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Onderwerp programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024

Publiekssamenvatting
De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is ter vaststelling aangeboden. Deze begroting is 
gebaseerd op het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022. DE begroting is digitaal te 
raadsplegen.

Voorgesteld besluit
Het college te autoriseren en of te machtigen:

Voor het Domein inwoner en bestuur tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van 
C 42,9 miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 99.3 miljoen.
Voor het Domein ruimte en economie tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van 
C 5,9 miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 8,2 miljoen.
Voor het Domein samenleving en gezondheid tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag 
van C 53,7 miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 18,3 miljoen.
Voor het Domein leefomgeving en duurzaamheid tot het verrichten van uitgaven tot een 
bedrag van C 31,1 miljoen en het realiseren van opbrengsten van C 7,8 miljoen.

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

De begroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024

Aanleiding
In Gemeentewet is opgenomen dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting vaststelt en deze voor 15 
november moet toesturen aan de provincie. Los van de wettelijke vereiste is de begroting het 
moment voor de gemeenteraad om de financiële kaders voor het komende jaar vast te stellen 
waarbinnen het college aan het werk gaat.
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Belang
Bij het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het in uitvoering geven aan het 
beleid, tot het verrichten van uitgaven en het realiseren van opbrengsten.

Financiële consequenties
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De begroting sluit met een klein positief saldo van C 2 duizend.

2021 2022 2023 2024

Saldo begroting na Ie Tussenrapportage 2020 (A) 299 266 197 -841
Subtotaal autonome ontwikkelingen (B) -545 -838 -453 -587
Saldo na autonome ontwikkelingen (OA-B) -246 -572 -256 -1428
Subtotaal speerpunten (D) 360 424 424 424
Saldo na autonome ontwikkelingen en speerpunten 
(E - C-D) 115 -148 168 -1003
Subtotaal overige ambities (F) -196 167 219 216
Voorlopig saldo begroting (Gs E - F) -81 19 387 -787
effecten september circulaire 249 58 74 31
Saldo voorlopig na september circulaire 168 77 461 -756
Bijdrage vanuit Algemene reserve: toevoeging 
overschot 2020 -170
Saldo voor de begroting 2021 en de 
meerjarenraming 2022-2024 -2 77 461 -756
bedragen x C 1.000 V N N V

In de begroting is een gedetailleerde verloop staat opgenomen die de ontwikkeling van het 
saldo aangeeft. Zie hiervoor het hoofdstuk financiële begroting.

Communicatie van het besluit
De begroting is gedeeld met de pers en openbaar gemaakt via de gebruikelijke kanalen. 
Een digitale versie is via de website raadpleegbaar.

Realisatie van het besluit
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de begroting toegezonden aan de provincie. 
Deze gaat vervolgens bepalen of het repressieve toezicht gehandhaafd blijft. Het college 
geeft opdracht tot uitvoering.

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester

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

Gepubliceerde bijlagen: begroting 2021
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