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  Raadsvergadering van 10 mei 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

12 april 2016 

M.J.J. Nieuweboer 

0224 – 210 651 

Onderzoek naar de reserves en voorzieningen van de gemeente Schagen 

Domein Burger en Bestuur 

16.037089 

 

 

Inleiding 

 

In de Financiële verordening van de gemeente Schagen (ex artikel 212 van de Gemeentewet) is 

onder artikel 11 opgenomen dat om de vier jaar de Nota Reserves en voorzieningen wordt  

geactualiseerd en door de raad wordt vastgesteld. 

De huidige nota is vastgesteld door de raad op 3 januari 2013. 

 

Om hier aan te voldoen is er in 2016 een onderzoek gedaan naar de reserves en voorzieningen van 

de gemeente Schagen.  

 

 

 

Onderbouwing 

 
Het onderzoek resulteert in een aantal aanbevelingen. Deze staan hieronder en per aanbeveling 

geven we aan hoe we er mee om gaan. 

 

1. De Reserve bovenwijkse voorzieningen opheffen en het saldo overhevelen naar de 

algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we gedeeltelijk over. We stellen voor de reserve wel op te heffen 

maar met een andere bestemming.  Bij de begroting 2016 is namelijk besloten om € 400.000 

van deze reserve in te zetten voor klimaatbeleid. Wij stellen voor om hiervoor een nieuwe 

reserve te vormen; de Reserve ambitieus milieubeleid. Voor het restant ad € 682.299 stellen 

we voor dit te storten in de Reserve grondexploitatie. 

 

2. De Reserve WMO/Minimabeleid opheffen en het saldo overhevelen naar de reserve 

decentralisatie sociaal domein. 

 

Deze aanbeveling nemen we niet over. In de meerjarenbegroting wordt deze reserve 

ingezet voor WMO-activiteiten. In 2020 is het saldo 0 en kan de reserve alsnog worden 

opgeheven. 

 

3. De Reserve onderhoud wegen op te heffen en het saldo over te heven naar de algemene 

reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we gedeeltelijk over. We stellen voor om de reserve op te heffen 

en het saldo over te hevelen naar de Reserve wegenonderhoud. In feite worden deze twee 

reserves samengevoegd.  
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4. De Reserve gymnastiekmateriaal op te heffen en het saldo over te hevelen naar de 

algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we niet over. De gemeente is verantwoordelijk voor het 

gymnastiekmateriaal ten behoeve van gymnastiekonderwijs. Hiervoor wordt deze reserve 

ingezet.  

 

5. De Reserve investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) opheffen en het saldo 

overhevelen naar de reserve grondexploitatie. 

 

Deze aanbeveling nemen we over rekening houdend met de reeds geraamde 

onttrekkingen voor de woonvisie en het bodeminformatiesysteem. 

 

6. De Reserve project waterberging op te heffen en het saldo over te heven naar de 

algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we over. 

 

7. De Reserve aankoop kunstvoorwerpen op te heffen en het saldo over te hevelen naar de 

algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we niet over. Wij stellen voor de reserve te behouden voor 

toekomstige kunstaankopen. 

 

8. De investeringen die gedekt worden vanuit de reserve financiering investeringen 

maatschappelijk nut zo snel mogelijk af te schrijven. 

 

Deze aanbeveling nemen we over. Dit wordt in 2016 gerealiseerd en de reserve wordt 

daarna opgeheven. In 2014 is ten onrechte € 3,4 miljoen in deze reserve gestort. Dit had 

gestort moeten worden in de Reserve maatschappelijke nut. Voorgesteld wordt dit nu te 

corrigeren. Na deze correctie resteert een bedrag van € 139.450 in deze reserve. Voorgesteld 

wordt om dit over te hevelen naar de algemene reserve. 

 

9. De Reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens op te heffen en het saldo over te heven 

naar de algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we over rekening houdend met de reeds geraamde onttrekking 

voor de structuurvisie Petten en de brede scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug. 

 

 

10. De Reserve SVn duurzaamheidslening op te heffen en het saldo over te heven naar de 

algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we over. Deze reserve was bedoeld voor de administratieve 

lasten en rentevoordeel voor de duurzaamheidsleningen. Door de lage rentestand zijn er 

geen rentekosten voor de gemeente en de administratieve lasten worden gedekt uit de 

exploitatie. 

 

11. De Reserve NUP (nationaal uitvoeringsprogramma e-dienstverlening overheid) op te heffen 

en het saldo over te heven naar de algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we niet over. Wij stellen voor deze reserve in stand te houden voor 

noodzakelijke ICT-investeringen.  

 

12. De Reserve Decentralisatie sociaal domein samenvoegen met de Reserve 

WMO/minimabeleid en de Reserve I-deel participatie. 

