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1e Tussenrapportage 2016
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Domein Burger en Bestuur

Registratienr.
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Samenvatting
Met de raad is afgesproken om de raad, via tussenrapportages, in het jaar, een aantal keer te
informeren over de voortgang van de te behalen resultaten en de ontwikkeling van het
begrotingssaldo.
Aangeboden wordt de 1e rapportage 2016. In deze rapportage wordt gerapporteerd t/m april 2016
en vindt bijstelling van diverse budgetten plaats. Deze bijstelling geeft een aanpassing van het
begrotingssaldo 2016 .

Financiën
De bijstelling van de budgetten leiden tot een begrotingssaldo voor het jaar 2016 van € 885.000
negatief. Een dekking van dit tekort wordt nog niet gegeven omdat er ontwikkelingen zijn die
eventueel positief uitpakken voor de gemeente: mei-circulaire 2016, rechtszaak Liander en hierdoor
meer opbrengsten precario dan begroot en overblijven eenmalig geld binnen het Sociaal domein.
In de tweede rapportage 2016 komen wij hierop terug.

Risico’s
In de rapportage is een apart hoofdstuk opgenomen over nieuwe aanvullende risico’s.
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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

Gepubliceerde bijlagen:
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.13 mei 2016, nr. ; 16.046145
gezien het advies van de Auditcommissie d.d. 1 juni 2016;

besluit:
-

In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2016.
In te stemmen met de begrotingswijzigingen die leiden tot een nadelig resultaat van
€ 885.000.

Aldus besloten in de vergadering van: 21 juni 2016.

De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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