard blijft het onze ambitie om het verzuim  verder terug te 

dringen door het werkvermogen van onze medewerkers te optimaliseren. 

P&O → arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 
Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 

Hoewel de primaire arbeidsvoorwaarden met de nieuwe CAO in 2019 zijn verbeterd door 

een salarisverhoging van 3,25% per 1 oktober 2019, kunnen we steeds minder goed 

concurreren op de arbeidsmarkt. Behalve het salaris, zijn het beperkte aantal verlofdagen, 

de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en het verlaagde BYOD-budget belangrijke 

secundaire arbeidsvoorwaarden voor de sollicitanten.  

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 is 

vlekkeloos verlopen. Dit dankzij het goede voorbereidende werk in 2019 van de daartoe 

ingestelde projectgroep. Al onze medewerkers hebben hun arbeidsovereenkomst op tijd 

ondertekend. Dit heeft  de overgang van het voormalige ambtenarenrecht naar het nu 

geldende arbeidsrecht  vergemakkelijkt. 

P&O → opleiding en ontwikkeling 
Opleiding en ontwikkeling 

We merken in toenemende mate dat de taken waar we als gemeente voor staan complexer 

worden. Dit door veranderende wetgeving, technologie en eisen van de omgeving. Dit vergt 

veel van de flexibiliteit, het leervermogen en de vaardigheden van onze medewerkers. Dat 

maakt dat er een grote behoefte is aan ontwikkeling, training en ook coaching. Daarnaast 

wordt de mogelijkheid tot trainen en ontwikkelen als belangrijke secundaire 

arbeidsvoorwaarde ervaren.  

In 2019 hebben we via onze Ontwikkelnavigator 646 deelnames aan een training 

gefaciliteerd. Daarnaast zijn er 642 deelnames geweest aan individueel gerichte 

(vak)opleidingen en  teamtrainingen. Tevens hebben in het kader van onboarding 46 nieuwe 

medewerkers de Integriteitssessie bijgewoond en 51 medewerkers de training Wegwijs in 

Schagen gevolgd. 
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We blijven investeren in de opleiding en ontwikkeling van ons personeel. Dit om de kwaliteit 

van de dienstverlening continu te blijven verbeteren en onze aantrekkelijkheid als werkgever 

in een blijvend krappe arbeidsmarkt te versterken. 

Juridische zaken → mediation 
Mediation, Pre-mediation, en Ambtelijk Horen, gezamenlijk de informele aanpak genoemd. 

heeft als zodanig de aandacht van JZ gekregen. De besluiten om (pre-)mediation in te 

voeren zijn genomen. Het proces van invoering is gaande. Een tweede evaluatie van het 

ambtelijk horen is bijna afgerond. Het heeft als één van de conclusies dat hernieuwde 

aandacht voor het informele gesprek vooraf (pre-)mediation)op zijn plaats zal zijn. 

 

Legal scans 

De legal scans, waarmee de juridische zorgvuldigheid van de diverse soorten besluiten 

kunnen worden getoetst, heeft plaatsgevonden ten aanzien van besluiten op wob-

verzoeken. Dit in combinatie met het opzetten van een training over dat onderwerp. De 

training zal de komende tijd worden aangeboden. 

Financiën → betalen < 7 dagen 
• In 2019 hebben we 98% van de facturen binnen 30 dagen betaald. 51% van de 

facturen betaalden we binnen 7 dagen. Onze doelstelling is om uiteindelijk op 95% te 

komen.  

• Er is een nieuw financieel pakket geselecteerd. In 2020 gaan we dit systeem 

daadwerkelijk implementeren. 

Inkoop → contractmanagement 
Er zijn verschillende complexe aanbestedingen gerealiseerd. Hieronder een aantal 

belangrijke. Namelijk onze basis-ICT applicaties met 3 partijen. Dit zijn partnership 

overeenkomsten geworden, voor de duur van 8 jaar incl. een verlengingsoptie van 2 x 1 jaar. 

Dat biedt rust voor de gebruikers maar ook maximale innovatie. 

 

Inkoop ontwikkelt zich steeds beter binnen het gecoördineerde inkoopmodel. Dit houdt in, 

dat de aanbestedingsprocedures worden begeleid en gecoördineerd door team Inkoop. 

Daarbij wordt de vakafdeling er wel zo veel mogelijk bij betrokken,  als materiedeskundige.  

 

Wanneer Inkoop kansen ziet om inkooptrajecten van diverse afdelingen te combineren, 

worden deze benut. Daarbij ontstaan er meer kansen voor duurzaam en circulair inkopen. 

Waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor het MKB door deze meer kansen te bieden bij het 

aanbesteden. Om een handreiking te bieden, heeft Inkoop pitches voor lokale leveranciers 

georganiseerd. 

Communicatie → klantgericht 
In 2019 hebben we opnieuw stappen gezet in het communicatiever maken van de 

organisatie. Inmiddels zijn tweehonderd ambtenaren getraind in het ‘schrijven voor de lezer’. 

Eind 2019 is deze training opgenomen in het basispakket van verplichte trainingen voor 

medewerkers van Schagen. Dit betekent dat iedereen die bij ons werkt deze training volgt. 

In 2019 hebben we ingezet op projectcommunicatie van de afdelingen in alle domeinen.  
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Met onze hulp en stimulans werken de verschillende afdelingen vaker met sociale media 

zoals facebook en Instagram. Dit heeft merkbaar een positief effect in de contacten met 

inwoners. 

We hebben meer klassen en groepen ontvangen in de raadszaal, om de drempel voor met 

name jeugdige inwoners naar de gemeente en de lokale politiek te verlagen. 

Voor effectieve arbeidsmarktcommunicatie zetten we ook vaker social media in, waaronder 

Linkedin. 

De campagne ‘Samen werken aan geluk’ hebben we in 2019 op een andere manier 

voortgezet. Met name op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie blijkt de campagne 

erg succesvol: sollicitanten geven als motivatie steevast aan dat onze missie en visie ze sterk 

aanspreekt.  

De afdelingen geven aan dat zij hier positief effect van merken in het contact met inwoners.  

In 2019 hebben we, tijdens verschillende feestelijke bijeenkomsten, 16 Koninklijke 

Onderscheidingen uitgereikt, en 10 complimenten, 23 jeugdlintjes en 1 erepenning van 

verdienste. Mooie en eervolle momenten voor de betreffende inwoners en hun naasten, plus 

een kans om de band tussen gemeente en inwoners te versterken. 

AO/IB → control/privacy 
Control 

Het jaar 2019 stond in het teken van het werken naar een hoger volwassenheidsniveau van 

control. Getuige de positieve managementletter van de accountant lukt dat goed. Er zijn 

weer meer processen die op 'groen' staan. Er is een eerste stap gezet in de procedure 

rondom risicomanagement. En de aanbevelingen uit het 213a onderzoek over projectmatig 

werken zijn goed opgepakt. Daarnaast is al gestart met de voorbereidingen voor de 

rechtmatigheidsverklaring, die het college vanaf de jaarrekening 2021 moet gaan afgeven. 

 

Privacy 

De functionaris gegevensbescherming (FG) onderscheid 13 hoofddoelen voor compliancy 

aan de AVG. Op basis van een quickscan van de organisatie zijn in juli 2019 zes van deze 

doelen geselecteerd om mee te starten: 

1. Het onderhouden van een register van verwerkingen van persoonsgegevens 

2. Het onderhouden van een trainings- en bewustwordingsprogramma 

3. Het inbedden van het privacybeleid in de bedrijfsvoering 

4. Het beheren van 3e partij risico’s 

5. Het monitoren van nieuwe verwerkingspraktijken 

6. Het monitoren van bestaande verwerkingspraktijken  

 

De FG constateert dat er serieus en hard gewerkt is aan een goede zorg voor 

persoonsgegevens. Wat betreft de eerste zes hoofddoelen op weg naar AVG-compliance 

zijn er nu voor de eerste vier belangrijke randvoorwaarden gerealiseerd. Nu kunnen er 

procedures worden opgesteld. Op het terrein van de vijfde zijn er risico’s waarvoor directe 

actie noodzakelijk is. En de zesde moet nog opgepakt worden, wellicht in combinatie met 

het opstellen van de procedures voor 1 tm 6.                                                                                    

 

Voor alles wat met privacy en de AVG te maken heeft hebben we tevens een 

informatieportaal ingericht. Hierin is de informatie bijeen gebracht en dat is voor iedereen in 

de organisatie toegankelijk (AVGdesk). 
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I&A → digitale overheid 
Digitale overheidsagenda 

Wij hebben uitvoering gegeven aan de digitale agenda van de overheid. Wij hebben 

meegedaan met de gezamenlijke aanbesteding van een nieuwe gemeentelijke 

infrastructuur (GGI). Ook deden we mee met de aanbesteding van een externe 

beveiligingsdienst om onze informatiesystemen nog beter te beschermen tegen 

cyberaanvallen. 

 

Zaakgericht werken 

De gemeentelijke informatievoorziening is verder gedigitaliseerd. Het zaaksysteem van de 

gemeente is succesvol uitgebreid met een aantal nieuwe processen, waaronder 

schuldhulpverlening, klantcontacten, terugbelverzoeken en een koppeling met het fixi-

systeem voor de meldingen openbare ruimte. 

 

Informatiebeveiliging 

Wij hebben de strategie en de plannen opgesteld. Daarin staan richtlijnen en te volgen 

procedures bij onvoorziene storingen en calamiteiten in de organisatie voor de 

bedrijfsvoering. Diverse maatregelen zijn ingevoerd om informatieveiligheid op een hoger peil 

te brengen. Er is onder andere een oplossing ingevoerd om beveiligd bestanden te kunnen 

mailen. Diverse audits zijn uitgevoerd op de systemen en procedures waarbij Schagen op het 

gebied van informatieveiligheid goed scoort. 

 

Innovatie 

In het Research Data Centrum hebben we samen met het CBS enkele gemeentelijke 

vraagstukken onderzocht met toepassing van gegevensanalyse. HIeronder: armoede 

monitoring, huur- en zorgtoeslag ouderen, leegstand bedrijven en verhuisbewegingen. 

Gegevensanalyse wordt steeds vaker toegepast in het kader van de informatiegestuurde 

overheid. 

 

Ons tweede datacenter in Amsterdam is in 2019 volledig ingericht en in bedrijf gesteld als 

uitwijk omgeving. De telefooncentrale van de gemeente Schagen is verplaatst naar ons 

datacenter in Alkmaar. 

 

Wij zijn nieuwe strategische partnerships aangegaan met een aantal kernleveranciers van 

gemeentelijke softwaresystemen, te weten Roxit, Centric en Pink Roccade.  

 

We zijn gestart met de implementatie van een nieuw informatiesysteem voor de afdeling 

Ruimtelijke Ordening in het kader van de Omgevingswet. In 2020 zullen wij dit systeem en de 

processen verder inrichten en koppelen in de omgevingsketen (Digitaal Stelsel 

Omgevingswet). 

 

Wij hebben in 2019 enkele nieuwe applicaties in gebruik genomen. Dit zijn:  

- Een systeem om het gemeentelijke applicatielandschap, de koppelingen en IT-processen 

centraal en uniform te kunnen registreren. 

- Een systeem voor het automatiseren van autorisaties bij in- en uitdienst melden personeel.  

- Een reserveringssysteem voor de vergader- en werkruimtes. 
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Informatie- en archiefbeheer 

De nieuwe archiefverordening is vastgesteld. De archiefinspecteur heeft inspectie gehouden 

op de informatieomgeving en archiefprocessen van de gemeente. Met als eindconclusie 

dat wij in 2019 het oordeel 'redelijk adequaat' hebben gekregen over ons archief- en 

informatiebeheer. 

 

Samenvattend 

Op het terrein van I&A is in 2019 veel gebeurd. De bedrijfsvoering is verder gedigitaliseerd en 

de digitale dienstverlening is uitgebreid. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering 

gaan snel. Door te investeren in een duurzame en veilige ICT-omgeving kan Schagen haar 

bedrijfsvoering en dienstverlening blijven innoveren. 

 

De uitvoering van I&A is in 2019 binnen de beschikbare exploitatiebudgetten uitgevoerd.  

Opgemerkt wordt dat sommige geraamde investeringen afhankelijk zijn van de landelijke 

digitale overheidsagenda. Doordat enkele ontwikkelingen zijn opgeschoven, onder andere 

voor de landelijke voorzieningen en basisregistraties, zien we een eenmalig positief verschil 

van € 17.000,-- bij de afschrijvingslasten ten opzichte van de begroting van 2019. 

Huisvesting → raadszaal 
Herinrichting raadzaal en foyer 

 

In samenspraak met de raad hebben we de raadszaal gemoderniseerd. De raadszaal is 

voorzien van verplaatsbaar meubilair en nieuwe technische voorzieningen, waaronder een 

nieuw video- en vergadersysteem. Door de multifunctionele mogelijkheden van de nieuwe 

ruimte beschikt de organisatie over 34 extra (aanland) werkplekken. Hieraan was behoefte in 

het kader van het flexibel werken. Er kunnen bijeenkomsten en presentaties worden 

georganiseerd voor grotere groepen. De raad kan op nieuwe manieren vergaderen en 

debatteren. De herinrichting van de ruimte is binnen het beschikbaar gestelde budget 

uitgevoerd. 

Lean → verankeren 
Eind 2019 waren er 42 processen die met de Leanmethode (continu) worden verbeterd. 

 

Ook hebben we geïnvesteerd in het vergroten van de kennis over Lean in de organisatie, 

door het verzorgen van de basistraining Lean. Tot 31 december 2019 hebben 177 

medewerkers (en één inwoner!) deelgenomen aan deze training. 

 

Een mooi voorbeeld van het betrekken van inwoners bij Lean is het Leantraject 

bewonersinitiatieven. Samen met 3 inwoners hebben we een mooi nieuw proces ingericht 

dat ervoor moet zorgen dat we alle initiatieven serieus en voortvarend oppakken. 

 

In de "week van de paarse krokodil" hebben we aan de organisatie gevraagd om met 

initiatieven te komen voor het verminderen van regels en administratieve lasten. Dat heeft 

mooie ideeën opgeleverd, die allemaal zijn opgepakt. Eén van de resultaten is het 

afschaffen van de leges voor de kapvergunningen.  
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Art 213a onderzoek → gebruik software 
Het college benoemt jaarlijks, in het kader van artikel 213a Gemeentewet, een onderwerp 

waar het bestuur de doelmatigheid en doeltreffendheid van wil laten onderzoeken.  

Voor 2019 is gekozen voor het gebruik van software in de organisatie.  

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat: 

•             het gebruik en beheer van de software in de organisatie van de gemeente 

Schagen voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, gericht op de continuïteit 

van de bedrijfsprocessen, efficiënt is ingericht.  

•             de doelmatigheid en doeltreffendheid kan worden verbeterd door het consequent 

volgen van de autorisatieprocedures en het verder automatiseren van het toekennen van 

de autorisaties / toegangsrechten. 

 

Het onderzoeksrapport met de conclusies en aanbevelingen wordt in april 2020 aangeboden 

aan de raad. 
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Paragraaf verbonden partijen 

Algemeen 

In dit jaarverslag hebben wij bij de verschillende domeinen vermeld welke activiteiten de 

verschillende verbonden partijen verrichten die bijdragen aan de door de raad vastgestelde 

beleidsdoelen. Ook in deze jaarrekening hebben we bij de verschillende verbonden partijen  

een verwijzing naar de betreffende doelstelling(en) gedaan, zoals opgenomen bij de 

domeinen. 

