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Onderwerp: Rekenkameronderzoek over de verkoop van Tafelzilver van gemeente Schagen

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 11 februari 2020,

Constaterende dat:
De rekenkamercommissie van de gemeente Schagen in opdracht van de gemeenteraad een rapport 
heeft uitgebracht over de verkoop door het college van B&W van snippergroen, gebouwen en 
gronden in het bezit van de gemeente, ook wel genoemd de verkoop van tafelzilver.

De rekenkamer heeft geconcludeerd dat er geen duidelijk strategie is vastgesteld voor de realisatie 
van de doelstelling verkoop tafelzilver; er weinig vastgestelde procedures zijn bij de verkoop van 
gebouwen en dat de gemeente poogt lering te trekken uit de commotie rond de verkoopprocessen.

Overwegende dat:
De gemeenteraad belang heeft bij heldere procedures en duidelijke strategieën bij de verkoop van 
tafelzilver.
Het college van B&W poogt lering te trekken uit de conclusies van de rekenkamer.
Stellers van oordeel zijn dat het college daadwerkelijk actie moet ondernemen, de raad hierover 
moet informeren en laten oordelen en vervolgens implementeren.

Wijzigt het raadsbesluit “Rekenkameronderzoek over de verkoop van Tafelzilver van gemeente 

Schagen :

Besluit:
De onderstaande aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Schagen over te nemen en het 
college opdracht te geven over de voortgang van de implementatie van deze conclusies aan de raad 
voor 1 augustus 2020 te rapporteren:

en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting bij het amendement
De verkoop van tafelzilver is een bevoegdheid van het college van B&W. Met de verkoop kan de 
gemeente inkomsten realiseren. Dit raakt het budgetrecht van de gemeenteraad. De rekenkamer 
heeft na onderzoek geconstateerd dat een aantal processen rond de verkoop van tafelzilver 
gebreken vertoonden en adviseert deze te herstellen cq te verbeteren. In het voorliggende 
raadsbesluit besluit de raad de conclusies onder de aandacht van het college van B&W te brengen. 
Indieners van dit amendement achten dit te vrijblijvend. Gelet op het belang van de conclusies en 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie is een formele terugkoppeling in opdracht van de raad 
noodzakelijk.


