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Gemeente Schagen - Raadsvergadering d.d. 23 juni 2020  
Commentaar Auditcommissie op 1e Tussenrapportage 2020 
 
 
Op 2 juni jl. kwam de Auditcommissie digitaal bijeen en sprak onder meer over de 
eerste tussenrapportage over de financiële stand van zaken, de 
begrotingsuitputting en doelbereiking per voorjaar 2020. Wethouder mw. Kruit 
leidde het onderwerp in. 
 
In deze tussenrapportage leest u wat de organisatie tot op heden in dit lopende 
begrotingsjaar gedaan heeft. Met deze rapportage wordt echter ook voorgesteld 
diverse budgetten bij te stellen. U krijgt dus niet alleen een rapportage met de 
stand van het voorjaar 2020, maar wij maken u erop attent dat tegelijk met de 
voortgangsrapportage aan de raad gevraagd wordt suppletoire 
begrotingswijzigingen 2020 te accorderen.  
 
Hoewel er hard gewerkt is door de organisatie aan deze rapportage, mede gezien 
de turbulentie door het Covid-19 virus en de daarbij noodzakelijke uitgaven, kon 
de wethouder ons er nog niet geheel van verzekeren dat het hier geen posten 
betrof die nieuw beleid behelzen. Er zijn wel verbeterstappen gemaakt, bijv. een 
overzicht van mutatie reserves. De Auditcommissie pleit echter nogmaals voor 
een voor de raad begrijpelijke onderbouwing en transparantie hieromtrent. 
Tevens stelt de commissie procedureel voor het bijbehorende raadsbesluit 
zelfstandig leesbaar te doen zijn en niet te verwijzen naar ‘diverse onttrekkingen 
uit en stortingen in…’ 
 
De eerste tussenrapportage komt uit op een prognose negatief saldo jaarrekening 
2020 ten opzichte van de begroting 2020 van ruim € 522 duizend, mede 
ingegeven door de uitgaven rond het Covid-19 virus. Dit conform de inzichten van 
de situatie in mei 2020. Een notitie over de effecten van de meicirculaire 2020 
heeft de raad vervolgens separaat ontvangen op 10 juni jl. Het Gemeentefonds 
groeit of krimpt met de ontwikkeling van de rijksuitgaven (zogenaamd trap op 
trap af systeem). Dit keer wordt dit effect ‘vastgezet’. 
 
De boodschap van de wethouder Financiën is als volgt:  
 
“De effecten van de meicirculaire laten een positief financieel beeld zien. We 
krijgen de komende jaren meer geld uit het Gemeentefonds dan we eerder 
begroot hebben. Daardoor sluiten we in de periode 2020 – 2024 een aantal 
begrotingsjaren positief en in 2024 zelfs flink positief. Dat betekent dat we – zoals 
eerder verwacht - hoogstwaarschijnlijk niet hoeven te bezuinigen.  
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Tegelijk betekent het evenmin dat we flink geld kunnen uitgeven, want we weten 
bijvoorbeeld nog niet precies hoeveel het Rijk ons compenseert voor de corona-
uitgaven die we doen en wat de herijking van het gemeentefonds voor ons voor 
gevolgen heeft. Daarnaast zijn niet alle nieuw genoemde ontwikkelingen die in de 
kaderbrief staan al financieel helemaal doorgerekend. Vooralsnog ziet het saldo 
van de komende jaren er in ieder geval positief uit”. 
 
De auditcommissie constateert dat bezuinigen niet hoeven maar dat we nog niet 
precies weten hoeveel het rijk ons compenseert voor de corona-uitgaven. De 
commissie geeft dus mee waakzaam te zijn, totdat gedurende dit jaar duidelijk 
wordt wat wel of niet kan. Organisatie en college gaan nu aan de slag met de 
begroting 2021, met de beperkte kaders die we als raad nu kunnen meegeven. En 
de raad zal zich dan in het najaar 2020 kunnen buigen over deze begroting met 
meer actuele gegevens over de situatie van dat moment. 
 
De Auditcommissie heeft – zoals u weet - expliciet aandacht gevraagd voor de 
onafhankelijke positie van Concern Control ten behoeve van de sturing en 
beheersing en de interne controle. Anders bestaat een risico dat de accountant 
niet kan steunen op het werk van de interne controle. In 2018 is de positie van 
Concern Control veranderd. De wethouder heeft ons nu toegezegd in het najaar 
2020 te komen met een notitie/feitenrelaas en hierover in gesprek te gaan. Ook 
zal worden gewerkt aan meer toegesneden informatie over treasury en liquiditeit. 
 
Rest ons om u mee te geven dat de organisatie in uitzonderlijke (digitale) 
omstandigheden heel veel werk heeft verzet om de raad inzicht te bieden in 
crisissituatie en t.a.v. de voortgang. Daarover willen wij graag onze erkentelijkheid 
en dank uitspreken! 
 
Het is aan de raad hier verder inhoudelijk op in te gaan. Tot zover. 
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