 

Visie op verbonden partijen 

De gemeente Schagen heeft geen visiedocument vastgesteld op basis waarvan een 

afweging wordt gemaakt of we wel of juist geen gebruik willen maken van een verbonden 

partijen voor het realiseren van beleid. Of welke soort type rechtspersoon (privaat- of 

publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk doel. In de praktijk zal dit per situatie apart 

worden onderzocht, Indien nodig zal het aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 

Per 31 december 2019 namen wij deel in de volgende verbonden partijen: 

Nr. Naam Juridische vorm 

1 Gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland Gemeenschappelijke regeling 

2 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling 

3 GGD Hollands Noorden Gemeenschappelijke regeling 

4 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling 

5 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling 

6 Archeologie West-Friesland Gemeenschappelijke regeling 

7 Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap 

8 Houdstermaatschappij GKNH Naamloze Vennootschap 

9 Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) Naamloze Vennootschap 

10 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Naamloze Vennootschap 

11 Surplus Stichting 
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Algemeen 
Algemeen 

In dit jaarverslag hebben wij bij de verschillende domeinen vermeld welke activiteiten de 

verschillende verbonden partijen verrichten die bijdragen aan de door de raad vastgestelde 

beleidsdoelen. Ook in deze jaarrekening hebben we bij de verschillende verbonden partijen  

een verwijzing gedaan naar de betreffende doelstelling(en), zoals opgenomen bij de 

domeinen. 

 

Visie op verbonden partijen 

De gemeente Schagen heeft geen visiedocument op basis waarvan een afweging wordt 

gemaakt of we wel of juist geen gebruik willen maken van een verbonden partijen voor het 

realiseren van beleid. Of welke soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt 

gebruikt en voor welk doel. In de praktijk zal dit per situatie apart worden onderzocht en 

indien nodig zal het aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 

Per 31 december 2018 namen wij deel in de volgende verbonden partijen: 

 

Nr. Naam Juridische vorm 

1 Gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland Gemeenschappelijke regeling 

2 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling 

3 GGD Hollands Noorden Gemeenschappelijke regeling 

4 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling 

5 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling 

6 Archeologie West-Friesland Gemeenschappelijke regeling 

7 Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap 

8 Houdstermaatschappij GKNH Naamloze Vennootschap 

9 Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) Naamloze Vennootschap 

10 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Naamloze Vennootschap 

11 Surplus Stichting 
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Gemeenschappelijke regelingen 

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 
Openbaar belang 

(doel) 

De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale 

Werkvoorziening en Participatiewet. 
 

  

Vestigingsplaats Schagen 

  

Deelnemers Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 

  

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 

Noord-Holland artikel 6 is de samenstelling van het algemeen bestuur 

geregeld. Per 25.000 inwoners mag een gemeente 1 lid benoemen. 

Schagen heeft 2 leden op een totaal van 7 leden. Vertegenwoordiging 

in het AB door wethouder S.J.A. van der Veek. 

  

Raadsrapporteurs M. Sanders en L. Dignum 

  

 

Financieel belang Bijdrage 2019: € 5.206.000 
Terugontvangen afrekening 2018: € 231.643 

  

 Bijdrage 

2019 

Resultaat 

2019 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2019) 

 4.974 0 50 50 0 0 

 Bedragen x € 1.000 

 

Risico's De risico's betreffen de gevolgen van de in 2015 ingevoerde 

Participatiewet, een lager uitstroomvolume als waar het Rijk mee rekent 

en het eventueel niet compenseren van salarisverhogingen door het Rijk. 

Het aandeel van Schagen bedraagt circa 32% in een eventueel 

financieel nadeel. 

  

Zienswijze De gemeente heeft geen zienswijze gegeven m.b.t. de begroting 2019 

van de GRGA en dit per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen 

bestuur van de GRGA. 

  

Beleids- 

voornemens 

Voor 2019 waren er geen aanpassingen van het bestaand beleid. 

 
 

  

Kengetallen In het jaarverslag 2019 is rekening gehouden met de volgende 

kengetallen (voor Schagen): 

Begroot 2019: 

Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 151,84 

Begeleid werken realisatie in Se: 13,12 

Beschut werken realisatie in Fte: 12,00 

Werkelijk 2019: 
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Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 152,36 

Begeleid werken realisatie in Se: 12,84 

Beschut werken realisatie in Fte: 11,52 

 

Doelrealisatie De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzorgt voor 

de gemeente de werkgeversrol en tewerkstelling van mensen die onder 

de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken van de 

Participatiewet vallen. 

Op grond van de wetgeving wordt de Wsw afgebouwd en is er nieuwe 

instroom van Beschut werken.  

Ontwikkelingen en doelstelling zijn aangegeven in de doelstelling: 

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en 

inkomensondersteuning, deelnemen aan de samenleving. 

  

Webadres www.noorderkwartier.nl 

 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Openbaar belang 

(doel) 

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de 

individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid 

van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio 

Noord- Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het 

beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we 

door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met 

andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers 

en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,  

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 

  

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In artikel 9 eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio NHN is geregeld dat  het algemeen bestuur beslist bij 

meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem 

van de voorzitter de doorslag. In artikel 9 lid 2 is geregeld dat ieder lid 

van het algemeen bestuur een aantal stemmen heeft afhankelijk van het 

aantal inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigd. Hierbij 

geldt de volgende sleutel: 1 stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, 2 

stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners etc. Peildatum voor het 

aantal inwoners is 1 januari van het jaar waarin de verkiezingen van de 

gemeenteraad plaatsvinden. Bij nieuw gevormde gemeenten als gevolg 

van herindeling, geldt als peildatum de datum van vaststelling van de 

nieuwe gemeente. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M. 

van Kampen. 

  

Raadsrapporteurs J. Wiskerke en C.C. Wang 
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Financieel belang Als de opgenomen beleidsdoelen worden gehaald  binnen de 

bestaande begroting. 

  

 Bijdrage 

2019 

 Resultaat 

2019 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2019) 

 3.281 486 5.010 5.327 331 339 

 Bedragen x € 1.000 

 

Risico's In het jaarverslag 2019 van de veiligheidsregio is een risicoprofiel 

opgenomen met een totale reikwĳdte van € 1.370.000. De ratio 

weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis 

van de aanwezige buffer € 1.909.000 /  € 1.370.000 * 100% = 139 %. Dit 

houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico’s 

financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven 

opsomming van risico’s niet limitatief is.  

 

 

  

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2019 is met de vier gemeenten in de Kop 

van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 

raadscommissie Noordkop (RRN) 7 juni 2018 behandeld. In de 

raadsvergadering van 26 juni 2018 heeft u besloten om de volgende 

zienswijze in te dienen:  

 

1. Gemeentelijke bijdragen.  De Veiligheidsregio wordt verzocht om 

tot een sluitende meerjarenbegroting te komen rekening 

houdend met het prijsniveau 2019 (constante prijs conform 

voorgaande járen). Daarbij de controller van de Veiligheidsregio 

te verzoeken een nadere analyse te verstrekken m.b.t. de stijging 

van de gemeentelijke bijdragen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor 

het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de 

gemeenten. Zienswijze 3: Meerjarenbegroting - Indexering Het 

algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

wordt verzocht om aan de regionale proces- en regiegroep te 

verzoeken om op korte termijn met een voorstel te komen ten 

aanzien van de indexerings- systematiek met als doel te komen 

tot een werkbare, eenvoudige en eenduidige indexering voor 

2020 e.v. die van toepassing is op alle gemeenschappelijke 

regelingen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 

aangeleverd te worden aan de gemeenten. 

2. Landelijke Meldkamer Organisatie. De Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord wordt verzocht om eventuele aanvullende frictie- 

en eenmalige projectkosten binnen het eigen budget op te 

vangen en dat er geen beroep wordt gedaan op een verhoging 

van de gemeentelijke bijdragen van de 17 deelnemende 

gemeenten.  

3. Beleidsafweging/ Prestatie-indicatoren. Vanuit beleidsmatig 

oogpunt wordt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 
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Noord-Holland Noord verzocht om de komende járen de focus te 

richten op een verdere kwaliteitsverbetering/ optimalisering van 

de wettelijke taken. 

4. Beleidsafweging/ Veiligheidshuis Noord-Holland. De 

Veiligheidsregio Noord-Holland wordt verzocht om zich te 

focussen op de primaire taken van de Veiligheidsregio conform 

artikel 10 Wet Veiligheidsregio en deze op orde te hebben, 

waarbij verbetermaatregelen ingezet dienen te worden zodat 

alle KPľs minimaal voldoende scoren.  

5. Beleidsafweging/ Taken KNRM. De Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord wordt verzocht om in contact te treden met de KNRM voor 

het maken van nieuwe afspraken en de mogelijke financiële 

consequenties in de begroting van de Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord op te nemen.   

  

Beleids- 

voornemens 

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland is ‘samen hulpvaardig’ om 

leed en schade te voorkomen en te beperken. De komende jaren willen 

zij zich meer richten op het verkleinen van risico’s en focussen op 

preventie. In het beleidsplan laten ze zien dat ze hun doel willen bereiken 

door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere 

ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan 

zij  aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en 

hulpverlenen.  

De zes thema’s zijn: veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere 

evenementen, samenwerking tijdens crisis, goede hulpverlening om 

levens te redden en het tegengaan van maatschappelijke onrust.  

  

Kengetallen • Solvabiliteitsratio                       0,09 

• Netto schuldquote                    0,53 

• Structurele exploitatieruimte    -1,03% 

 

Duiding kengetallen 

Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd 

als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt 

veroorzaakt door:   

• een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie 

van maximaal 2,5% van de totale lasten (zie paragraaf 

Weerstandsvermogen); 

• een omvangrijke lening portefeuille als gevolg van de overname 

van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het 

kader van de regionalisering in 2014. 

 

• Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten 

en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan 

reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), 

uitgedrukt als percentage. 

 

 

Doelrealisatie In 2019 zijn de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland en de 

Meldkamer daadwerkelijk operationeel geworden.  
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Voor het programma Brandweer 360 zijn nieuwe bestuurlijk 

uitgangspunten vastgesteld.  

De Veiligheidsregio de bestuurlijke opdracht gekregen om de met de 

drie gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio NHN, OD NDN en 

de GGD HN) ,ten behoeve van de gemeenten, de voorbereiding van de 

komende Omgevingswet op te pakken. Dit om de implementatie van de 

Omgevingswet straks zorgvuldig te laten plaatsvinden. Bestuurlijk trekker 

Omgevingswet is burgemeester Marjan van Kampen.   

 Vanuit het thema veiliger leven zijn vanuit het project ‘langer thuis 

wonen’ door de brandweer 15 veiligheidschecks uit gevoerd.  In het 

veiligheidshuis zijn voor Schagen 50 zorg/veiligheidscasussen.  

Deze speerpunten dragen ook bij aan resultaat 2.3 van het sociaal 

domein. 

 

 

  

Webadres www.vrnhn.nl 

 

GGD Hollands Noorden 
Openbaar belang 

(doel) 

Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele 

gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het 

samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt 

en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-

Holland Noord. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, Texel 

  

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij geldt 

de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee 

stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo voort. Op basis van 

de inwonersaantallen per 1 januari 2017 heeft Schagen 5 stemmen op 

een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder S.J.A. 

van der Veek. 

 

  

Raadsrapporteurs H. Toorenent en M. Mulder 

 

Financieel belang De bijdrage 2019 betreft: 

• Algemeen € 924.112  

• 0-4 jarigen en adolescenten € 625.536 

• OGGZ € 64.932  

• Huisvesting JGZ € 95.937 
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• Veilig Thuis € 435.329 

  

 Bijdrage 

2019 

 Resultaat 

2019 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2019) 

 2.146 1.373 241 1.600 12.542 15.448 

 Bedragen x € 1.000 

 

Risico's De risico’s bij de GGD betreffen de korting op de bijdrage Veilig Thuis, de 

nieuwe cao, de nieuwe aanbesteding voor de software van het GGD-

dossier, de terugloop van aanvullende taken voor gemeenten en de 

terugloop van overige taken zoals infectieziekten en hygiënezorg. 

  

  

Zienswijze De gemeente heeft een zienswijze over de begroting 2019 afgegeven en 

daarin is opgenomen dat: 

 

1. Een positieve zienswijze afgeven voor de programmabegroting 2019, 

    met uitzondering van de structurele bijdrage voor Veilig Thuis.  

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022. In de zienswijze 

    op te nemen dat de GGD Hollands Noorden verzocht wordt:  

3. Een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 

    2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen 

    gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.  

4. Voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te 

    komen voor het verbeteren van de financiële positie (inlopen van de 

    negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de 

    bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis).  

5. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een 

    beoordeling en toelichting te voorzien.  

6. De begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende 

    overhead, te ontvlechten uit de programmabegroting 2019. Deze 

    aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.  

7. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te 

     benoemen voor de beschreven speerpunten  

 

  

Beleids- 

 voornemens 

 

De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderde 

samenleving en de nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te 

maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn 

ketenpartners in nieuwe manieren van zorgverlening. Daarom heeft de 

GGD de volgende speerpunten benoemd: 

 

Programma Jeugd 

1. Kindermishandeling 

2. Armoede 

3. Schoolverzuim 

4. Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt 

5. Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma 
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6. Doorontwikkeling Digitaal Dossier 

Programma Infectieziektebestrijding 

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte 

Publieke Gezondheid (DI-PG). 

2. Seksuele gezondheid. 

3. Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren. 

4. Medische milieukunde. 

5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren. 

6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in 

beslissingen en plannen van gemeenten. 

7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten 

door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede 

voorlichting aan reizigers. 

8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig 

niveau en de toezichthouders werken uniform. 

Programma Kwetsbare burger 

1. Statushouders 

2. Personen met verward gedrag 

3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod 

van forensisch geneeskundige diensten. 

4. Prostitutie 

Veilig Thuis 

1. Aanscherping meldcode 

2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma 

Veilig Thuis 

Programma Onderzoek, beleid & preventie 

1. Onderzoek 

2. Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en 

uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid 

3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP) 

4. Omgevingswet 

 

 

  

Kengetallen Financiële kengetallen: 

Netto schuldquote 9,4% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 9,4% 

Solvabiliteitsratio -0,3% 

Structurele exploitatieruimte 2,8% 

Voor andere kengetallen willen wij u verwijzen naar de gezondheidsatlas 

die u kunt vinden op de website van de GGD. 

 

Doelrealisatie De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein 

(met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3) 

Taken hierbij zijn:  

• Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de 

inwoners,  

• het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op 

alle burgers),  

• uitvoering van infectieziektebestrijding en  
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• uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid.  

 

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 

‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook 

vangnettaken voor de gemeenten uit. 

  

Webadres www.ggdhollandsnoorden.nl 

 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
Openbaar belang 

(doel) 

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal 

de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden 

(inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken betreffen in elk geval 

taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, en de taken 

op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op 

grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht genoemde wetten. 

  

Vestigingsplaats Hoorn 

  

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie 

Noord-Holland. 

  

Structuur Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een 

voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling 

OD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur (AB) in de 

vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. De stemverdeling is 

gebaseerd op een combinatie van in te brengen budget en 

inwoneraantal. Voor het aantal stemmen per gemeente wordt de 

volgende formule toegepast: 

 

[(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle 

gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle 

gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100). 

 

Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de OD NHN door 

de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de 

provincie Noord-Holland toegenomen. Omdat de leden van het DB niet 

gezamenlijk de meerderheid van de stemmen mogen 

vertegenwoordigen is er een correctie aangebracht. Vanaf 1 januari 

2017 is de stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het 

Algemeen bestuur als volgt verdeeld: 

- Regio Kop van Noord-Holland 23 stemmen 

- Regio West-Friesland   25 stemmen 
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- Regio Alkmaar   27 stemmen 

- Provincie Noord-Holland  25 stemmen 

 

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 44 van 

de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. 

Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes. 

 

Binnen het totaal van de 23 stemmen van de Kop van Noord-Holland 

heeft de gemeente Schagen er 7 in 2019. Met invang van 2020 zal dit 

lager worden. 

 

 

  

Raadsrapporteurs  B. Glashouwer, H. Kröger en A. Groot 

 

Financieel belang In 2019 is een geïntegreerde begroting aangeleverd.  

 

Op de begroting 2019 heeft de OD NHN een indexering van 3,54 % 

toegepast.  

Het lumpsum bedrag aan de OD van 1,1 miljoen bevat ook een klein 

deel voor projecten. 

 

In 2019 is de begroting eenmaal gewijzigd. De lumpsum is niet gewijzigd. 

Er zijn een aantal extra opdrachten in de begroting verwerkt. De 

gemeente Schagen heeft per 5 oktober 2019 een flink aantal (niet-

basis)taken teruggenomen. Hiervoor is een schadeloosstelling 

verschuldigd, die nog niet is vastgesteld. Rond de overgang van taken is 

geïnvesteerd in apparatuur en opleidingen om de taken weer zelf te 

kunnen uitvoeren.  

 

  

 Lumpsum 

Bijdrage 

2019 

 Resultaat 

2019 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2019) 

 1.120 32 2.595 3.142 0 0 

 Bedragen x € 1.000 

 

Risico's De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een 

inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de Nota 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde 

weerstandscapaciteit wordt becijferd op € 433.500,-. Het risico voor de 

deelnemers komt uit op € 131.736,-. Voor de gemeente Schagen is dit 

een risico van € 8.871,-. Dit is is ten opzichte van de jaarrekening 2018 met 

bijna de helft afgenomen. 

  

  

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2019 is met de vier gemeenten in de Kop 

van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 

raadscommissie Noordkop (RRN) van 7 juni 2018 te behandeld. In de 

raadsvergadering van 26 juni 2018 heeft de raad in een zienswijze het 

volgende gedaan: 
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1. De verwachting uitgesproken dat de begroting 2020 een betere 

uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten laat zien;  

2. De constatering gemaakt dat de aansluiting met de kaderbrief, 

een reel meerjarenbeeld en een balansprognose na 2020 

ontbreken;   

3. Verlangd dat er betere individuele informatie beschikbaar komt. 

 

Wat heeft de OD er mee gedaan? 

1. Het meerjaren beeld gecommuniceerd bij de eerste 

begrotingswijziging. 

2. Verwezen naar de regionale Regietafel (groep Posthumus). 

  

Beleids- 

voornemens 

De doelstellingen in de begroting 2019 zijn concreet en voorzien van 

indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op kwaliteit 

van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde termijnen. 

  

  

Kengetallen Prestatie-indicatoren regulering 

• Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld.  

• 90%-95% van de vergunningen is actueel en heeft geen 

inhoudelijke gebreken.  

• Frequent overleg tussen bestuur, beleid, uitvoering.  

• Opdrachtgevers en inrichtinghouders zijn tevreden over de 

dienstverlening.  

 

Prestatie-indicatoren toezicht en handhaving 

• Uitvoering 100% van VTH-uitvoeringsprogramma.  

• Processen geharmoniseerd en 90% actief toezicht in het veld.  

• Voldoen aan kwaliteitseisen.  

• Snel en adequaat handelen buiten kantoortijden.  

• Beschikbaarheid integrale informatie.  

 

Prestatie-indicatoren specialismen en advies 

• Binnen afgesproken termijn leveren van advies en 

kwaliteitsniveau.  

• Effectieve en efficiënte uitvoering van taken door adequate 

ondersteuning bedrijfsvoering en informatiehuishouding.  

 

Kengetallen financiële positie  

• Solvabiliteitsratio                       38,76 

• Netto schuldquote                   -12,47 

• Structurele exploitatieruimte     10,88 

 

Toelichting Kerngetallen financieel: 

Netto schuldquote 

Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% 

valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD NHN 

heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door dat de 

financiële middelen hoger zijn dan de schulden. 

Solvabiliteitsratio 

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de 

organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om 

aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage tussen 

de 20 en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. Door het 
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positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het 

percentage hoger dan begroot. 

Structurele exploitatieruimte 

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% valt 

in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende 

structurele baten om de structurele lasten te dekken. 

 

 

 

Doelrealisatie Belangrijk is de realisatie van het masterplan Informatievoorziening & 

Automatisering. De OD geeft aan pas na deze operatie meer en tijdig 

inzicht te kunnen geven in de uitvoering. In 2019 is nogmaals verzocht om 

een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten, 

zodat er beter gestuurd kan worden. Daarnaast spelen de 

totstandkoming van de Omgevingswet en de takendiscussie een 

belangrijke rol bij de realisatie van de milieudoelstellingen. Het jaar 2019 

stond bij de OD in het teken van de verdere versterking van de eigen 

organisatie, zowel op beleidsmatig als personeelsgebied. 

  

  

Webadres www.odnhn.nl 

 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
Openbaar belang 

(doel) 

Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en 

regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo 

breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een 

zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Den Helder, Langedijk, 

Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo en Texel. 

  

Structuur Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In artikel 9 van de regeling is opgenomen dat Ieder lid van het algemeen 

bestuur een aantal stemmen afhankelijk heeft op basis van het aantal 

inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de 

volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000, twee stemmen 

voor gemeenten tot 20.000, drie stemmen voor gemeenten tot 30.000 

inwoners enzovoort. De gemeente Schagen komt hiermee op 5 

stemmen. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M.J.P van 

Kampen. 

  

Raadsrapporteurs  B. Glashouwer en M. Struijf 

 

Financieel belang De bijdrage voor 2019 komt voor de gemeente Schagen uit op € 4,37 per 

inwoner.  

  

file:///C:/temp/CarloS/www.rudnhn.nl
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 Bijdrage 

2019 

 Resultaat 

2019 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2019) 

 206 135 303 180 0 0 

 Bedragen x € 1.000 

 

Risico's In totaal bedraagt het risico € 100 duizend.  Rekening houdend met een 

beschikbaar weerstandsvermogen van € 238 duizend, is er geen risico 

voor de deelnemers. 

  

  

Beleids- 

voornemens 

Het Regionaal Archief heeft ook in 2019 hard gewerkt om enerzijds in de 

steeds digitaler wordende toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke 

taken en anderzijds de dienstverlening aan aangesloten gemeenten èn 

burger te verhogen. De overheid schakelt immers steeds meer over op 

volledig digitale werkwijzen, wat grote gevolgen heeft voor de 

informatievoorziening en het archiefbeheer. Om ervoor te zorgen dat de 

naar het Regionaal Archief over te brengen digitale informatie voor 

lange tijd ongewijzigd en raadpleegbaar blijft, is het dan ook van belang 

dat het Regionaal Archief en de lokale overheden al bij de inrichting van 

informatieprocessen samenwerken.  

 

In 2019 is door het Regionaal Archief verder uitvoering gegeven aan het 

opzetten van een gezamenlijk e-depot. Het is de bedoeling dat alle 

aangesloten overheden in de periode 2019-2021 hierop aangesloten 

worden. De gemeentelijke archiefinspecteur heeft tevens een 

deelinspectie gehouden op de volledigheid en de kwaliteit van de 

zaakdossiers in het nieuwe zaaksysteem van de gemeente Schagen, 

waarin de verstrekte omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Daaruit 

zijn enkele aanbevelingen gekomen voor de inrichting van het systeem 

en de processen. 

 

  

Kengtallen • Inwoners (1-1-2017; de basis voor de berekening) 444.208 

Apparaatskosten 1.440.377 

Apparaatskosten per inwoner 3,24 

• Formatie (exclusief inhuur) 15,69 

Formatie per 1.000 inwoners 0,035 

• Bezetting (exclusief inhuur) 15,24 

Bezetting per 1.000 inwoners 0,034 

• Kosten inhuur derden 187.973 

Loonsom (exclusief overige personeelslasten) 1.138.876 

Externe inhuur in % van loonsom + kosten inhuur derden16,5% 

• Overheadlasten 509.395 

Totale lasten 2.658.177 

Overhead in % van totale lasten 19,2 % 

 

Overige financiële kengetallen 

• Netto Schuldquote -9,0% 

• Solvabiliteitsratio 30,2% 
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• Structurele exploitatieruimte -1,0% 

 

Toelichting financiële kengetallen 

Netto schuldquote 

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte 

van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten 

en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto 

schuldquote hoe beter. 

 

Solvabiliteit 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in 

staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, 

hoe beter. 

 

Structurele exploitatieruimte 

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. 

Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de 

structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 

 

 

 

 

 

 

 

Doelrealisatie Deze gemeenschappelijke regeling faciliteert gemeenten bij het archief- 

en informatiebeheer en draagt actief bij aan de instandhouding van 

culturele activiteiten, erfgoed en evenementen. 

  

Webadres www.regionaalarchiefalkmaar.nl 

 

Archeologie West-Friesland 
Openbaar belang 

(doel) 

De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met 

betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. 

Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit. 
 

  

Vestigingsplaats Hoorn 

  

Deelnemers Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, 

Stede Broec, Texel en Schagen. 

  

Structuur Het betreft een lichte gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 

8 lid 3 Wet gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als 

centrumgemeente fungeert. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

Er is sprake van een lichte vorm van samenwerking, waar delegeren en 

mandateren niet aan de orde zijn. 

 

http://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/
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Raadsrapporteurs Deze zijn niet benoemd voor deze regelingen 

  

 

Financieel belang De financiële bijdrage is een schatting van de (advies) werkzaamheden 

die de Archeologie West-Friesland voor ons uitvoert. Er is geen sprake van 

een (vaste) bijdrage voor de instandhouding van deze 

gemeenschappelijke regeling. 
 

  

 Bijdrage 

2019 

 Resultaat 

2019 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2019) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2019) 

 39 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

n.v.t. n.v.t. 

 

 Bedragen x € 1.000 

 

Risico's De financiële verplichting geldt voor in ieder geval twee kalenderjaren 

en ook de opzegtermijn is twee kalenderjaren vanwege de maximale 

aanleveringstermijn voor rapporten over archeologisch onderzoek. 

  

Zienswijze Gelet op de lichte vorm van deze gemeenschappelijke regeling zijn het 

geven van  zienswijzen op de begroting niet van toepassing. 

  

Beleids- 

voornemens 

Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de archeologische- maar ook 

de cultuurhistorische waarden meegenomen door Archeologie West-

Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies en kan voorkomen worden 

dat archeologische waarden worden aangetast of verloren gaan.  
 

  

Kengetallen n.v.t. 

 

Doelrealisatie Archeologie West-Friesland/De regio-archeoloog heeft voor de 

gemeente Schagen voor 50 ruimtelijke ontwikkelingen advies gegeven.  

 

In totaal zijn 40 adviezen (Quickscans) uitgebracht, waaronder een 

integrale cultuurhistorische Quickscan. In veel gevallen worden  

cultuurhistorie en de aardkundige waarden meegenomen, indien 

relevant.  

 

Voor 10 ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat zij in 2017 of 2018 al zijn 

gestart en gecontinueerd werden in 2019.  

 

In de zomer van 2019 is een kleine tentoonstelling ingericht in de SPAR 

van Dirkshorn met de vondstmateriaal dat verzameld is uit de 

rioleringssleuven in de Dorpsstraat. 

 

In 2019 is het proefsleuvenonderzoek in het kader van de ontwikkelingen 

op Regioplein (Schagen) en Delftweg 15 (Tuitjenhorn) begeleid door de 

regio-archeoloog als adviseur van het bevoegd gezag.  

 

Naast deze werkzaamheden die gekoppeld zijn aan ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn uren besteed aan algemeen archeologisch beleid en 
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overleg, vondstmeldingen van amateurs en het geven van 

lezingen/presentaties. Vanuit de ambtelijke organisatie werd tevens 

gevraagd mee te denken met de Bijzondere Provinciale Landschappen 

en de omgevingsvisie en is een voorlopige terpenkaart aangeleverd ten 

behoeve van een programma rond werelderfgoed Waddenzee. 

 

In 2019 hebben geen werkzaamheden met betrekking tot een update 

van de beleidskaart archeologie plaatsgevonden. 

  

Webadres www.archeologiewestfriesland.nl 

 

 

Overige verbonden partijen 

NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Openbaar belang 

(doel) 

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 

maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten 

dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies, 

gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden 

verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, 

openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo 

goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank 

toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse 

publieke sector. 

  

Vestigingsplaats Den Haag 

  

Deelnemers De Staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

  

Structuur NV, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directie en staf, 

aandeelhouders. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

Totaal aantal aandelen 55.690.720. De gemeente Schagen heeft 55.497 

aandelen (0,1%). 

 
Financieel belang  Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is 

op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord 

worden in de jaren dat ze ontvangen worden. In 2019 is dividend 

ontvangen voor een bedrag van € 158 duizend. 

  

 Bijdrage 2019 158 

 Bedrag x € 1.000 

 

Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend. 

 

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 

domein Burger en bestuur. 

  

file:///C:/temp/CarloS/www.archeologiewestfriesland.nl
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Webadres www.bngbank.nl 

 

NV Houdstermaatschappij GKNH 
Openbaar belang 

(doel) 

In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad in het gasbedrijf 

Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in 

de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente 

recht op dividend dat wordt uitgekeerd door Alliander NV.  

  

Vestigingsplaats Twisk 

  

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, 

Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, 

Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 

  

Structuur NV, directie, Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van 

Aandeelhouders 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

De gemeente Schagen bezit 393 (8%) aandelen op een totaal van 4.646 

aandelen. 

 
Financieel belang De gemeente levert geen financiële bijdrage. 

  

 Bijdrage 2019 0  

 Bedrag x € 1.000  

 

Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend. 

 

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 

domein Burger en bestuur. 

  

Webadres www.alliander.com/nl 

 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 
Openbaar belang 

(doel) 

De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en 

waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de 

huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en 

gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het behalen 

van hun milieu- en klimaatdoelstellingen. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers 46 gemeenten en 6 waterschappen 

  

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur en stakeholders 

(aandeelhouders). 

  

file:///C:/temp/CarloS/www.bngbank.nl
file:///C:/temp/CarloS/www.alliander.com/nl


 

120 

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen 

A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk 

belang van 2,4% 

 
Financieel belang Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2019. De laatste bekende 

gegevens komen uit het jaarverslag 2018. Uit dit verslag blijkt het eigen 

vermogen per 31-12-2018 € 116 miljoen te bedragen.  

  

 Bijdrage 2019 5.417  

 Bedrag x € 1.000  

 

Risico's Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht zonder 

eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de 

aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor de 

investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC in  

staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, 

waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde 

(energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het 

financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het 

vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn 

(uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De 

aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad van 

commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de komende 

jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door in elk geval 

tot 2020 alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen vermogen toe te 

voegen. Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar separaat voorgelegd 

zal worden, waarmee keuzemogelijkheden open blijven. De toezegging 

van de directie dat de HVC d.m.v. een extra efficiency-slag een extra 

duit in het zakje doet, werd met instemming ontvangen. Uitgangspunt 

daarbij is dat bezuinigingen binnen het bedrijf niet mogen leiden tot 

inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening 

 

Doelrealisatie De doelen van de HVC zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor de 

aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, 

afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. 

Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling 

en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen aan het 

realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor 

gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering verduurzamen, 

zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie projecten, bieden 

een van een veilige werkomgeving en staan voor transparante 

communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de 

bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 jaar. 

