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Publiekssamenvatting 

De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 is ter vaststelling aangeboden. Deze begroting is 

gebaseerd op de Meerjarenvisie 2014-2018 en is ook dit jaar digitaal te raadplegen. 

De begrotingssaldi laten het volgende verloop zien: 

 

dienstjaar 2018  2019  2020 2021 

Saldo 671 V 441 V 0 0 

 

 

Gevraagde besluit 
a) Het college te autoriseren en of te machtigen: 

1. Voor het Economisch domein tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van € 6.0 

miljoen en het realiseren van inkomsten voor  een bedrag van € 1.4 miljoen 

2. Voor het Sociaal domein tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van €  57.9 

miljoen realiseren van inkomsten voor  een bedrag van € 14.4 miljoen 

3. Voor het Domein burger en bestuur tot het verrichten van uitgaven tot een bedrag van €  

48.4 miljoen en het realiseren van inkomsten voor  een bedrag van € 93.6 miljoen 

4. Tot het doen van investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsoverzicht 

binnen de domeinen. 

b) De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen. 

 

Aanleiding 
In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting vaststelt en deze voor 15 

november moet toesturen aan de provincie. Los van het wettelijke vereiste, is de begroting het 

moment voor de gemeenteraad om de financiële kaders voor het komende jaar vast te stellen 

waarbinnen het college aan het werk gaat. 
 

Belang 
Bij het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het uitvoering geven van het 

beleid, het verrichten van uitgaven en het realiseren van inkomsten.  

 

Financiële consequenties 

 2018  2019  2020  2021 

Stand na nota van uitgangspunten 0   237   310   730 

Economisch domein        
diverse aanpassingen -33  -33  -113  -233 

revitalisering recreatieterreinen 70  70  70   
onttrekking reserve gevormd in 2017 -70  -70  -70   
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Toezicht en handhaving 
recreatieparken 100  100  100  100 

onttrekking reserve gevormd in 2017 -100  -100  -100  -100 

deelname GR archeologie 35  35  35  35 

Meerkosten RUD 80  80  80  80 

Monumentenbeleid 40  40  40  40 

        
Sociaal domein        
diverse aanpassingen 13  13  13  -2 

        
Domein burger en bestuur        
mei-circulaire -1.026  -1.019  -807  -770 
effecten september circulaire o.a. 
accres -98  20  140  231 

effect sociaal domein sept.circulaire 144  130  145  181 

verlaging budgetten sociaal domein -78  -64  -145  -181 

        
cao-gemeenten 252  277  277  277 

diverse aanpassingen -105  -262  -80  317 

vergroten telefonische bereikbaarheid 105  105  105  105 

taakstelling nog in te vullen       -810 

Saldo meerjarenbegroting -671 V -441 V 0   0 

 

Conform de afspraak met uw raad zijn onze begroting en het meerjaren beeld sluitend. Voor 2021 is 

dit mogelijk door het opnemen van een taakstelling. De financiële onzekerheden hebben we goed in 

beeld. We schuiven dan ook geen lasten door naar de toekomst, behalve wanneer dit 

voorgeschreven is zoals bij het investeren in een gebouw.  

 

Het opnemen van een taakstelling is een welbewuste keuze gelet op de onzekerheid over de hoogte 

van de algemene uitkering omdat deze nu gebaseerd is op het oude regeerakkoord. Bij extra 

Rijksuitgaven stijgt de algemene uitkering en wij verwachten dat het nieuwe regeerakkoord tot extra 

Rijksuitgaven leidt. 

 

 

Communicatie van het besluit 
De begroting is al gedeeld met de pers en openbaar gemaakt via de gebruikelijke kanalen. 

Een digitale versie is via de website raadpleegbaar. 

 

Realisatie van het besluit 
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de begroting toegezonden aan de provincie. Deze 

gaat vervolgens bepalen of het repressieve financiële toezicht gehandhaafd blijft.  

Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad stelt het college de productenraming over 

2018 vast (deze is in concept als bijlage opgenomen in de webapplicatie). Hiermee geeft het college 

de financiële kaders voor het komende jaar aan de organisatie. 

 

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 

 

 


