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Onderwerp 2e Tussenrapportage 2020

Publiekssa menvatting
In de begroting 2020 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In deze 
tussenrapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel Staat van de gemeente staan de 
belangrijkste ontwikkelingen. Bij de domeinen houden we de toelichting kort en rapporteren we op 
afwijking. Daarnaast hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot financiële aanpassingen 
voor 2020 ramen wij nu een positief resultaat van C 564 duizend.

Voorgesteld besluit
- Kennis te nemen van de voortgang van de planning van 2020 en stemt in met de financiële 
aanpassingen die leiden tot een positief saldo van C 564 duizend.

- In te stemmen met een onttrekking uit de reserve Onderhoud gebouwen van C 83 duizend
- In te stemmen met een aanpassing van de onttrekking uit de reserve Afvalstoffenheffing van C 65 
duizend

- In te stemmen met een dotatie van C 92 duizend in de reserve Overlopende posten
- In te stemmen het afsluiten van kredieten die opgenomen zijn in het hoofdstuk 'Overzicht kredieten".

Aanleiding
Het college wil transparant zijn naar de raad en inwoners en rapporteert over de voortgang van de 
planning zoals opgenomen in de begroting 2020.

Belang
Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de 
uitvoering van de begroting 2020.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de voortgang van de begroting 2020 en is bijsturing nodig?

Beoogd effect voor samenleving
ĝ Realisatie van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in de begroting 2020.
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Financiële consequenties
» De diverse aanpassingen in deze rapportage leiden tot een verwacht voordelig resultaat van
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C 564 duizend.

Communicatie van het besluit
» De 2e Tussenrapportage wordt via een web-applicatie gepubliceerd.

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
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