 

  

Webadres www.hvcgroep.nl 

 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
Openbaar belang 

(doel) 

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om 

het innovatieve vermogen en de ruimtelijk omstandigheden van regio 

file:///C:/temp/CarloS/www.hvcgroep.nl
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Noord-Holland Noord optimaal te benutten. Samen met de 

aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt.. 

ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de 

gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de 

toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio 

duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van werkgelegenheid. 

Het gevolg hierin is onder andere een vitaler platteland, bloeiende 

kernen en steden en daardoor meer regionale welvaart. Dit doen we 

door de maatschappelijke vraagstukken zoals op het gebied van 

voeding, vrije tijd en energie te vertalen in economische kansen. Dit 

betekent goed oog hebben en houden voor markt-, technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen en de impact hiervan voor onze 

regionale speerpuntclusters agri & food, energie & water (maritiem) en 

toerisme & recreatie en de mogelijke cross-overs tussen deze 

speerpuntclusters. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een 

uitvoeringsorganisatie van 18 gemeenten in Noord-Holland Noord en 

Provincie Noord-Holland. 

  

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur, aandeelhouders en 

stakeholders. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

                                                             # Aandelen  % Aandelen 

de Provincie                                                   26.460        49% 

de Aandeelhouders gevestigd in Regio  

West-Friesland, gezamenlijk                           9.180         17% 

de Aandeelhouders gevestigd in Regio  

Alkmaar, gezamenlijk                                      9.180         17%     

de Aandeelhouders gevestigd in Regio  

Kop van Noord-Holland, gezamenlijk             9.180         17% 

 

Binnen de regio Kop van Noord-Holland is de verdeling 3:3:3:1  

(Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel) gehanteerd waarbij het 

totaal aantal 

 aandelen voor Schagen 2.754 bedraagt. 

 
Financieel belang Er is een Aandeelhoudersovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst 

voor periode 2018-2025. Jaarlijkse financiële bijdrage, voor de gemeente 

Schagen in 2019 is  € 100 duizend exclusief BTW. 

  

 Bijdrage 2019 100  

 Bedrag x € 1.000  

 

Risico's Vastgoed- en participatieactiviteiten dienen op een verantwoorde wijze 

te worden afgebouwd. Verantwoord wil zeggen dat de continuïteit van 

de N.V. niet in het geding mag zijn. In de portefeuille resteren nog VOF 

Bedrijventerrein Zuid en Distriport. De afbouw kost de nodige tijd en inzet.  

Er is op dit moment geen verdere informatie bekend in hoeverre dit 

eventueel negatief doorwerkt naar de deelnemers. 
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Doelrealisatie Deze verbonden partij levert onze gemeente een bijdrage aan resultaat 

1.6 van het economisch domein (Wij werken regionaal samen om de 

economische toekomst van de regio te versterken). 

  

Webadres www.nhn.nl 

 

Surplus 
Openbaar belang 

(doel) 

Het doel van de stichting is te komen tot bestuurlijke schaalvergroting op 

het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het geven 

van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld. 
 

  

Vestigingsplaats Schagen 

  

Deelnemers De gemeente Schagen en Hollands Kroon. 

  

Structuur Surplus is een stichting. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

Er is geen sprake van directe bestuurlijke participatie. De gemeenteraad 

besluit wel tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht die 

namens de gemeente het toezicht uitvoeren. De voordracht van de 

leden verzorgt Surplus. De overheid moet van rechtswege een 

meerderheidsbelang in de raad van toezicht hebben. De gemeente 

houdt extern toezicht. 

 
Financieel belang Er is geen sprake van een financiële participatie. 

  

 Bijdrage 2019 0  

 Bedrag x € 1.000  

 

Risico's In geval van een faillissement bestaat de wettelijk vastgelegde plicht om 

te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs en dus de kosten die daar 

uit voort kunnen vloeien. 

Het aantal leerlingen neemt af en daarmee de Rijksfinanciering. Om 

exploitatieproblemen en eventueel druk op de kwaliteit van het 

onderwijs in de toekomst te voorkomen, onderzoekt Surplus 

samenwerkingsmogelijkheden en vormen.  

 

Doelrealisatie Surplus levert samen met andere schoolbesturen primair onderwijs een 

bijdrage aan het realiseren van doelstelling 1 van het Sociaal domein. 

Met dien verstande, dat zij het openbare onderwijs voor de gemeente 

verzorgen. 

  

Webadres www.stichtingsurplus.nl 

 

  

file:///C:/temp/CarloS/www.nhn.nl
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Paragraaf grondbeleid 
Inleiding 

In de paragraaf grondbeleid wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde 

grondbeleid, de financiële voortgang van alle bouwgrond in exploitatie ('grondexploitaties') 

en de bijbehorende reserves en voorzieningen.  

 

Nota Grondbeleid 2017 

In april 2017 is de nota Grondbeleid 2017 door de raad vastgesteld. Wij kunnen op een 

actieve of faciliterende wijze grondbeleid voeren of mengvormen daarvan via specifieke 

samenwerkingsvormen. Per project beoordelen wij welk type grondbeleid het beste geschikt 

is voor een bepaalde beleidsdoelstelling.  

 

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert maar 

dit overlaat aan private ontwikkelaars. De gemeente 'faciliteert' deze grondexploitaties door 

te investeren in plankosten, zoals het maken van een nieuw bestemmingsplan, het treffen 

van voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen van nutsvoorzieningen, welke 

kosten vervolgens zullen worden verhaald op betrokkenen via anterieure overeenkomsten. 

 

Gemeentelijke grondexploitaties zijn een uiting van actief grondbeleid. Gronden kunnen pas 

als grondexploitatie worden verantwoord als er voor deze gronden een door de raad 

vastgestelde grondexploitatie is geopend. Na vaststelling worden de grondexploitaties 

jaarlijks geactualiseerd via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De MPG dient als 

input voor de begroting. 

 

Ontwikkeling grondexploitatieportefeuille  

De grondexploitatieportefeuille omvat per 31-12-2019 13 grondexploitaties. In 2019 zijn twee 

grondexploitaties door de raad vastgesteld: Callantsoog Denneweg en Schagen Regioplein. 

Er zijn geen grondexploitaties afgesloten.  

  

Vastgestelde grondexploitaties 

Burgerbrug naast brede school 

Callantsoog Denneweg 

Groote Keeten Boskerpark 

Schagen Beethovenlaan 

Schagen Lagedijk 

Schagen Makado 

Schagen Nes Noord 

Schagen Regioplein 

Sint Maarten Haulo 

Sint Maartensbrug naast brede school 

Tuitjenhorn De Dijken 

't Zand Noord 

Warmenhuizen centrum fase 2 
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In de MPG 2019 is een te verwachten positief resultaat gepresenteerd van ca. € 3,35 miljoen. 

Op basis van de voortgang in 2019 is er geen reden om het resultaat bij te stellen, met 

uitzondering van de tussentijdse winstnemingen. In de MPG 2020 worden de 

grondexploitatiebegrotingen geactualiseerd. 

 

Van bovenstaande grondexploitaties wordt in deze paragraaf achtereenvolgens de 

ontwikkeling op winstneming, boekwaarde en voorzieningen en reserves weergegeven.  

 

Onderbouwing (tussentijdse) winstneming 

Conform BBV regelgeving heeft in 2019 een (tussentijdse) winstneming plaatsgevonden op 

de projecten Schagen Beethovenlaan, Burgerbrug naast brede school, Sint Maartensbrug 

naast brede school, Warmenhuizen centrum fase 2, Tuitjenhorn De Dijken en 't Zand Noord. 

De winstneming komt ten gunste aan de reserve grondexploitaties (zie ook: 'ontwikkeling 

reserve grondexploitatie'). Voor de tussentijdse winstneming geldt de 'percentage of 

completion' methode (POC); oftewel de mate waarin kosten en opbrengsten zijn 

gerealiseerd. Bij de bepaling van de winstneming is vanuit het voorzichtigheidsprincipe 

rekening gehouden met projectspecifieke risico's, zoals deze zijn verwoord in de MPG 2019. 

De marktrisico's zoals genoemd in de MPG 2019 zijn conform BBV niet meegenomen in de 

bepaling van de winstneming. 

 

Ontwikkeling boekwaarde  

De boekwaarde - de som van gerealiseerde kosten en opbrengsten -  is in 2019 per saldo met 

€ 1,521 miljoen toegenomen. Per 31-12-2019 bedraagt de bruto boekwaarde van de 

bouwgronden in exploitatie € 8,21 miljoen. 

   

Toelichting (bedragen x € 1.000)    

(A) Bruto boekwaarde  per 31-12-2018 6.692  

   

Vermeerdering boekwaarde   

Bestedingen in de complexen 1.895  

Winstnemingen 4.914   

(B) Totaal vermeerderingen 6.809 

   

Vermindering boekwaarde   

Ontvangsten in de complexen 5.288  

Afboeking ten laste van voorziening 0  

Kapitaalmutaties 0  

(C) Totaal verminderingen 5.288 

   

(D)  Bruto boekwaarde per 31-12-2019 (A+B-C) 8.213  

(E) Stand van de voorzieningen per 31-12-2019 2.398  

(F)  Netto boekwaarde per 31-12-2019 (D-E) 5.814  

   

Toelichting 

De bruto boekwaarde van € 8,21 miljoen heeft hoofdzakelijk betrekking op de 

grondexploitatie Lagedijk (€ 6,90 miljoen). De gerealiseerde kosten op dit project hebben 
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onder andere betrekking op de revitalisering van het bestaande bedrijventerrein Lagedijk. 

Door middel van de uitgifte van gronden op De Lus wordt de boekwaarde op termijn weer 

lager. Voor het deel dat naar verwachting niet kan worden goedgemaakt is een 

verliesvoorziening getroffen (zie onderdeel 'ontwikkeling voorziening'). 

 

De toename op de boekwaarde wordt voor groot een deel veroorzaakt door (tussentijdse) 

winstnemingen. Zonder deze winstneming zou sprake van een afname van de boekwaarden 

vanwege gerealiseerde grondopbrengsten in de grondexploitaties Warmenhuizen Centrum 

(€1,50 mln) en 't Zand Noord (€ 3,74 mln).  

 

Ontwikkeling voorzieningen grondexploitaties 

Voorzieningen worden getroffen bij een te verwachten nadelig resultaat van de 

grondexploitatie. 

 

Toelichting (bedragen x € 1.000)     

(A) Stand voorzieningen per 31-12-2018 1.185   

    

Vermeerdering    

(B) totaal vermeerderingen 1.213  

    

Vermindering    

(C) Totaal verminderingen 0  

    

Stand voorzieningen per 31-12-2019 (A+B-C) 2.398   

 

Toelichting 

De verliesvoorziening is in 2019 toegenomen met € 1,21 miljoen. Per 31-12-2019 bedraagt de 

totale voorziening € 2,39 miljoen. Deze voorziening heeft betrekking op grondexploitatie 

Schagen Lagedijk. 

 

Ontwikkeling reserve grondexploitatie 

Met de reserve grondexploitatie dekken wij de risico's af op de huidige grondexploitaties, 

inclusief de risico's van afwaarderingen en vennootschapsbelasting. Ook is de reserve 

bedoeld om kosten in de initiatieffase te financieren en kunnen we investeringen doen die 

voortkomen uit kernenbeleid en participatietrajecten. De reserve wordt gevuld door 

(tussentijdse) winstnemingen van grondexploitaties, vrijvallende voorzieningen en uit de 

verkoop van tafelzilver (na het behalen van de doelstelling). 

 

Via de MPG wordt jaarlijks bekeken of de reserve grondexploitatie meerjarig van voldoende 

omvang is om het risicoprofiel van grondexploitaties kan af te kunnen dekken. Bij bepaling 

van  het risicoprofiel wordt onder meer een analyse gemaakt van de projectspecifieke risico's 

en marktrisico's. 
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Toelichting (bedragen x € 1.000)     

(A) Stand reserve per 31-12-2018 2.744   

    

Vermeerdering    

tussentijdse winstneming Burgerbrug naast brede school 108   

tussentijdse winstneming Sint Maartensbrug naast brede school 184   

tussentijdse winstneming Warmenhuizen centrum fase 2 393   

Winstneming Schagen Beethovenlaan  15   

Winstneming Tuitjenhorn De Dijken 90   

Winstneming 't Zand Noord 4.123   

Toevoeging tafelzilverdoelstelling 2 745   

(B) Totaal vermeerderingen 5.659  

    

Vermindering    

Dotatie verliesvoorziening grondexploitatie Lagedijk 1.213   

Uitgaven kernenbeleid 151   

Afboeking overige voorbereidingskosten 41   

Onttrekking t.g.v. exploitatie voor wonen 14   

(C) Totaal verminderingen 1.419  

    

Stand reserve grondexploitatie per 31-12-2019 (A+B-C) 6.984   

 

Toelichting 

De reserve grondexploitatie is in 2019 per saldo toegenomen met € 4,24 miljoen. Per 31-12-

2019 is de stand van de reserve grondexploitatie € 6,98 miljoen.  

De verwachting in de MPG 2019 was dat de reserve per 31-12-2019 ca. € 5,02 miljoen zou 

bedragen. Er is dus sprake van een positievere ontwikkeling met € 1,96 miljoen. Dit komt 

vooral doordat bepaalde opbrengsten eerder zijn gerealiseerd vanuit tussentijdse 

winstneming en doordat ingeschatte risico's niet in 2019 zijn opgetreden.  

 

Ontwikkeling Tafelzilver 

In de begroting 2014-2018 is het volgende opgenomen:  

“Vijf miljoen verkopen aan 'tafelzilver' voor afboeken oude investeringen maatschappelijk nut 

(vijf miljoen in eerste instantie 'lenen' uit bestemmingsreserves die de eerste vijf jaar niet benut 

worden en in vijf jaar terugstorten)”. Ook is er een zogeheten herenakkoord gesloten waarin 

€ 1,2 miljoen aan kosten via grondverkopen verdiend moet worden. De totale doelstelling tot 

2020 is daarmee € 6,2 miljoen. 
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Toelichting (bedragen x € 1.000)     

(A) Stand tafelzilver per 31-12-2018 5.150   

    

Vermeerdering    

Verkoop gronden en panden 1.971   

(B) Totaal vermeerderingen 1.971  

    

Vermindering    

Kosten afwaarderen boekwaarde gronden 144   

Verkoopkosten 32   

(C) Totaal verminderingen 176  

    

Stand tafelzilver per 31-12-2019 (A+B-C) 6.945   

Eerste doelstelling tot 2020 6.200   

Nog te realiseren tot 2020 -745   

 

Toelichting 

In totaal is in 2019 € 745 duizend meer gerealiseerd dan benodigd was voor de eerste 

doelstelling van € 6,2 miljoen. De eerste doelstelling tafelzilver wordt afgesloten. 

In de begroting 2020 is een nieuwe doelstelling tafelzilver opgenomen van € 1,22 mln. Het 

overschot van € 745 duizend komt ten gunste aan deze 2e doelstelling tafelzilver.  

 

Vennootschapsbelasting    

Sinds 1 januari 2016 bestaat de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 

overheidsondernemingen (vpb). We zijn hiermee vpb-plichtig geworden als wij een 

onderneming drijven. In 2017 heeft een quickscan plaatsgevonden door een extern bureau 

voor onder andere de grondexploitaties en verkoop vastgoed. Deze quickscan is door de 

belastingdienst voor de jaren 2018 en volgend niet geaccepteerd. We zijn nog in overleg met 

de belastingdienst om hier tot overeenstemming te komen.  

 

Grondexploitatiecomplexen in voorbereiding 

Op basis van de nota grondbeleid heeft uw raad jaarlijks € 100.000,- aan 

voorbereidingskosten beschikbaar gesteld om nieuwe grondexploitaties te kunnen opstellen. 