 

Deze aanbeveling nemen we gedeeltelijk over. De Reserve WMO/minimabeleid willen we in 

stand houden (zie ook onderdeel 2 van dit overzicht. Voor de Reserve I-deel participatie 

wordt voorgesteld deze toe te voegen aan deze reserve (zie onderdeel 14) 

 

13. Bij de reserve opleidingen een plafond in te stellen van rond de € 4 ton.   
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Deze aanbeveling nemen we gedeeltelijk over. Wij stellen voor het plafond vast te stellen op  

€ 250.000. Ter informatie: het jaarbudget voor opleidingen bedraagt € 472.000 (2016). 

 

14. De Reserve I-deel participatie opheffen en het saldo overhevelen naar de reserve 

decentralisatie sociaal domein. 

 

Deze aanbeveling nemen we over. De reserve heeft echter op 1-1-2016 geen saldo. 

 

15. De Voorziening bodemsanering opheffen en het saldo overhevelen naar de reserve 

grondexploitatie. 

 

Deze aanbeveling nemen we over. 

 

16. De Voorziening parkeerfonds opheffen en het saldo overhevelen naar de algemene reserve. 

 

Deze aanbeveling nemen we niet over. In de raad van mei  staat een voorstel op de 

agenda waarbij de nieuwe nota parkeernormen gekoppeld wordt aan deze voorziening.  

 

 

 

Naast de aanbevelingen vanuit het onderzoek doen we de volgende aanvullende voorstellen 

 

17. De Reserve investeringen economisch nut te verlagen met € 1.636.316 ten gunste van de 

algemene reserve. 

 

Deze reserve wordt ingezet ter afdekking van een aantal investeringen waaronder de 

brandweerkazernes. Deze zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio en de lasten hiervan zijn 

verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Deze reserve kan voor dit onderdeel verlaagd 

worden. 

 

18. De Reserve RUD op te heffen en het saldo over te hevelen naar de algemene reserve. 

 

Het project digitalisering bij de RUD is afgerond. De reserve is hier niet meer voor nodig. 

 

19. De Reserve overlopende posten op te heffen en het saldo over te hevelen naar de 

algemene reserve. 

 

Dit betreft een reserve uit de voormalige gemeente Harenkarspel waar nu geen directe 

bestemming meer voor is. 

 

20. De Reserve verkoop vastgoed op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Reserve 

gebouwen basisonderwijs 

 

In het dekkingsplan bij de begroting 2015 is afgesproken, dat in 2016 € 5 miljoen aan 

bestemmingsreserves wordt geleend om oude investeringen in maatschappelijk nut af te 

boeken. Deze reserves worden dan weer aangevuld met de verkoop van “tafelzilver”. 

Deze reserve was bedoeld om de verkopen in te verzamelen en dan in 1x terug te storten in 

de reserve van waaruit geleend is. Op verzoek van de auditcommissie wordt nu voorgesteld 

om ieder jaar de gerealiseerde verkopen direct terug te storten. De Reserve gebouwen 

basisonderwijs is één van de reserves van waaruit wordt geleend. 

 

21. Vanuit de reserve Frictiekosten € 2.419.290 over te hevelen naar de algemene reserve. 

 

In deze reserve blijft dan een bedrag achter voor de reeds besloten onttrekkingen plus een 

bedrag van € 700.000 voor de digitalisering van het archief. 

 

22. Een Reserve structuurvisie Petten te vormen. Deze te voeden vanuit de binnen de algemene 

reserve en reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens hiervoor al beschikbaar gestelde 

bedragen van in totaal € 2.123.000. 

 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 4 van 6 
 

23. Een Reserve De Kop Werkt te vormen en hier € 3.700.000 in te storten ten laste van de 

algemene reserve. Uit deze reserve kan dan de bijdrage van de gemeente Schagen voor de 

projecten vanuit De Kop Werkt gedekt worden. 

 

24. Vanuit de algemene reserve het salarisbudget eenmalig te verhogen met € 650.000 in 

verband met de invoering van het individueel keuze budget (IKB). 

 

Deze verplichting vloeit voort uit de CAO- gemeenten. De gemeente is verplicht dit vanaf 

2017 in te voeren. Het financieel gevolg voor de gemeente bestaat vooral uit het direct 

uitbetalen van vakantiegeld in plaats van achteraf. Nu hebben we aan het eind van het 

jaar een latente verplichting aan ons personeel van 7 maanden vakantiegeld. Dit verdwijnt 

en houdt in dat we één jaar geconfronteerd worden met een extra vakantiegelduitkering. 

Hier is ongeveer € 650.000 mee gemoeid. Omdat het opgebouwd vakantiegeld over 2016 

betreft, nemen we de last in het jaar 2016. 

 

25. Het maximum voor de reserve decentralisatie sociaal domein te stellen op € 1.200.000. 

 

 

Overige bijzonderheden 
 

Binnen de algemene reserve is een bedrag van € 609.250 gelabeld voor het wijkcentrum Groeneweg 

in Schagen (RB Schagen 16-12-2008).  Geadviseerd wordt dit te handhaven. 

 

 

Financiën 
 

Dit voorstel leidt tot verschuivingen binnen de reserves en voorzieningen. Daarnaast wordt het 

salarisbudget eenmalig verhoogd als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB). 

