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Publiekssamenvatting 
Om aanspraak te maken op een provinciale subsidie ter waarde van € 225.000,-  wordt de Raad 

voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ad. € 2.100.000,- voor de reconstructie van 

de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt te Dirkshorn. 

 

 

Gevraagde besluit 
Een krediet van € 2.100.000,- inzake de reconstructie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt te Dirkshorn 
beschikbaar te stellen en deze te dekken uit: Voorziening riolering (€ 830.000,-), Reserve investeringen 
maatschappelijk nut (€ 1.045.000,-) en Provinciale subsidie (€ 225.000,-). 

 

 

Aanleiding 
Voor de reconstructie van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt heeft de provincie Noord-Holland een 
subsidie klaarliggen ter grootte van € 225.000,-. Om deze subsidie daadwerkelijk te ontvangen moet 
de betreffende reconstructie echter vóór 1 november 2017 aanbesteed zijn. Deze finale datum van 
de provincie is echter één week eerder dan de begrotingsvergadering van 7 november 2017 waarin 
de Raad het benodigde aanvullend krediet gevraagd zou worden. 

 

Belang 
Budgetrecht van de Raad; rechtmatig handelen college. Alsnu conflicteert de finale deadline van de 
provinciale subsidie (gunning vóór 1 november 2017) met het budgetrecht van Raad 
(begrotingsvergadering 7 november 2017).  
 
Om de provinciale subsidie van € 225.000, - niet mis te lopen (door tijdig te kunnen gunnen) wordt uw 
Raad gevraagd om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling d.d. 7 november 2017 nu over het 
aanvullende krediet positief te besluiten. 

 

Centrale vraag 
Wenst u, Een krediet van € 2.100.000,- inzake de reconstructie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt te 
Dirkshorn beschikbaar te stellen en deze te dekken uit: Voorziening riolering (€ 830.000,-), Reserve 
investeringen maatschappelijk nut (€ 1.045.000,-) en Provinciale subsidie (€ 225.000,-). en daarmee de 
provinciale subsidie ter grootte van € 225.000,- veilig te stellen? 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Uitvoering geven aan het participatieve project voor de reconstructie van de Dorpsstraat en de 
Ruimtevaartbuurt te Dirkshorn. Dit in samenwerking met de dorpsraad én met cofinanciering van de 
provincie Noord-Holland middels een subsidie ter grootte van € 225.000,-. 

 

Kader 
• Begroting 2017, raadsbesluit; 8 november 2016   

• Nota van uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021, 

raadsbesluit; 27 juni 2017 

• Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland, besluit Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland; 20 december 2016 

• Subsidiebeschikking provincie Noord-Holland; 26 mei 2017 

 
Argumentatie 
Conform de Begroting 2017 (raadsbesluit; 8 november 2016) en de Nota van uitgangspunten voor de 

begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 (raadsbesluit; 27 juni 2017) is de laatste maanden 

uitvoering gegeven aan de voorbereiding van de reconstructie van de Dorpsstraat en 

Ruimtevaartbuurt te Dirkshorn. De voorbereidingen voor de reconstructie van de Dorpsstraat en de 

Ruimtevaartbuurt zijn inmiddels in volle gang. Het ontwerp is samen met de dorpsraad, de betrokken 

bewoners en de gemeente opgesteld. Voor de reconstructie van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt 

heeft de provincie Noord-Holland een subsidie klaarliggen ter grootte van € 225.000,- 

(subsidiebeschikking; 26 mei 2017). 

 

Het ligt in de planning deze reconstructie in 2018 uit te voeren. Een harde eis van de provincie om 

voor genoemde subsidie in aanmerking te komen is wel dat het werk vóór 1 november 2017 aan een 

aannemer gegund moet zijn. Dit betreft een uiterste datum. Deze finale datum van de provincie is 

echter één week eerder dan de begrotingsvergadering van 7 november 2017 waarin de Raad 

gevraagd zou worden het aanvullend krediet, middels de Begroting 2018 ter beschikking te stellen. 

 

Hierdoor conflicteert de finale deadline van de provinciale subsidie (gunning vóór 1 november 2017) 

met het budgetrecht van Raad (begrotingsvergadering 7 november 2017). Om de Provinciale 

subsidie van € 225.000, - niet mis te lopen (door tijdig te kunnen gunnen), wordt het budgetrecht van 

de Raad op het specifieke onderwerp van de reconstructie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt te 

Dirkshorn naar voren getrokken naar de raadsvergadering van 26 september 2017.  

 

Alternatieve besluitvorming 
In de Nota van uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 is het 

project reconstructie Dirkshorn opgenomen. Het krediet en de dekking zou dan worden opgenomen 

in de begroting 2018. Nadat de Nota was opgesteld is de provinciale subsidiebeschikking ontvangen, 

waarin is vermeld dat gunning vóór 1 november 2017 moet plaatsvinden. De begrotingsbehandeling 

is echter na deze datum (d.d. 7 november 2017). 