Voor 2018 is eenmalig  € 200 duizend beschikbaar gesteld. In onze reguliere begroting 

houden we rekening met een jaarlijkse onttrekking van € 100.000,- ten laste van de reserve 

grondexploitatie. Deze onttrekking vindt echter alleen plaats indien een bepaalde 

ontwikkeling mogelijk niet leidt tot een grondexploitatie. Dit risico is opgenomen in de 

prognose van de reserve grondexploitatie in de MPG. 

 

Tot 31-12-2019 is op onderstaande projecten voor € 175.000 aan voorbereidingskosten 

geboekt op het onderhandenwerk. Indien een project niet leidt tot een grondexploitatie 

worden deze kosten afgeboekt ten laste van de reserve grondexploitatie.  
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Toelichting (in €1.000) 
Budget 

raming 

Saldo per 

31/12/18 

Mutaties 

2019 

Saldo per 

31/12/19 

Ontwikkeling Denneweg 10 4 -4 0 

Schagen Centrumontwikkeling Waldervaart 97 29 44 73 

Ontwikkeling Remmerdel 83 6 29 35 

Tuitjenhorn Bogtmanweg 39 0 5 5 

Tuitjenhorn Bladstraat 20 0 0 0 

Warmenhuizen Dergmeerweg  105 41 11 52 

Regioplein 10 4 -4 0 

Oudshoorn 30 0 9 9 

Schagerburg B-Veld 8 0 2 2 

Totaal  402 83 92 175 

 

Toelichting 

De ramingen betreffen grotendeels grove inschattingen van de totale voorbereidingskosten 

tot aan het moment van bestuurlijke vaststelling van de grondexploitatie.  

 

De voorbereidingskosten van de ontwikkeling Denneweg en ontwikkeling Regioplein zijn bij 

bestuurlijke vaststelling van deze grondexploitaties verplaatst naar de begroting van de 

grondexploitatie, en staan daarom op 0. 
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Jaarrekening 

 Domein lasten 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Rekening 

2019 

 Domein ruimte en economie 

D1RE1.19 Algemeen 2.967 1.566 -536 

D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen 3.429 9.450 8.063 

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 196 236 259 

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier 
welkom 

873 601 586 

 Subtotaal 7.466 11.854 8.373 
  

 Domein samenleving en gezondheid 

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, 
jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving 

34.188 28.776 28.943 

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en 
culturele leefomgeving en beleving vorm 

9.270 10.297 9.952 

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van 
(vrijwillige) zorg, gezond leven 

5.511 11.041 11.725 

 Subtotaal 48.968 50.114 50.620 
  

 Domein leefomgeving en duurzaamheid 

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de leefomgeving 9.998 10.512 10.333 

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 5.096 6.262 5.902 

 Subtotaal 15.094 16.774 16.235 
  

 Domein inwoner en bestuur 

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, 
goed en betrouwbaar 

40.090 41.513 42.041 

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun 
leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen 

67 185 155 

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting   1 

 Subtotaal 40.157 41.698 42.198 
     

 Totaal Lasten 111.685 120.440 117.426 

 Domein baten 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Rekening 

2019 

 Domein ruimte en economie 

D1RE1.19 Algemeen 2.407 2.003 2.406 

D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen 3.875 12.409 11.739 

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 83 29 19 

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier 
welkom 

80 64 71 

 Subtotaal 6.445 14.505 14.235 
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 Domein samenleving en gezondheid 

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, 
jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving 

9.815 9.787 10.147 

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en 
culturele leefomgeving en beleving vorm 

590 601 646 

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van 
(vrijwillige) zorg, gezond leven 

19.845 6.066 6.135 

 Subtotaal 30.250 16.454 16.928 
  

 Domein leefomgeving en duurzaamheid 

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de leefomgeving 4.730 537 723 

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 5.968 760 523 

 Subtotaal 10.697 1.297 1.246 
  

 Domein inwoner en bestuur 

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, 
goed en betrouwbaar 

63.907 91.034 92.368 

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun 
leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen 

4   

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting    

 Subtotaal 63.911 91.034 92.368 
     

 Totaal Baten 111.304 123.290 124.778 

  
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Rekening 

2019 

 Resultaat voor bestemming -381 2.850 7.352 

 Dotaties aan reserves 17.170 24.399 27.791 

 Onttrekkingen aan reserves 17.911 21.585 20.439 

 Saldo mutaties reserves 741 -2.814 -7.352 

 Resultaat na bestemming 360 36 0 
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  Balans 
   (bedragen x € 1.000) 

Balans per 31 december 2019 (ACTIVA)         

  31-12-2019 31-12-2018 

Vaste activa:        

Immateriële vaste activa        

                   -                    -    

Materiële vaste activa        

Investeringen met een economisch nut       74.995          74.653    

Investeringen in de openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut 

      25.360          19.432    

        100.355         94.085  

Financiële vaste activa        

Kapitaalverstrekking aan:        

Deelnemingen             326                326    

Leningen aan:        

Overige langlopende leningen u/g         3.864            3.638    

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van 

één jaar of langer 

        8.216            8.516    

          12.406         12.481  

          

Totaal vaste activa       112.761        106.565  

Vlottende activa:        

Voorraden        

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in 

exploitatie 

        6.014            4.470    

            6.014           4.470  

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één 

jaar 

       

Vorderingen op openbare lichamen         1.536            2.170    

Overige vorderingen         2.917            5.150    

            4.453           7.319  

Liquide middelen        

Kassaldi                 2                    1    

Banksaldi         8.249            3.244    

            8.251           3.245  

Overlopende activa        

Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren 

komen 

      12.402          11.544    

          12.402         11.544  

          

Totaal vlottende activa         31.121          26.579  

Totaal generaal       143.882        133.145  
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   (bedragen x € 1.000) 

Balans per 31 december 2019 (PASSIVA)         

  31-12-2019 31-12-2018 

Vaste passiva:        

Eigen vermogen        

Algemene reserve         4.274            4.703    

Bestemmingsreserves       56.270          48.129    

Resultaat na bestemming              354                360    

          60.898         53.193  

Voorzieningen        

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's         2.316            1.761    

Voorzieningen voor onderhoudsegalisatie               79                116    

Voorzieningen van derden verkregen middelen         4.240            3.872    

            6.635           5.749  

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één 

jaar of langer 

       

Onderhandse leningen van:        

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen       58.530          53.235    

Door derden belegde gelden               14                  14    

          58.544         53.249  

          

Totaal vaste passiva       126.077        112.190  

Vlottende passiva:        

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd 

korter dan één jaar 

       

Kasgeldleningen         5.000            9.000    

Bank- en girosaldi                -                     -      

Overige schulden         2.869            4.697    

            7.869         13.697  

         

Overlopende passiva        

Nog te betalen bedragen         9.361            6.597    

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog 

te besteden specifieke uitkeringen 

            575                661    

            9.936           7.259  

          

Totaal vlottende passiva         17.806          20.956  

Totaal generaal       143.882        133.145  

     

Totaal waarborgen en garanties         87.095          79.314  
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  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)  daarvoor geeft. 

 

Balans 

De raad heeft op 3 januari 2013 de eerste 'Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid 

van de (nieuwe) gemeente Schagen vastgesteld. Deze nota is nu geactualiseerd.  

In deze notitie is in de afschrijvingstabel vastgelegd welke afschrijvingsmethode en –

termijn geldt en is van kracht vanaf 1 januari 2017. Alle oude investeringen voor deze 

datum worden afgeschreven op basis van het oude beleid. Herwaardering van 

bestaande kapitaallasten op basis van het nieuwe beleid wordt hierdoor niet 

toegepast.  

De ondergrens voor het afschrijven van een investering is vanaf 1 januari 2017 op basis 

van het begrote bedrag bepaald op € 15 duizend. 

 

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur        

gehanteerd. De economische levensduur van activa eindigt, wanneer vervangen 

voordeliger is. In bijlage 1 van de notitie is de ‘Afschrijvingstabel immateriële en 

materiële vaste activa’ opgenomen, waarin de levensduur c.q. afschrijvingstermijn en 

afschrijvingsvorm voor immateriële en materiële vaste activa is weergegeven. 

 

            De algemene beleidslijn is dat er wordt afgeschreven volgens de lineaire methode. 

 

  De beleidslijn is dat met de afschrijving wordt gestart in het jaar na het in gebruik 

nemen 

  van het actief. 

 

De rentelasten worden gerekend met ingang van het jaar van investeren, omdat 

op deze wijze dekking in de begroting wordt opgenomen voor mogelijk aan te 

trekken leningen. Voor het eerste jaar wordt rekening gehouden met een halve 

rentelast (uitgaande van de uitvoering gedurende het jaar). Conform hoofdstuk 5.7 

worden de afschrijvingslasten ingerekend vanaf het jaar nadat het actief in gebruik is 

genomen. 

 

 

Vaste activa  

Voor de notitie zijn de vaste activa van belang. Dit bestaat uit de volgende drie 

onderdelen (artikel 33 BBV): 

-immateriële vaste activa; 

-materiële vaste activa; 

-financiële vaste activa. 

 

Tot de immateriële vaste activa behoren de kosten die zijn verbonden aan het afsluiten 

van geldleningen, het saldo van agio en disagio, de kosten van onderzoek en 

ontwikkeling voor een bepaald actief en de bijdragen aan activa in eigendom van 

derden (artikel 34 BBV). 
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Materiële vaste activa zijn bezittingen van stoffelijke aard die langdurig gebruikt 

worden voor de bedrijfsvoering. In artikel 35 van de BBV wordt het volgende 

onderscheid gemaakt: 

-investeringen met een economisch nut; 

-investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 

heffing kan worden geheven; 

-investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 

De materiële vaste activa worden concreter omschreven in artikel 52, eerste lid van het 

BBV: 

-gronden en terreinen; 

-woonruimten; 

-bedrijfsgebouwen; 

-grond-, weg- en waterbouwkundige werken; 

-vervoermiddelen; 

-machines, apparaten en installaties; 

-overig. 

 

Financiële vaste activa 

Financiële activa zijn (op hoofdlijnen) kapitaalverstrekkingen en langlopend verstrekte 

leningen (artikel 36 BBV).  

 

Voorraden 

Bouwgronden / onderhanden werk 

− De bouwgronden/onderhanden werk bouwplannen zijn gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijzen van de gronden. Deze verkrijgingprijzen zijn vermeerderd met de 

directe kosten van de bouwplannen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten en 

financieringskosten en verminderd met de verkoopopbrengsten van de bouwrijpe 

gronden. 

− De gronden begrepen in de zogenaamde verspreide percelen zijn gewaardeerd 

tegen de gemiddelde marktwaarde. 

 

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn 

gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De 

vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 

worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), 

evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 

beheerskosten. 

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien die met voldoende 

mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang 

daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de 

vervaardigingkosten in mindering gebracht. Indien het verwachte resultaat voor een 

complex negatief blijkt, wordt hiervoor een voorziening ingesteld.  

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde 

indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.  
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Rente 

De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze 

van verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, 

hebben er toe geleid dat in het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording 

(BBV) is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moet 

worden toegerekend met behulp van een renteomslag. Omdat de onderlinge 

vergelijking tussen gemeenten het uitgangspunt is voor de aanpassingen van het BBV is 

hier sprake van een verplichting. 

De term “taakvelden” is de opvolger van “producten”. In het wijzigingsbesluit BBV is 

een uniforme indeling in taakvelden opgenomen. Deze wordt naast de eigen 

gemeentelijke begrotingsindeling bijgehouden. 

De rente die aan de taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van 

een omslagrente. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de 

taakvelden hoort. De omslagrente mag op een veelvoud van een half procent worden 

afgerond. De omslagrente mag maximaal 0,5% afwijken van het werkelijke 

rentepercentage. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met een vermindering 

van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. 

 

Liquide middelen en overlopende posten 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

     

Risico's, rechten en voorwaardelijke/onzekere verplichtingen 

Voor zover de gemeente belangrijke financiële risico's (bijvoorbeeld claims, lopende 

rechtszaken, geschillen en dergelijke) loopt, zijn deze elders in de toelichting vermeld. 

     

Dit geldt tevens voor de voorwaardelijke en onzekere rechten en verplichtingen, 

evenals de gegeven zekerheden en aangegane verbintenissen (bijvoorbeeld 

hypotheken, hypotheekverklaring, borgstellingen, verleende opties en dergelijke). 

   

Wanneer het duidelijk is dat deze risico's en/of verplichtingen daadwerkelijk worden 

geëffectueerd, wordt daarvoor een voorziening in de jaarrekening opgenomen. 

   

Reserves en voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken 

verplichting c.q. het voorzienbare verlies. 

 

Toelichting op de aard en reden van de reserves en voorzieningen 

In artikel 54 en 55 van het BBV is bepaald dat in de toelichting op de balans de aard en 

de reden van de reserves en voorzieningen en de wijzigingen daarin wordt toegelicht. 

In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in de raadsvergadering van januari 

2013, is de aard en de reden van elke reserve en voorziening apart vermeld.  
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Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met 

gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één 

jaar of langer. 

 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Gewaarborgde geldleningen 

De gewaarborgde geldleningen in verband met woningen zijn overgegaan naar de 

Stichting Waarborgfonds Eigen woningen. Een zogenaamde achtervangfunctie voor 

de gemeente is echter blijven bestaan. 

 

Resultaatbepaling  

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde 

waarderingsgrondslagen. Verliezen - voor zover materieel - worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord op het 

moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.  
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  Toelichting op de balans 
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Materiële vaste activa 

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:     

  Saldo per  

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018    

In erfpacht uitgegeven gronden                        -                           -

        

Investeringen met een economisch nut              74.995               74.653      

Investeringen in de openbare ruimte 

met  maatschappelijk nut 

             25.360               19.432  

   

Totaal             100.355               94.085     

      

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.   

      

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met 

economisch nut weer:  

  Saldo per  

31-12-2018 

Investe- ringen Desinves-

tering/ 

afschrijving 

Afboeking 

vaste activa  

Saldo per  

31-12-2019 

Gronden en terreinen                 6.154                  1.339                          6                   7.487  

Woonruimte                         8                            2                           6  

Bedrijfsgebouwen              50.644                     773                  2.008                49.408  

Grond-, weg- en waterbouwkundige 

werken 

             11.346                     194                     515                11.025  

Vervoermiddelen                 1.274                     209                     241                   1.241  

Machines, apparaten en installaties                    855                     269                     147                       45                    932  

Overige materiële vaste activa                 4.372                  1.081                     557                   4.896  

Totaal overige investeringen 

economisch nut 

             74.653                  3.864                  3.477                       45               74.995  

      

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter 

beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2019 daadwerkelijk bestede bedrag en het 

totaalbedrag, dat tot en met 2019 ten laste van het krediet is gebracht.  