De mutaties staan compact weergegeven in het onderstaande overzicht. 

 

 

 

 

 

Mutaties bestemming

algemene 

reserve

ambitieus 

milieubeleid 

(nieuw)

reserve 

wegen- 

onderhoud

reserve grond- 

exploitatie

Reserve De 

Kop Werkt 

(nieuw)

Reserve 

gebouwen 

basisonderw.

salaris- 

budget

Op te heffen reserves

Reserve bovenwijkse voorzieningen  400.000€         682.299€             

Reserve onderhoud wegen 14.287€             

Reserve ISV 78.715€                

Reserve project waterberging 159.678€         

Reserve fin. Investeringen maatsch. Nut 139.450€         

Reserve dekking nieuwe beleidsvoorn. 265.557€         

Reserve Svn duurzaamheidslening 300.000€         

Voorziening bodemsaering 106.774€             

Reserve RUD 26.181€           

Reserve overlopende posten 60.670€           

Reserve verkoop vastgoed 273.512€           

overhevelingen

Reserve investeringen economisch nut 1.636.316€     

Reserve frictiekosten 2.441.929€     

Algemene reserve -4.350.000€   3.700.000€       650.000€      

 

Totaal 679.781€         400.000€         14.287€             867.788€             3.700.000€       650.000€      
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Risico’s 

 

Als de nota Reserves en voorzieningen niet 1 keer per 4 jaar wordt geactualiseerd wordt er niet 

voldaan aan artikel 11 van de Financiële verordening van de gemeente Schagen. Dit kan gevolgen 

hebben voor een goedkeurende controleverklaring. 

 

Auditcommissie 

 

Dit voorstel is behandeld in de auditcommissie van 21 april 2016. Het oorspronkelijke voorstel vond de 

auditcommissie niet goed leesbaar. Dit heeft geleid tot het nu voorliggende voorstel. 

 

De auditcommissie vroeg om aandacht voor een opmerking van de accountant. De accountant 

meldt in het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2015, dat de namen van de 

bestemmingsreserves onderwijs gewijzigd moeten worden. Nu heten de reserves Onderhoud 

gebouwen basisonderwijs en Onderhoud gebouwen voortgezet onderwijs. De reserves worden niet 

meer ingezet voor onderhoud maar dienen ter afdekking van investeringen. Met ingang van 2016 zijn 

de namen aangepast. 

 

Daarnaast plaatste de auditcommissie nu en al eerder opmerkingen bij de Reserve verkoop vastgoed. 

Hierin worden de opbrengsten van de verkoop van “tafelzilver” verzameld alvorens deze teruggestort 

worden in de bestemmingsreserve waaruit het benodigde bedrag is geleend (zie dekkingsplan 

begroting 2015). De auditcommissie pleitte ervoor om dit bedrag direct terug te storten en de Reserve 

Verkoop vastgoed op te heffen. Dit is in dit voorstel verwerkt. 

 

 

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: 

 

- Overzicht reserves en voorzieningen 

- Onderzoek naar de reserves en voorzieningen van de gemeente Schagen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

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

 

gezien het advies van de auditcommissie  d.d. 21 april 2016; 

 

gelet op het bepaalde in artikel  11 van de Financiële verordening van de gemeente Schagen (artikel 

212 Gemeentewet);  

 

besluit: 
 

I. Een Reserve ambitieus milieubeleid te vormen; 

II. Een Reserve De Kop Werkt te vormen; 

III. De Reserve bovenwijkse voorzieningen op te heffen het saldo voor € 400.000 over te hevelen 

naar de Reserve ambitieus milieubeleid  en het restant ad € 682.299 te storten in de Reserve 

grondexploitatie; 

IV. De Reserve onderhoud wegen op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Reserve 

wegenonderhoud; 

V. De Reserve ISV op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Reserve grondexploitatie; 

VI. De Reserves project waterberging, financiering investeringen maatschappelijk nut, dekking 

nieuwe beleidsvoornemens, Svn duurzaamheidslening, RUD en overlopende posten op te 

heffen en de saldi over te hevelen naar de algemene reserve; 

VII. De Voorziening bodemsanering op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Reserve 

grondexploitatie; 

VIII. De Reserve verkoop vastgoed op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Reserve 

gebouwen basisonderwijs; 

IX. Vanuit de Reserve investeringen economisch nut € 1.636.316 over te hevelen naar de 

algemene reserve; 

X. Vanuit de Reserve Frictiekosten € 2.441.929 over te hevelen naar de algemene reserve; 

XI. Vanuit de algemene reserve € 3.700.000 over te hevelen naar de Reserve De Kop Werkt; 

XII. Vanuit de algemene reserve € 650.000 toe te voegen aan het salarisbudget voor 2016 in 

verband met de invoering van het idividueel keuze budget (IKB); 

XIII. De Nota reserves en voorzieningen conform I tot en met XII aan te passen. 

 

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 