 

Als alternatief kunt u er voor kiezen nu niet te besluiten en de besluitvorming in de 

begrotingsvergadering van 7 november 2017 te laten plaats vinden, zoals ten tijde van de nota van 

uitgangspunten gedacht. In dat geval gaat de provinciale subsidie over 2017 niet door.  

 

Een tweede alternatief is het werk niet gunnen en een nieuwe subsidieaanvraag  in 2018 indienen. 

Nieuwe subsidieverlening voor dit project door de provincie Noord-Holland is geenszins zeker (in 

verband met prioritering) en betekent in ieder geval vertraging van de uitvoering van het project.  

 
Maatschappelijk draagvlak 

Voor de reconstructie van de Dorpsstraat en Ruimtevaart buurt te Dirkshorn is maatschappelijk 

draagvlak. De reconstructie vloeit voort uit het leefbaarheidsplan Dirkshorn, Stroet en Groenveld 

welke tot stand is gekomen door Dorpsraad Dirkshorn. Het ontwerp is samen met de dorpsraad, de 

betrokken bewoners en de gemeente opgesteld en is de aanbestedingsprocedure (via Tenderned) 

ingegaan.  
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De reconstructie van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt is noodzakelijk Dirkshorn aantrekkelijker te 

maken en de leefbaarheid te waarborgen. De huidige staat van onderhoud ziet er onaantrekkelijk uit 

en op sommige plekken kwalitatief onder het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Daarnaast zijn 

trottoirs minder goed beloopbaar voor inwoners die minder goed ter been zijn. Ook wordt het 

oversteken van de Dorpsstraat door schoolkinderen en overige bewoners als onveilig ervaren. Deze 

wensen vallen samen met het vastgestelde integrale beleidsplan Openbaar Gebied (2016) van de 

gemeente om een aantal dorpskernen, waaronder Dirkshorn, op een duurzaam veilige, maar sobere, 

manier in te richten. Hierbij worden alle elementen in de openbare ruimte die aangepast moeten 

worden meegenomen, zodat de openbare ruimte weer zo goed mogelijk voldoet aan de 

hedendaagse wensen en eisen.  Zie ook de bijlage: Ontwerponderbouwing reconstructie Dorpsstraat 

en Ruimtevaart te Dirkshorn; 28-08-2017 

 
 
Financiële consequenties 
De financiële consequentie van dit raadsvoorstel is € 225.000,-. Bij een positief besluit op dit voorstel 

ontvangen we deze subsidie. Bij een negatief besluit ontvangen we deze subsidie niet. 

 

Kosten Dekking 

Totale projectkosten         € 2.750.000,-  

 Reeds beschikbaar gesteld (leefbaarheidsplan D-S-G)              € 650.000,- 

 = € 2.100.000,- 

 Provinciale subsidie                                                                          € 225.000,- 

 Voorziening riolering                                                                         € 830.000,- 

 Reserve investeringen Maarschappelijk nut                               € 1.045.000,- 

 

Aanvullende kredietaanvraag: € 2.750.000,- (totale projectkosten) minus € 650.000,- (reeds 

beschikbaar gesteld) = € 2.100.000,- 

 

In de Nota van uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 

(raadsbesluit; 27 juni 2017) was voor de aanvullende kredietaanvraag nog een bedrag van  

€ 2.050.000,- voorgerekend. Door de geactualiseerde kostenraming is alsnu een aanvullend krediet 

nodig van € 2.100.000,-. 

 

Voor wat betreft de dekking heeft er ten opzicht van de Nota van uitgangspunten ook een wijziging 

plaatsgevonden. Het project herbergt investeringen in het riool ter waarde van € 830.000,-.  In de 

Nota van Uitgangspunten is de dekking vanuit de Voorziening riolering abusievelijk niet als dekking 

opgenomen. Een dergelijk onttrekking vanuit de Voorziening riolering voor dergelijke grote 

reconstructies is wel gebruikelijk. De resterende dekking komt uit de Provinciale subsidie (€ 225.000,-) 

en de Reserve investeringen maatschappelijk nut (€ 1.045.000,-). 

 
 
Communicatie van het besluit 
Via de gebruikelijke manier. 

 
 
Realisatie van het besluit 
Positieve besluitvorming over het aanvullend krediet ad € 2.100.000,- inzake de reconstructie 

Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt te Dirkshorn zorgt ervoor dat Gemeente Schagen kan voldoen aan 

de subsidievoorwaarden van de Provincie Noord-Holland. Daarmee kan de reconstructie volgens 

planning in 2018 worden uitgevoerd.  

 

Een aanwezig risico hierbij is wel dat door (externe) omstandigheden niet tijdig (voorlopig) gegund 

kan worden. Een vertraging in de aanbestedingsprocedure kan hiervan de oorzaak zijn. In dat geval 

zullen er gesprekken met provincie Noord-Holland  moeten plaatsvinden, zodat de provinciale 

subsidie onverlet doorgang kan vinden. 
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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 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

• Subsidiebeschikking provincie Noord-Holland; 26 mei 2017 

• Ontwerponderbouwing reconstructie Dorpsstraat en Ruimtevaart te Dirkshorn; 28-08-2017 


