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  Raadsvergadering van 10 mei 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

12 april 2016 

G.E.P. Meijer 

0224 – 210 642 

Jaarstukken 2015 

Economisch Domein, Sociaal Domein en Domein Burger en Bestuur 

16.031600 

 

 

Samenvatting 

Voor u liggen de jaarstukken 2015 van de gemeente Schagen. Deze jaarstukken zijn door ons college opgesteld 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant. De accountant heeft de jaarstukken voorzien van een 

goedkeurende verklaring voor de getrouwheid. De verklaring voor rechtmatigheid is op het moment van het 

schrijven van dit voorstel nog onzeker. Deze is nog afhankelijk van de accountantsverklaringen van de 

zorgleveranciers en de Sociale Verzekeringsbank. Het is nog de vraag of deze op tijd worden verstrekt en of ze 

goedkeurend zijn. Wanneer hier meer over bekend is, wordt u geïnformeerd. 

 

Uw raad wordt voorgesteld de jaarstukken van 2015 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen conform het 

bijgevoegde besluit. 

 

 

Kaders 

Het sluitstuk van de P&C cyclus is de jaarrekening. Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet 

stelt het college deze op en stelt de raad deze voor 15 juli vast.  

 

De jaarstukken 2015(jaarverslag en jaarrekening) inclusief de saldobestemming hebben betrekking op 

alle doelstellingen binnen alle domeinen maar dragen in het bijzonder bij aan doelstelling 2 en 3  van 

het Domein Burger en Bestuur;. Met de jaarrekening legt het college aan de raad verantwoording af 

over  de voortgang van de doelstellingen en de daarbij behaalde resultaten.  

 

 

 

Financiën 

De jaarrekening 2015 van de gemeente Schagen sluit rekenkundig met een positief saldo van  

€ 2.372.683.  Dit batig saldo wordt in hoofdzaak veroorzaakt door (eenmalige) overschotten binnen 

het Sociaal domein van € 1,76 miljoen en € 0,7 miljoen extra aan precario.  

 

In de laatste tussenrapportage van 2015 werd een prognose van het rekeningsaldo gegeven van  

€ 605.000 negatief.  In de jaarstukken wordt bij ieder domein een uitleg gegeven over de verschillen 

tussen de begrote en werkelijke baten en lasten over 2015.  

 

Een aantal investeringen wordt afgesloten. Deze staan genoemd in bijlage 1 van de jaarrekening. De 

overige gaan over naar 2016. 

 

Voor het batig saldo stellen we de volgende saldobestemming voor: 
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Overhevelen budgetten naar 2016 

 

- Subsidieverplichtingen monumenten  € 37.259 

 

De monumentensubsidie is met ingang van 2016 afgeschaft.  

Er lopen echter nog een aantal verzoeken. Voorgesteld wordt 

om het restant budget monumentensubsidies 2015 hiervoor 

over te hevelen naar 2016. 

 

- Budget rekenkamer € 40.035 

 

De rekenkamer heeft in haar jaarverslag verzocht om het  

budget dat zij over hebben gehouden, over te hevelen  

naar 2016.  

 

Storting reserve Maatschappelijk nut (openbare buitenruimte) € 2.295.389 

  

Het beleidsplan  Openbaar Gebied, dat in dezelfde raad als  

deze jaarrekening wordt behandeld, laat zien dat de financiële  

middelen voor de openbare ruimte niet toereikend zijn. We gaan  

gefaseerd toegroeien naar het benodigde budget. Met deze  

extra storting ontstaan er extra mogelijkheden om de fasering op  

basis van de beheersplannen goed vorm te geven. Een deel van  

het batig saldo bestaat uit de opbrengst van precario op kabels  

en leidingen. De belastingplichtige heeft deze heffing aange-  

vochten. Hierdoor is het risico aanwezig, wat wij zeer klein achten,  

dat de heffing moet worden terugbetaald en deze extra storting  

deels moet worden teruggedraaid.  

 

 

 

Vervolgtraject 

Na vaststelling door de gemeenteraad worden de jaarstukken toegezonden aan de provincie. 

 

 

Risico’s 

De risico’s van de gemeente en de relatie hiervan met het weerstandsvermogen is toegelicht in de 

paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de jaarrekening. 

 

 

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

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 

- Jaarstukken 2015 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 4 
 

- Productenrekening 2015 

- Rapport van bevindingen accountantscontrole 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 april 2016, nr. ;  

 

gehoord het advies van de Auditcommissie d.d. 21 april 2016; 

 

gelet op het bepaalde in artikel artikel 197 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en 

Verantwoording;  

 

besluit: 

 

1. De jaarstukken van 2015 (jaarverslag en jaarrekening vast te stellen en het rekenkundig saldo 

van € 2.372.683 als volgt te bestemmen: 

- Overhevelen budget subsidieverplichtingen monumenten  € 37.259 

- Overhevelen budget rekenkamer € 40.035 

- Storting reserve Maatschappelijk nut  

(openbare buitenruimte) € 2.295.389 

 

2. De investeringen zoals genoemd in bijlage 1 van de jaarrekening af te sluiten. Voor deze 

investeringen geldt, dat zij zijn afgerond en dat er geen verdere uitgaven meer zijn te 

verwachten. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 10 mei 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