      

  Begroot 

krediet 

Werkelijk 

besteed  

2019 

Cumulatief 

besteed t/m 

2019 

Restant  

 

Strategische gronden                    905                     823                     853                      52   

Basis op orde gegevensbeheer (2017)                 1.290                     389                  1.354                      63

-  

Vervanging speeltoestellen (2019)                    276                     179                     179                      97   

Aanpassingen raadszaal                    450                     428                     428                      22   

ICT netwerk/ dataservers, infra (2019)                    210                     184                     184                      25   

De Rank hsv progr 2009                    197                     106                     106                      91   

Uitbr hoofdgebouw Aloysius (HV 2018)                    487                       58                       58                    429   

Herinrichten Rank VvGlaan (2018)                    101                       54                       89                      11   
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Herinrichten Rank Iepenlaan (2018)                    215                     129                     217                      1-  

Renovatie zwembad Oudeslsuis (2019)                      45                       45                       45                      -     

VIOS renovatie A-veld                    600                     571                     571                      29   

Renovatie A-veld Dirkshorn (2019)                    101                       82                       82                      19   

Evenmentenkasten 14 marktkasten (2018)                      45                       40                       45                      -     

Speeltoestellen (2018)                    200                       71                     200                      -     

Verv AED apparatuur (2019)                    120                       96                       96                     24   

Ondergrondse container Muggenburg                    100                       88                       88                     12   

Tractor Valtra N134 D (2019)                    114                     121                     121                      7-  

 

 

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in 

de openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer:  

      

  Saldo per 

31-12-2018 

Investe- 

ringen 

Desinves-

tering/ 

afschrijving 

Afboeking 

vaste activa  

Saldo per  

31-12-2019 

Gronden en terreinen              2.127                        79               2.048  

Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken 

           12.935              3.552                   387            16.100  

Machines, apparaten en installaties             2.343              1.928                      13              4.259 

Overige materiële vaste activa              2.027                 978                      51               2.954  

Totaal investeringen 

maatschappelijk nut 

           19.432              6.458                   530                       -            25.360  

      

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat 

het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2019 daadwerkelijk bestede 

bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2019 ten laste van het krediet is gebracht.  

      

  Begroot 

krediet 

Werkelijk 

besteed  

2019 

Cumulatief 

besteed t/m 

2019 

Restant  

 

Huisvesting wijkvereniging 

Groeneweg 

                698                 790                   800                    101- 

 

Herinrichten 

Dorpsstraat/Ruimtevaartbuurt 

             2.750              1.537                2.426                    324  

 

Vervanging openbare verlichting              4.123              1.928                3.868                    256   

Renovatie groenvakken                 740                 185                   535                    205   

Wegen                 550                 513                   513                      37   

Knelpunten minder validen                 300                 253                   299                         1   

Populierenlaan                 495                 654                   686                    191-  
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De investeringen van vóór 2013 welke zijn geactiveerd, worden afgeschreven volgens de 

regels van de afzonderlijke voormalige gemeenten. Investeringen vanaf 01-01-2013 worden 

lineair afgeschreven conform de door de raad vastgestelde Nota Rente, Activa en 

Afschrijvingsbeleid. 

 

      

De afschrijvingstermijnen voor 

materiële vaste activa met een 

maatschappelijk nut zijn:      

Grond, weg en waterbouwkundige 

werken 10, 20, 30 of 40 jaar    

Gronden en terreinen 30 jaar     

Machines, apparaten en installaties 30 jaar     

Overige materiële vaste activa 6 jaar     

      

Voor o.a. de dekking van afschrijvingen van diverse investeringen met een maatschappelijk 

nut zijn de algemene reserve vrij besteedbaar, de reserve bovenwijkse voorzieningen, 

reserve dorpsplein Callantsoog en de reserve financiering investeringen maatschappelijk 

nut beschikbaar. 
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Financiële vaste activa 

Financiële vaste activa     

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht 

weergegeven: 

  Saldo per 

31-12-2018 

Investe- 

ringen 

Bedrag 

aflossing 

Saldo per 31-

12-2019 

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen               326                    326  

Overige langlopende leningen u/g            3.638                255                  29             3.864  

Overige uitzettingen met een rente typische 

looptijd van één jaar of langer 

           8.516                  19                319             8.216  

Totaal financiële vaste activa         12.480                274                348          12.406  

     

Kapitaalverstrekkingen:     

Deelnemingen     

Omschrijving Saldo per 

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018 

  

NUON               178                178    

NV Huisvuilcentrale                    2                     2    

Finance Academy                    8                     8    

Effecten belegde gelden                   - 

   

                  -    
  

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten               136                136    

Ontwikkelingsbedrijf Kop Noord-Holland-Noord                    3                     3    

Totaal                326                326    

In 2019 is € 150 duizend ontvangen als garanstellingsprovisie van de HVC. 

Voor de aandelen Liander hebben we in 2019 een dividend ontvangen 

over 2018 van € 234 duizend. Voor de aandelen in de BNG bedraagt het 

ontvangen bedrag € 140 duizend (dividend 2018).    

     

Leningen:     

Overige langlopende leningen u/g     

Omschrijving Saldo per 

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018 

  

Lening verenigingen/stichtingen               632                649    

SVN duurzaamheidslening nr 3552            1.018                919    

SVN duurzaamheidslening nr 4213               629      

Starterslening Svn nr 4211            1.217             1.103    

Starterslening Svn nr 4212               176                766    

Hypotheken               192                201    

Totaal 3.864 3.638   
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Het verschil in saldo betreft de reguliere aflossing.    

     

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer  

Omschrijving Saldo per 

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018 

  

Regius college nieuwbouw            7.418             7.673    

Bouw accommodatie Rush                  35                  41    

Vervangen/plaatsen laadpalen                 22                     3    

Bijdrage renovatie dorpshuis Cg                 18                  19    

Voorber verb jeugdgeb Hyksos                 30                  44    

Vordering ivm verkoop Oostwal               695                735    

Totaal             8.216             8.516    
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 Voorraden 
Vlottende activa 

 

Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden 

weergegeven:  
         

  Saldo per 31-

12-2018 

Investe-

ringen 

Opbreng-

sten 

Winst-

neming 

Saldo per 

31-12-2019 

Voorzie- 

ning / 

reserve 

Balans- 

waarde per 

31-12-2019 

Lagedijk N-W            6.867                  41                     4               6.904               6.904  

VZ Lagedijk           1.185-                 1.185-            1.213            2.398- 

Haulo                 22                        22                    22  

Callantsoog Denneweg                   -                       9                  10                      2-                     2- 

Warmenhuizen centrum 

fase 2 

              185                105             1.502  393                820-                 820- 

Groote Keeten 

Boskerpark 

                   2                     3                         5                       5  

Plan brede school 

Burgerbrug 

                17-               2    108                 92                    92  

Plan brede school St. 

Maartensbrug 

                80                1    184               265                  265  

Woningbouwplan 't 

Zand 

              385-            1             3.739  4.123                    0                       0  

Makado Schagen               532             1.577                 2.110               2.110  

Ontwikkeling 

Beethovenlaan 

                41-                 26    15                    0                       0  

Tuitjenhorn De Dijken                 91-                     91                   0-                     0- 

Regioplein                 129                  27                  103                  103  

Nes Noord               461-                                        5                  466-                 466- 

Totaal            5.507            1.895             5.288        4.914 

        

           7.028             1.213             5.815  

Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.  
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Overige onderhanden werk     

  Saldo per 

31-12-2018 

Uitgaven Inkomsten Saldo per 

31-12-2019 

SV Petten               923-               888                    35- 

DKW Destinatiemarketing                 56-               319                400                138- 

DKW OLP Energy & Health                 14                120                  11                123  

DKW Oudesluis (polderpark & 

ontmoetingsplek) 

                15-                 11                     2                    5- 

DKW Oudesluis (leefbaarheid)                 55-                 43                    12- 

DKW Revitalisering Groote Keeten                   -                  352                250                102  

DKW Revitalisering 

verblijfsrecreatie 

                20-                 20                     1                     0  

Project sluitend vangnet                 14                  32                  33                  13  

Centrumontwikkeling Waldervaart                 29                  44                    73  

Ontwikkeling Denneweg                    4                    4-                     -    

Ontwikkeling Remmerdel                    6                  29                    35  

Ontwikkeling Bogtmanweg                   -                       5                       5  

Ontwikkeling Dergmeerweg                 41                  11                    52  

Oudshorn                      9                       9  

Regioplein                    4                    4-                     -    

SOK parkeren, uitzichtpunt, 

strandopgang 

                  4-                    4                      -    

Uitkijktorens St Maartenszee                 75-                 54                    21- 

          

Totaal           1.037-            1.933                697                199  
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen 

als volgt gespecificeerd worden: 

    

Saldo per 

31-12-2019 

Voorziening 

oninbaarheid 

Balans 

waarde per 

31-12-2019 

Balans 

waarde per 

31-12-2018 

Vorderingen op openbare lichamen         1.536              1.536             2.170  

Overige vorderingen:           3.666               749            2.917             5.150  

- financiën            841               254               587             1.317  

- belastingen         1.398               261            1.137             2.557  

- debiteuren Sociaal Domein           1.379               234            1.144             1.265  

- debiteuren Cowwi HK                      -                    -    

- voorschotten ZIN jeugdhulp Sgn              -                     -                    -    

- voorschotten ZIN WMO Sgn              -                     -                    -    

- Overige             49                   49                 11  

Totaal           5.202               749            4.453             7.319  
      

Onder de vorderingen op openbare lichamen vallen alle openstaande vorderingen die de 

gemeente per balansdatum open heeft staan ten aanzien van ministeries, gemeenten, 

provincies en andere openbare lichamen. De voorziening oninbaar wordt bepaald aan de 

hand van een ouderdoms-analyse van de vordering en de te verwachte oninbaarheid. 

Onder de vordering financiën vallen alle overige openstaande vorderingen van de 

gemeente, niet zijnde belastingen. 

      

Onder de vordering belastingen vallen alle openstaande vorderingen m.b.t. OZB, 

rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting. 

      

Onder de vorderingen "Overig" vallen de depot bedragen.   
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Liquide middelen 
    

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

  

Saldo per 31-

12-2019 

Saldo per 31-

12-2018  

Kassaldi               2                1   

Banksaldi         8.249          3.244   

Totaal         8.251          3.245   
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Overlopende activa 
 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 

  

Saldo per 

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018 

Vooruitbetaalde bedragen ten laste van 

volgend begrotingsjaar 

        1.568          1.707  

Nog te ontvangen bedragen:       10.834          9.837  

BCF vordering         7.148          6.654  

Forensenbelasting         1.564          1.405  

Toeristenbelasting         1.530          1.114  

Zwerfafvalvergoeding              43    

Leges december nog te ontvangen            125               62  

Nedvang/HVC            405             563  

Afrekening PGB-WMO-BG               5    

Overige nog te ontvangen bedragen              15               39  

Totaal       12.402        11.544  
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Eigen vermogen 

Vaste passiva     
     

Eigen vermogen     

Het verloop en de boekwaarde van het eigen vermogen is als volgt te specificeren: 

  Algemene 

reserve 

Bestemmings- 

reserve 

Resultaat  voor 

bestemming 

Totaal 

Saldo per 31 december 2018                  4.703               48.129                    360          53.192  

Bestemming resultaat 

jaarrekening 2018 

                      -                      360                    360-                 0- 

Toevoegingen                    549               27.091            27.640  

Onttrekkingen                    978               19.310            20.288  

Saldo baten en lasten 2019                       354               354  

Saldo per 31 december 2019                  4.274               56.270                    354          60.898  
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  Toelichting reserves 

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:  

       

  Saldo per 

31-12-2018 

Toevoe-

gingen 

Onttrek-

kingen 

Resultaat 

vorig 

boekjaar 

Saldo per 

31-12-2019 

Toelichting aard van de reserve 

Algemene reserve             4.703               549              978                4.274  Buffer voor het opvangen van 

financiële risico’s waarvoor geen 

voorzieningen zijn gevormd en 

voor het opvangen van tekorten 

op de jaarrekening en incidentele 

tegenvallers. De Algemene 

reserve vormt een belangrijk 

onderdeel van de (incidentele) 

weerstandscapaciteit van de 

gemeente.  

              4.703               549              978                     -                4.274    

Afvalstoffenheffing                   91               925           1.015                        1  Het dekken van nadelige 

verschillen in de jaarrekening 

tussen de opbrengst van de 

afvalstoffenheffing en 

de  uitgaven met betrekking tot 

de afvalinzameling. Hiermee 

dienen de schommelingen in de 

tarieven van de 

afvalstoffenheffing zoveel mogelijk 

te worden beperkt. 

Egalisatie rioolrecht                 234               585                      819  Het dekken van nadelige 

efficiencyverschillen m.b.t. 

riolering. 

                 325            1.510           1.015                     -                    820    

Onderhoud 

gemeentelijke 

gebouwen 

            1.815               573              334                2.054   Het egaliseren en dekken van 

kosten van meer jaarlijks 

onderhoud gemeentelijke 

woningen en gebouwen.  

Gebouwen 

basisonderwijs 

            8.605            7.455              604              15.456   Het dekken van kosten van 

afschrijvingen van investeringen in 

de nieuwbouw van gebouwen 

van het (speciaal) Basisonderwijs.  

Onderhoud 

gebouwen 

voortgezet. Ondwijs 

            6.128             6.128                       -     Het egaliseren en dekken  van 

afschrijvingen van investeringen in 

de nieuwbouw van gebouwen 

van het (speciaal) Voortgezet 

onderwijs.  

Wmo/minimabeleid                 425                260                    165   Het dekken van:  

-kosten van het saldo tussen de 

uitgaven en het ontvangen 

budget van het ministerie in het 

kader van de Wet Werk en 

Bijstand inkomensdeel en de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. 
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Grondexploitatie             2.744            5.659           1.420                6.984  Het dekken van de 

verliezen/afwaarderingen met 

betrekking tot de grondexploitatie. 

Milieubeleid                   94                   80                      14  Het dekken van kosten 

klimaatprogramma voor de jaren 

2016 tot en met 2019. 

Gymnastiekmateriaal                 139                139                       -    Het dekken van kosten ten 

behoeve van het op peil houden 

van de inrichting van 

gymnastieklokalen/sporthallen 

voor het bewegingsonderwijs. 

Regionaal 

arrangement 

bedrijventerr.  Kop NH 

                  27                          27  Het dekken van de kosten voor de 

uitvoeringsorganisatie van het 

regionaal arrangement 

bedrijventerreinen Kop van Noord 

Holland. 

Aankoop 

kunstvoorwerpen 

                  84                  28                      111  Het dekken van de kosten van 

aankoop van gemeentelijke 

kunstvoorwerpen. 

Financiering invest. 

Econ. Nut 

            3.364               698              288                3.775  Dekking van de afschrijvingen van 

reeds vastgestelde investeringen 

met een economisch nut. 

Financiering invest. 

Maatsch. Nut 

          10.248            4.950              364                  360            15.194  Dekking van de afschrijvingen van 

reeds vastgestelde investeringen 

met een maatschappelijk nut. 

Markt 18             1.129                   73                1.056  Dekking van een deel van de 

kapitaallasten per jaar gedurende 

een periode van de 

afschrijvingstermijn ( 40 jaar) van 

de investering in de nieuwbouw in 

het cultuurgebouw Markt 18. 

NUP                   99                     5                      94  Dekking van de kosten van de 

noodzakelijke investeringen ICT. 

Frictiekosten fusie                 675                109                    566  Het dekken van de frictiekosten 

die ontstaan naar aanleiding van 

de fusie. 

Maatschappelijk nut             4.078            2.315           2.802                3.590  Dekking van investeringen in 

maatschappelijk nut. 

Reserve 

decentralisatie 

sociaal domein 

            2.216                 78-             788                1.350  Het dekken van eventuele 

nadelige saldi tussen de 

vergoedingen van het Rijk en de 

daarmee samenhangende 

uitgaven op het gebied van 

sociaal domein en de 

projectkosten COWWI. 

Overlopende posten                  365                  59              185                    239  De reserve heeft een 

bestedingsfunctie. Deze reserve 

heeft als doel om budget wat in 

het afgelopen begrotingsjaar niet 

is uitgegeven over te hevelen naar 

het volgende jaar, mits er sprake is 

van taken die dan naar het 

volgende begrotingsjaar 

doorschuiven. 
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Opleidingen                 213                  53                      266  Deze reserve heeft een 

bestedingsfunctie. Deze reserve 

heeft als doel om 

opleidingsbudget wat in het 

afgelopen begrotingsjaar niet 

uitgegeven is over te hevelen naar 

het volgende jaar.  

