
Besluit

Vergadering van 8 november 2022

Begroting 2023

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022  

besluit

1. De gewijzigde programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026, 
2. In te stemmen met de onderwerpen die nog niet financieel zijn verwerkt in de Kadernota 2022 te weten: 
- Meicirculaire 2022, 
- Cameratoezicht 2026 
- Bijstelling kapitaallasten  
- Bijstelling geïndexeerde baten.
De toelichtingen zijn verwerkt in de begroting onder 'Toelichting van het begrotingssaldo 20232-2026'.
3. De te voteren kredieten 2023 van € 5,6 miljoen vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming, zoals 
deze bij de programma’s staan vermeld.
4. In te stemmen met het extra budget voor de zorgkosten voor de Jeugdzorg, ad. € 2.760.304 en deze te dekken 
door een taakstelling op te nemen voor een hogere bijdrage van het Rijk.
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 423.500 voor Multitreffer, met het oog 
op de teruggave van de BTW uit de specifieke uitkering van het Rijk (SPUK regeling).
6. In te stemmen met het incidenteel verwerken van besparingen in de jaarschijf 2023, ad. € 157.500.
7. In te stemmen met de verwerking van de septembercirculaire Gemeentefonds voor de jaren 2023 - 2026.
8. De mutaties in de reserves voor het jaar 2023 vast te stellen.

Het door GroenLinks ingediende amendement betreffende biologische landbouw is aangenomen. Hierdoor de 
volgende wijziging:

In het boekwerk van de begroting 2023 bij paragraaf 4.6 Groen en biodiversiteit bij ‘wat willen wij daarvoor doen’ de 
zin ‘We stimuleren biologische landbouw en bloemrijke akkerranden.’ 
te wijzigen in: 
‘We stimuleren biologische landbouw en bloemrijke akkerranden. Dit doen we niet alleen door het ondersteunen 
van bedrijven die willen omschakelen naar biologische landbouw maar ook door de al bestaande biologische 
landbouw te blijven stimuleren om biologisch te kunnen blijven.’

Het door Wens4U ingediende amendement betreffende toevoegen tekst bij 5.6 Evenementen is aangenomen. 
Hierdoor de volgende wijziging:

In het boekwerk van de begroting op bladzijde 50 bij 5.6. Evenementen de volgende tekst bij Doelstelling en 
Resultaten op te nemen:

Doelstelling: Vergrootten van de sociale binding tussen bewoners en onderling begrip tussen verschillende groepen 
mensen.
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Resultaten: Het kan mensen trots maken op ‘hun ’stad of dorp waar het evenement plaats vindt. Grotere sociale 
cohesie en een betere kwaliteit van leven. 

Aldus besloten in de vergadering van 8 november 2022.

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