Programma 

"Bewegen naar de 

klant" 

                209                209                       -    De reserve is bestemd voor 

dekking van de kosten over de 

jaren 2015 tot en met 2018 van het 

project Bewegen naar de klant.  

Wegenonderhoud             1.152            1.607           2.589                    170  Het dekken van kosten voor 

vervanging en reconstructie van 

wegen. 

Groenonderhoud                 210               480              625                      65  Het dekken van kosten voor 

vervanging en reconstructie van 

groenvoorzieningen. 

Onderhoud 

buitenruimte 

                393               929           1.123                    198  Het dekken van kosten voor 

vervanging en reconstructie van 

verlichting, speeltoestellen en 

meubilair. 

Dorpshuizen                   18                  40                        58  Het dekken van kosten renovaties 

dorpshuizen.  

Buitensportaccommo

daties 

            2.355               471                 29                2.796  Het dekken van de kosten van 

investeringen/renovaties van 

buitensportaccommodaties. 

Structuurvisie Petten                 464                        464  Dekking van (een gedeelte) van 

de kosten die voortvloeien uit de 

structuurvisie Petten. 

Reddingsbrigades                 356                  81                 56                    381  Het dekken van uitgaven voor 

aanschaf materieel voor de 

reddingsbrigades 

Reserve BYOD                 201               262                 86                    378  Het dekken van investeringen 

Bring Your Own Device 

            47.804          25.580         18.295                  360            55.449    

Jaarresultaat                 360               354                   360-                 519   Het afzonderlijk tot uitdrukking 

brengen van het 

exploitatieresultaat na 

bestemming van de 

programmarekening op de 

balans.  

                  36

0  

             354                  -                   360-                 519    

Totaal           53.192          27.994        20.288                     -              60.898  

       

In de raadsvergadering van december 2019 heeft uw gemeenteraad een notitie Vermogensbeheer vastgesteld 
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Voorzieningen 

Het verloop en de boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren:  

     

  

Verplichtingen en 

risico's 

Onderhouds 

egalisatie 

Van derden 

verkregen 

middelen 

Totaal 

Saldo per 31 december 2018                      1.761                          116                       3.872                       5.749  

Toevoegingen                      1.152                             25                          503                       1.680  

Aanwendingen                         597                             62                          135                          794  

Vrijval                             -                                    -    

Saldo per 31 december 2019                      2.316                             79                       4.240                       6.635  
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Toelichting voorzieningen 
Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: 

       

  Saldo per 

31-12-2018 

Toevoe-

gingen 

Aanwen- 

dingen 

Vrijval Saldo per 

31-12-2019 

Toelichting aard van de reserve 

Pensioen voormalig 

wethouders 

           566                 80               486  Het dekken van kosten die 

voortvloeien uit de pensioenen van 

voormalige wethouders die 

voortvloeien uit de uitkerings- en 

pensioenverordening wethouders. 

Wachtgeldverplichti

ng voormalige 

bestuurders 

           741                 54               688   Het dekken van de gemeentelijke 

kosten inzake 

wachtgeldverplichtingen voormalige 

wethouders.  

Uitstroom personeel              53           598               62               589   Het dekken van de kosten m.b.t. 

uitgestroomd personeel  

frictiekosten 

ontbinding COWWI 

           401              401                   -     Dekking van de frictiekosten 

boventallig personeel van de 

voormalige ISD.  

Bedrijfsvoeringrisico's            554                -                 554   Dekking van de mogelijke risico's in 

de bedrijfsvoering, .  

          1.761  1.152           597             -            2.316    

Onderhoud 

zwembad De Wiel 

             68                   1                 66  Dekking van de jaarlijkse bijdrage in 

de kosten van onderhoud van 

recreatieplan De Wiel in de periode 

2006 tot en met 2025. 

Onderhoud 

begraafplaats 

             48             25               60                 13  Dekking van de jaarlijks 

onderhoudskosten van de algemene 

begraafplaats. 

             116             25               62             -                 79    

Parkeerfonds              46                   3                 43   Het voldoen aan de verplichting om 

op grond van de Bouwverordening te 

voorzien in de behoefte aan 

parkeervoorzieningen ten behoeve 

van derden.  

Riool         3.827           503            132            4.197   Het dekken van kosten voor 

toekomstige investeringen/groot 

onderhoud riolering.  

          3.872           503            135             -            4.240    

Totaal         5.749        1.680            794             -            6.635  

       

In de raadsvergadering van december 2019 heeft uw gemeenteraad een notitie Vermogensbeheer vastgesteld 
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Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of 

langer 
 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:    

        

    

Saldo per 

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018     

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen           58.530           53.235      

Door derden belegde gelden                   14                   14      

Totaal             58.544           53.249      

        

        

Binnenlandse banken en overige 

financiële instellingen 

  Saldo per  

31-12-2018 

Vermeer-

deringen 

Aflossingen Saldo per 

31-12-2019   

BNG           53.235             9.000             3.705            58.53

0    

Totaal             53.235             9.000            3.705            58.53

0    

        

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1,7 miljoen.   

        

Door derden belegde gelden   Saldo per  

31-12-2018 

Vermeer-

deringen 

Vermin-

deringen 

Saldo per 

31-12-2019   

Commissie Zijper Museum                   14                        

14    

Totaal                    14                    -                      -                   14    

        

        

M.i.v. 2019 zijn de gelden van de reddingsbrigades aan onze reserves toegevoegd. 

Uit deze reserves worden nu de  uitgaven voor de aanschaf van materieel voor de 

reddingsbrigades gedekt.     

Voor het Zijper museum betreft het een legaat welke de gemeente moet besteden aan  

het Zijper museum.   
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Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter 

dan één jaar 

Vlottende passiva   

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:   

   

  Saldo per 

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018 

Netto-vlottende schulden met een rente typische 

looptijd korter dan één jaar 

            7.869            13.697  

Overlopende passiva             9.936              7.259  

Totaal            17.806            20.956  

 

 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

     

  Saldo per  

31-12-2019 

Saldo per 

31-12-2018 
  

  

Kasgeldleningen             5.000             9.000    

Bank- en girosaldi                    -                      -      

Overige schulden             2.869             4.697    

Totaal              7.869           13.697    

     

Onder de overige schulden vallen de openstaande crediteuren per balansdatum.  
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  Overlopende passiva 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:    
     

  Saldo per  

31-12-2019 

Saldo per  

31-12-2018 
  

  

Van Europese of Nederlandse overheden 

ontvangen, nog te besteden voorschotten op 

specifieke uitkeringen 

               575                 661  

  

Nog te betalen bedragen:             9.361              6.597    

- BTW                124                   12    

- Nog te betalen bedragen             4.177              5.236    

- Loonheffing/ premies december             2.189      

- Transitorische rente             1.154              1.153    

- Vooruitontvangen bedragen             1.718                 196    

Totaal              9.936              7.259    

     

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:  
     

  Saldo per 

 31-12-2018 

Toevoe- 

gingen 

Vrijgevallen 

bedragen 

Saldo per  

31-12-2019 

Onderwijs achterstandenbeleid                    -                           -    

Ketelduinweg                180                     180  

Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)                433                     86                 346  

Actieplan jeugdwerkeloosheid (AJW)                  44                       44  

Project ontsluiting                     5                          5  

Totaal                 661                    -                     86                 575  
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  Waarborgen en garanties 

      

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de 

geldlening gespecificeerd worden: 

  Aard/ omschrijving Oorspronkelijk 

bedrag 

Percentage 

borgstelling 

Saldo per  

31-12-2018 

Saldo per  

31-12-2019 

TV Oudesluis aanleg tennisbanen 20 50%                                2                                 2  

TV Warmenhuizen aanleg tennisbanen 170 50%                              26                               26  

STC Schagen aanleg tennisbanen 75 50%                              15                               15  

Wooncompagnie 

(BNG) 

sociale woningbouw 11.866 50%                        7.173                         5.596  

Wooncompagnie 

(BNG) 

sociale woningbouw 3.735 100%                        2.728                         2.582  

Wooncompagnie 

(NWB) 

sociale woningbouw 56.000 50%                      20.070                       28.000  

Wooncompagnie (ASN) sociale woningbouw 4.000 100%                        4.000                         4.000  

Wooncompagnie 

(ABN) 

sociale woningbouw 16.600 100%                      16.600                       16.600  

Wooncompagnie 

(pensioenfonds) 

sociale woningbouw 519 100%                            327                             302  

Woonzorg Nederland 

(BNG) 

sociale woningbouw 8.323 50%                        2.993                         2.870  

Woonzorg Nederland 

(AEGON) 

sociale woningbouw 3.041 100%                        3.041                         3.041  

Woonzorg Samen 

(BNG) 

sociale woningbouw 7.833 100%                        7.259                         6.919  

Stichting Noordwest 

Ziekenhuisgroep 

(Ver/aan)bouw 

ziekenhuis 

11.345 9,09%                              82                               41  

Stichting Sportpodium 

Waarland 

Bouw 1.150 100%                               -                           1.150  

Stg Dorpshuis Kolfweid 

Callantsoog 

sociale woningbouw 69 100%                              11                                 6  

Totaal   124.745                        64.326                       71.149  

 

In 2019 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.  

  Omschrijving Garantie bedrag 

per 31-12-2018 

Garantie bedrag 

per 31-12-2019 

Garantstelling HVC Garantstelling leningen HVC                      14.988                       15.300  

Totaal                         14.988                       15.300  
 

    

De gemeente Schagen staat garant voor de betaling van rente en aflossingen van de leningen Huisvuilcentrale te 

Alkmaar (H.V.C.) naar rato van het aantal aandelen, overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst. Het 

saldo van de leningen per ultimo 2018 bij de HVC bedroeg € 623 miljoen (aandeel Schagen € 15,3 miljoen). 
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COVID-19 (coronavirus) en de jaarrekening 2019 
Het COVID-19  virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wel heeft het 

COVID-19 virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de maatschappelijke impact. 

Via rapportages in 2020 wordt u hierover verder geïnformeerd. 
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Verloop van de post onvoorzien 
Verloop post Onvoorzien 2019 

 

Primaire begroting 2019     52.334 

2e tussenrapportage 2019 aframen post onvoorzien  -52.334 

        0 
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 Algemene dekkingsmiddelen 
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Overzicht incidentele baten en lasten 
Overzicht incidentele baten en lasten 

 

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 opgenomen, 

conform de Financiële verordening artikel 4 punt 6 van de gemeente Schagen. 

 

(Bedragen x 

Lasten        € 1.000) 

6010902 Reserve gebouwen onderwijs, storting gedeelte tafelzilver  1.041 

6010905 Reserve grondexploitatie, storting gedeelte tafelzilver    745 

6010905 Reserve grondexploitatie, winstnemingen complexen  4.914 

6040040 Organisatieontwikkeling         161 

6080000 Mutatie dubieuze debiteuren         334 

6080000 Voorziening bedrijfsvoeringsrisico's        475 

6672000 Zorgcontinuïteit Transferium         125 

6811000 Vastgoed en projecten op sterkte        151 

6824010 Ophoging voorziening Lagedijk     1.213 

Diverse Frictiekosten ontvlechting COWWI        394 

Diverse Diverse projecten sociaal domein           140  

           9.693 

 

  Baten 

6010905 Reserve grondexploitatie, ophoging voorziening Lagedijk  1.213 

6010905 Reserve grondexploitatie, vastgoed en projecten op sterkte           151  

6010918 Reserve decentralisatie sociaal domein, diverse projecten              140 

6010921 Reserve bewegen naar de klant, organisatieontwikkeling     150 

6030100 Verkopen gronden, gebouwen minus kosten (tafelzilver)  1.786 

6640000 GRGA kasoverschot 2018         231 

6080000 Bijdrage voorziening frictie ontvlechting COWWI      394 

6080000 Leningen SVN            251 

6824010 Resultaten grondexploitatie      4.914 

           9.355 
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Verplichte BBV indicatoren 

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
      

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 
begroting 

Waarde 
jaarrekening 

Bestuur en 
ondersteuning 

Formatie Fte per 1.000 
inwoners 

eigen 
gegevens 

 8,41 Fte 

Bestuur en 
ondersteuning 

Bezetting Fte per 1.000 
inwoners 

eigen 
gegevens 

 8,41 Fte 

Bestuur en 
ondersteuning 

Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen 
gegevens 

€ 661,- € 675,- 

Bestuur en 
ondersteuning 

Externe inhuur Kosten als % van 
totale loonsom + 
totale kosten inhuur 
externen 

eigen 
gegevens 

 13,4% 

Bestuur en 
ondersteuning 

Overhead % van totale lasten eigen 
gegevens 

12% 15% 

Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 
jongeren 

Bureau Halt Schagen 38,7 NL 

137,4 (Wsgj 

2016) 

103 schagen 

131 NL 

(wsjg) 2017 

Veiligheid Harde kern jongeren Aantal per 10.000 
inwoners 

KLPD Schagen 0,4, NL 

1,3 (Wsjg 2014) 

 

Schagen 0,4, NL 

1,3 (Wsjg 2017) 

 

Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS Schagen 1,2  NL 

2,3 (Wsjg 2016) 

 

1,1 Schagen 2,2 

NL 

(wsjg 2017) 

Veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS Schagen 4,5, NL 

5,3 (Wsjg 2016) 

 

Schagen 38,5 

NL 51,5 

(wsjg 2017) 

Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS Schagen 1,8, NL 

3,3 (Wsjg 2016)  

Schagen 1,8 

NL 2,9 

(wsjg 2017) 

Veiligheid Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS Schagen 6, NL 

6,8 (Wsjg 2016)  

 

Schagen 50,9 

NL 62,7 

(wsjg 2017) 

Verkeer en 
vervoer 

Ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met een 
motorvoertuig 

%  Schagen 7%, NL 

7% (Wsjg 2014) 

 

 

Verkeer en 
vervoer 

Overige 
vervoersongevallen met 
een gewonde fietser 

%  Schagen 12%, 

NL 10% (Wsjg 

2014) 

 

 

Economie Functiemenging % wsjg 50,7% (2016) 51,0% (2017) 

Economie Bruto Gemeentelijk 
Product 

Verhouding tussen 
verwacht en gemeten 
product 

  vervallen 

Economie Vestiging (van bedrijven) Aantal per 1.000 
inwoners in de leeftijd 
van 15 t/m 74 jaar 

wsjg 134 (2016) 124,6 (2017) 
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Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 
leerlingen 

Ingrado 0,1% (Wsjg 2016) Schagen 0,14 

NL 1,81 

(wsjg 2016) 

Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1000 
leerlingen 

Ingrado Schagen 30,64 

NL 26,88 (Wsjg 

2016) 

 

Schagen 30,64 

NL 26,55 

(wsjg 2016) 

Onderwijs Vroegtijdig 
schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers) 

% deelnemers aan 
het VO en MBO 
onderwijs 

DUO Schagen 1,6 en 

NL  

Schagen 1,0 

NL  2,1 

(wsjg 2016) 

Sport, cultuur en 
recreatie 

Niet-sporters % RIVM Schagen 46%, 

NL 49,9% (Wsjg 

2014) 

 

Schagen 45,9% 

NL 48,7 

(wsjg 2016) 

Sociaal domein Ziekenhuisopname na 
verkeersongeval 

% ziekenhuisopname 
na verkeersongeval 
met een 
motorvoertuig 

 Schagen 7%, NL 

7% (Wjsg1014) 
 

Sociaal domein Vervoersongevallen met 
gewonde fietser 

% overige 
vervoersongevallen 
met een gewonde 
fietser 

 Schagen 12%, 

NL 10% 

(Wsjg2014) 

 

Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 
inwoners in de leeftijd 
15 - 64 jaar 

LISA 583 (2016) Schagen 598,3 

NL 651,5 

(wsjg 2017) 

Sociaal domein Jongeren met een delict 
voor de rechter 

% 12 t/m 21 jarigen Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel 

Schagen 1,51, 

NL 1,45(Wsjg 

2015) 

 

Schagen 1,51 

NL 1,45 

(wsjg 2015) 

Sociaal domein Kinderen in 
uitkeringsgezin 

% kinderen tot 18 jaar Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel 

Schagen 2,85, 

NL 6,58  (2015) 

Schagen 2,84 % 

NL 6,58% 

(wsjg 2015) 

Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame 
beroepsbevolking ten 
opzichte van de 
beroepsbevolking 

CBS 66,7% (2016) Schagen 67,1 

NL 66,6 

(wsjg 2017) 

Sociaal domein Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel 

Deze indicator 

kan komen te 

vervallen 

Deze indicator 

is komen te 

vervallen 

Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel 

Schagen 1,07 NL 

1,52 (2015) 

Schagen 1,07% 

NL 1,52% 

(wsjg 2015) 

Sociaal domein Personen met een 
bijstandsuitkering 

Aantal per 10.000 
inwoners 

CBS Schagen 19, NL 

41,3 

Schagen 19 

NL 40,1 

(wsjg 2018) 

Sociaal domein Lopende re-
integratievoorzieningen 

Aantal per 10.000 
inwoners van 15 - 64 
jaar 

CBS Schagen 4,2, NL 

15 (Wsjg 2016) 

Schagen 5,2 

NL 15,3 

(wsjg 2018) 

Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 
tot 18 jaar 

CBS Schagen 8,9, NL 

10,7 (Wsjg 2016) 

 

Schagen 8,4 

NL 9,2 

(wsjg 2018) 

Sociaal domein Jongeren met 
jeugdbescherming 

% van alle jongeren 
tot 18 jaar 

CBS Schagen 0,8, NL 

1,2 (Wsjg 2016) 

Schagen 0,8% 

NL 1,0% 

(wsjg 2018) 
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Sociaal domein Jongeren met 
jeugdreclassering 

% van alle jongeren 
van 12 tot 23 jaar 

CBS Schagen 0,3,  NL 

0,5 (Wsjg 2016) 

Schagen 0,2 

NL 0,3 

(wsjg 2018) 

Sociaal domein Cliënten met een 
maatwerkarrangement 
WMO 

Aantal 10.000 
inwoners 

GMSD Nog geen 

gegevens 

beschikbaar. 

 

Nog geen 

gegevens 

beschikbaar 

Volksgezondheid 
en milieu 

Omvang huishoudelijk 
restafval 

Kg/inwoner wsgj 224  (Wsjg 2016) 155 (2017) 

Volksgezondheid 
en milieu 

Hernieuwbare elektriciteit % wsjg 25,9%(2016) 22,1% (2017) 

Vhrosv Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro wsgj 219 (Wsjg 2016) 231 (2018) 

Vhrosv Nieuw gebouwde 
woningen 

Aantal per 1.000 
woningen 

wsjg 11,2% (2016) 4,7% (2017) 

Vhrosv Demografische druk % wsgj 81,4 (2016) 82,4 (2018) 

Vhrosv Gemeentelijke 
woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

In Euro's wsgj € 684,- 697 (2018) 

Vhrosv Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

In Euro's wsgj € 748,- 736 (2018) 
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Vennootschapsbelasting 
In 2019 hebben we vennootschapsbelasting (vpb) betaald over de jaren 2016 en 2017. 

Deze is als last, zijnde € 1.331,- opgenomen in deze jaarrekening. 

Voor de jaren 2018 en 2019 is de vennootschapsbelasting nog niet bepaald. We zijn nog in 

overleg met de belastingdienst hoe om te gaan met de resultaten vanuit de 

grondexploitatie. In het 1e halfjaar 2020 verwachten wij hier meer duidelijkheid over te 

krijgen. Op het moment dat wij voor de grondexploitatie vpb-plichtig worden leidt dit tot een 

zwaardere last dan dat wij over de jaren 2016 en 2017 hebben verantwoord. 
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Begrotingsrechtmatigheid 
Nr. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste 

de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden 

onderkend: 

Onrecht-

matig, 

maar telt 

niet mee 

voor het 

oordeel 

Onrecht-

matig, en 

telt mee 

voor het 

oordeel 

1 Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet 

passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men 

tegen beter weten in geen voorstel tot 

begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de 

doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk 

aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving 

(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.  

 X 

2 Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 

beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig 

vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. 

Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op 

jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, 

maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing 

ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals 

afgesproken met de raad.  

 X 

3 Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, 

bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. 

X 

 

 

4 Budgetoverschrijdingen bij open einde 

(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter 

in het kader van het opmaken van de jaarrekening een 

(niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

X  

 

 

5 Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door 

extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de 

aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog 

geen besluit genomen 

 X 

6 Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke 

achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd 

omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de 

subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder 

blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in 

de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de 

uitleg van wet- en regelgeving die na het 

verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen 

rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. 

Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de 

overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden 

weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het 

lopende jaar.  

- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar  

- geconstateerd na verantwoordingsjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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7 Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 

(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk 

zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en 

financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende 

jaren.  

- jaar van investeren  

- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Overschrijdingen programmarekening 

 

Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat er op de domeinen samenleving en gezondheid, 

leefomgeving en duurzaamheid en het domein inwoner en bestuur een overschrijding van 

de lasten heeft plaatsgevonden. Deze overschrijding ten opzichte van de voor deze 

domeinen begrote lasten wordt door het college hieronder toegelicht. 

 

Het domein samenleving en gezondheid heeft een overschrijding op de lasten van € 

1,7miljoen. Deze overschrijding is als volgt te verklaren: 

 

Er is voor een bedrag van € 1,1 miljoen gestort in de reserve gebouwen onderwijs. Dit betreft 

het laatste deel van de verkoop van "tafelzilver". Hiervoor was eerder een bedrag van € 5 

miljoen uit deze reserve gehaald om investeringen met maatschappelijk nut af te boeken. Dit 

is dus het gevolg van verkoop van gronden en dus direct gerelateerd. Deze overschrijding is 

onrechtmatig, maar telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant. Zie hiervoor punt 

3 van de tabel. 

 

Een andere oorzaak is een overschrijding van het budget zorgkosten WMO (€ 311 duizend) 

en huishoudelijke hulp (€ 67 duizend). Dit betreffen zogenaamde open einde regelingen. 

Deze overschrijdingen zijn pas na afloop van het boekjaar zichtbaar geworden. Hierdoor valt 

de overschrijding onder punt 4 van de tabel en telt dus niet mee voor het oordeel van de 

accountant. 

 

Een derde oorzaak is de overschrijding in de zorgkosten van de jeugd (€ 130 duizend). Dit 

betreffen zogenaamde open einde regelingen. Deze overschrijdingen zijn pas na afloop van 

het boekjaar zichtbaar geworden. Hierdoor valt de overschrijding onder punt 4 van de tabel 

en telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant. 

 

Een laatste oorzaak betreft de overschrijding op Veilig Thuis (€ 103 duizend). Hierover is pas 

tegen het einde van het jaar een besluit genomen binnen de GGD. Hier door was er voor ons 

geen tijd meer om dit budget technisch nog mee te nemen in een wijziging. Daardoor valt 

de overschrijding onder punt 6 van de tabel en telt niet mee voor het oordeel van de 

accountant.  

 

Het domein leefomgeving en duurzaamheid heeft een overschrijding op de lasten van € 89 

duizend. Deze overschrijding is als volgt te verklaren: 

 

Het onderhoudsbudget voor wegen is overschreden met € 143 duizend. Dit heeft 

voornamelijk te maken met het aanbrengen van nutsvoorzieningen. Hiervoor worden de 

wegen opgebroken dan worden de nutsvoorzieningen aangelegd. Hiervoor betalen de 

nutsbedrijven een vergoeding. Deze vergoeding is ook € 112 duizend hoger dan geraamd. 
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Dit zijn dus direct gerelateerde baten. Hierdoor telt deze overschrijding niet mee voor het 

oordeel van de accountant, zie punt 3 van de tabel. 

 

 

Het domein inwoner en bestuur heeft een overschrijding op de lasten van € 181 duizend. 

Deze overschrijding is als volgt te verklaren: 

 

Het vormen van een voorziening voor bedrijfsrisico's zorgt voor een overschrijding van € 554 

duizend. De hoogte van de te vormen voorziening is pas na afloop van het begrotingsjaar 

bekend geworden. Hierdoor telt deze overschrijding niet mee voor het oordeel van de 

accountant, zie punt 6 van de tabel. 
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Af te sluiten investeringen 
3101020 Verenigingsgebouw wijkverenging 

Groeneweg 

698.200 705.536 7.336 Meerwerk verricht op 

w&s installatie 

7531030 

 

Vios renovatie A-veld 

 

600.000 

 

571.359 

 

28.641 

 

Bij het vaststellen van 

het 

accommodatiebeleid 

is uitgegaan van een 

volledige 

reconstructie van de 

velden. Na inspectie 

bleek dat bepaalde 

onderdelen nog goed 

functioneerde en 

daardoor niet 

vervangen moest 

worden. Deze 

constatering in 

combinatie met 

gunstige 

aanbesteding zorgen 

voor een besparing 

op de kosten van de 

diverse sportvelden. 

Het overschot wordt 

ten gunste gebracht 

van de reserve 

accommodatiebeleid. 

 

7531034 

 

Renovatie A-veld Dirkshorn 

 

101.000 

 

81.739 

 

19.261 

 

Bij het vaststellen van 

het 

accommodatiebeleid 

is uitgegaan van een 

volledige 

reconstructie van de 

velden. Na inspectie 

bleek dat bepaalde 

onderdelen nog goed 

functioneerde en 

daardoor niet 

vervangen moest 

worden. Deze 

constatering in 

combinatie met 

gunstige 

aanbesteding zorgen 

voor een besparing 

op de kosten van de 

diverse sportvelden. 

Het overschot wordt 
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ten gunste gebracht 

van de reserve 

accommodatiebeleid. 

 

7714000 

 

Vervangen AED-apparatuur 

 

120.000 

 

86.255 

 

33.745 

 

In de gehele 

gemeente is de AED 

apparatuur 

vervangen. De 

aanbesteding voor 

deze vervanging is 

lager uitgevallen dan 

de oorspronkelijke 

raming. Daarnaast zijn 

er nog gelden 

ontvangen voor de 

inruil van de oude 

apparaten. 

 

3247004 Snel vaartuig (PTN119)  45.000 54.069 -9.069 In de 2e rapportage 

2019 is dit krediet 

verhoogd. De 

overschrijding is het 

gevolg van BTW die 

kostenverhogend is. 

7140018 Vaartuig reddingsbrigade 

Callantsoog 

37.500 44.077 -6.577 De overschrijding is 

het gevolg van BTW 

die kostenverhogend 

is. 

 

7140020 Vaartuig reddingsbrigade Sint 

Maartenszee 

40.000 43.951 -3.951 De overschrijding is 

het gevolg van BTW 

die kostenverhogend 

is. 

 

 

Domein leefomgeving en duurzaamheid 

3218012 Boomprojecten (2017) 56.000 56.470 -470 Conform planning.  

3239000 Heestervakken heel 

Schagen 

210.000 209.927 72 In de gehele gemeente 

zijn heestervakken 

gereconstrueerd.  

3218005 Fietsstraat Vliedlaan 15.000 5.500 9.500 Lasten betreffen 

engineering. Fietsstraat is 

niet gerealiseerd. 

3218010 Reconstructie 

bomenstructuur  

606.000 607.070 -1.070 Door de gehele 

gemeente zijn bomen 

geplant. 
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7560039 Park Waldervaart 50.000 51.964 -1.964 Voorbereiding zijn 

afgerond. Er is begonnen 

aan de uitvoer van het 

project park 

Waldervaart. 

3218008 Kruising brede school 

Warmenhuizen 

45.000 49.454 -4.454 Project afgerond. Door 

afwatering problemen is 

er een lichte 

overschrijding ontstaan. 

7210042 Renovatie 

Dorpsstraat/Veilingweg 

220.000 219.740 259 Renovatie is volgens 

planning uitgevoerd en 

binnen budget. 

3218017 Kruising St-

maartensweg-

bredeschool 

150.000 124.318 25.681 Reconstructie kruising 

uitgevoerd. Door 

gunstige aanbesteding 

blijven we ruim binnen 

het budget. 

7580040 Vlonder oostkade 

Waarland 

30.000 26.400 3.600 Vlonder is volgens 

planning vervangen. 

 

Domein Inwoner en bestuur 

7002034 Ontwikkeling 

applicatielandschap 

(2018) 

92.245 86.757 5.488 Afgerond binnen budget. 

7002038 Ontwikkeling 

applicatielandschap 

(2019) 

50.316 52.228 88 Afgerond binnen budget. 

7002039 ICT 

netwerk/dataservers, 

infra (2019) 

209.649 184.293 25.356 Krediet kan komen te 

vervallen. Voor 2020 is er 

weer een nieuw krediet 

beschikbaar. 

7002040 Overige ICT/innovatie & 

pilots (2019) 

16.772 0 16.772 Het is niet nodig geweest 

om dit krediet aan te 

wenden. 

7002041 Nieuw beleid / 

ontwikkelingen (2019) 

41.930 35.624 6.306 Krediet kan komen te 

vervallen. Voor 2020 is er 

weer nieuw krediet 

beschikbaar. 

 

Domein Ruimte en economie 

3101027 Monumentenbeleid 

(2017) 

100.000 95.000 5.000 Betreft de subsidie 

verstrekking aan de Zijper 

kerken. De 

werkzaamheden zijn 

afgerond. 
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3101026 Gemeenschappelijke 

regeling lichte 

archeologie (2017) 

35.000 35.000 0 Werkzaamheden zijn 

afgerond 
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Wet Normering Topinkomens (WNT) 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 

volgende op gemeente Schagen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-

maximum 

  

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Gemeente Schagen is € 194.000. Het weergegeven 

individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 

tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 

dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.  

  

Bezoldiging topfunctionarissen  

  

Leidinggevende topfunctionarissen 

 

Gegevens 2019ragen x € 1 N.S. Swellengrebel  E. Zwagerman G.E.P. Meijer 

Functiegegevens5 secretaris griffier griffier 

Aanvang6 en einde functievervulling in 

2019 

[01/01] – [31/12] [01/01] – [24/9] [24/9] – [31/12] 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)7   

[1,0] [1,0] [1,0] 

Dienstbetrekking?8  [ja] [ja] [ja] 

Bezoldiging9       

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 113.079 € 78.163 € 28.315 

Beloningen betaalbaar op termijn € 19.669 € 13.420 € 4.578 

Subtotaal € 132.748  € 91.583 € 32.893 

        

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
€ 194.000 € 141.912 € 52.619 

        

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 
N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

        

Bezoldiging € 132.748 € 91.583 € 32.893 

        

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan12 
N.v.t.  N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 
N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2018     

bedragen x € 1 N.S. Swellengrebel       E. Zwagerman   

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier   

Aanvang5 en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12   

Deeltijdfactor in fte6  1,0 1,0   

Gewezen topfunctionaris?7 Nee Nee   

(Fictieve) dienstbetrekking?8 Nee Nee   

        

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen9 
111.140 83.453   

Beloningen betaalbaar op termijn9   21.454 16.117   
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Subtotaal 132.594 99.570   

        

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
189.000 189.000   

        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11 - -   

Totale bezoldiging 132.594 99.570   
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Sisa bijlage 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 


