
Registratienr. 17.060404   GERTMRaadsvoorstel 

*17.060404*  0000001189E 

  Gemeenteraad 

   

 

  

 

 

Raadsvoorstel Pagina 1 van 3 
 

 

 

 

  

  

 Raadsvergadering van 7 november 2017  

Datum coll.besl.

Voorstel van

Telefoonnr.

Registratienr.

Onderwerp

  

4 oktober 2017 

G.E.P. Meijer 

0224 – 210  

17.060404 

Tweede tussenrapportage 2017 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Wij zitten op driekwart van de uitvoering van de begroting 2017. In de begroting staat een planning 

voor 2017. Over de voortgang hiervan hebben wij in juni gerapporteerd met de eerste 

tussenrapportage. In deze rapportage leest u de ontwikkelingen tot en met september. De eerste 

rapportage kwam uit op een positief saldo voor 2017 van €339.000. Er hebben zich sinds die tijd 

diverse ontwikkelingen voorgedaan met financiële gevolgen, onder ander de mei- en 

septembercirculaire. 

 

Het saldo voor 2017 komt hierdoor in eerste instantie uit op een positief saldo van € 1,6 miljoen. Naast 

de mutaties op het bestaande beleid, hebben wij nog een aantal wensen die wij ten laste van dit 

resultaat willen brengen. Uiteindelijk komt de raming voor 2017 uit op een batig saldo van € 212.000. 

 

Gevraagde besluit 
Gevraagd wordt om kennis te nemen van de voortgang van de planning voor 2017 en in te stemmen 

met de diverse financiële aanpassingen die leiden tot een geraamd batig saldo voor 2017 van  

€ 212.000. 

 

 

Aanleiding 
Het college wil graag transparant zijn naar de raad en inwoners toe en rapporteert daarom over de 

voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2017 

 

 

Belang 
Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de 

uitvoering van de begroting 2017, zodat zij, indien gewenst, nog kan bijsturen. 

 

 

Centrale vraag 
Hoe verloopt de voortgang van de begroting 2017 en is bijsturing nodig? 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Realisatie van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in de begroting 2017. 

 

 

Kader 
In dit voorstel is met name rekening gehouden met de meerjarenvisie 2014-2018, de 
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meerjarenbegroting 2017-2020, de eerste tussenrapportage 2017, de jaarrekening 2016, de mei- en 

septembercirculaire van het Gemeentefonds, de kaderbrief financieel toezicht provincie 2018, het 

Besluit begroting en verantwoording (BBV) en eerdere raadsbesluiten waarbij aangegeven is dat dit 

wordt meegenomen in de tweede tussenrapportage. 

 

 

Argumentatie 
De uitvoering van de begroting 2017 ligt goed op schema. De raad heeft nu vroegtijdig inzicht in het 

verwachte voordeel en de ontwikkeling van het begrotingssaldo. De grootste wijzigingen betreffen de 

mei- en septembercirculaire, de vrijval van het eigen risico Wet Buig en extra inkomsten uit leges voor 

omgevingsvergunningen. 

 

Deze rapportage leidt tot een aantal mutaties met betrekking tot de reserves. Dit betreft: 

1. een storting van € 175.000 in de Algemene reserve als gevolg van lagere uitgaven in 2017 

voor het project invoering Omgevingswet. De Omgevingswet is een meerjarige 

ontdekkingsreis. In 2017 zijn wij gestart met de inventarisatie (fase 1) binnen Schagen; wat 

hebben we en waar staan we. Daarnaast zijn we een pilot gestart op Lagedijk. Totaal was 

hiervoor €250.000 beschikbaar. Hier is in 2017 € 75.000 aan uitgegeven. Voorgesteld wordt het 

resterende bedrag door deze storting beschikbaar te houden voor de implementatie in 2018 

e.v. Het projectplan (fase 2) is hiervoor in voorbereiding; 

2. een storting van € 35.000 in de Algemene reserve  als gevolg van lagere uitgaven voor water- 

en wandelroutes. Ten behoeve van de toeristische aantrekkingskracht van Schagen kunnen 

een aantal routes (water & wandel) beter worden ontsloten. Hiervoor was in 2017 budget 

beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene reserve. Een deel van het budget is nog niet 

besteed en dit schuift met deze storting door naar volgend jaar. 

3. een onttrekking van € 120.000 uit de reserve Maatschappelijk nut omdat de energiebesparing 

op de openbare verlichting in 2017 nog niet is gerealiseerd; 

4. een storting in de reserve Maatschappelijk nut van € 100.000 als gevolg van het aangenomen 

amendement op het raadsvoorstel Inzet overschot sociaal domein 2016; 

5. een storting van € 15.000 in de reserve Overlopende posten als gevolg van de overheveling 

van de monumentensubsidie in 2018; 

6. een storting van € 25.000 in de reserve Afvalstoffenheffing in verband met lagere lasten voor 

de afvalcontainers; 

7. een storting in de reserve Gebouwen basisonderwijs als het gevolg van vrijval van 

kapitaallasten; 

8. een lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud gebouwen van € 286.000 als gevolg van 

lagere onderhoudskosten aan de gebouwen in 2017; 

9. het instellen van een egalisatiereserve Byod waarin bij de jaarrekening 2017 wordt gedoteerd. 

Bij de 1e tussenrapportage is € 486.000 beschikbaar gesteld voor Byod. Niet iedereen schaft 

zijn of haar devices dit jaar al aan. De verwachting is dat ongeveer € 144.000 aan het eind 

van het jaar resteert. Dit wordt dan in deze reserve gestort. Vervolgens wordt jaarlijks een 

afrekening gemaakt tussen de werkelijke uitgaven aan Byod en de standaard raming in de 

begroting. 

10. aanpassen van de raadzaal en foyer. 

 

 

Naast de mutaties op het bestaande beleid, staan in de tussenrapportage nog een aantal wensen 

die wij graag gerealiseerd zien ten laste van het saldo van 2017. Deze voorstellen staan afzonderlijk 

genoemd in het raadsbesluit en samengevat in het hierna volgende overzicht. 
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Saldo na mutaties bestaand beleid   -1.602 V 

       

Bestuurlijke wensen 2017 (na Nota v Uitgangsp.)      

       

revitalisering recreatieparken (De Kop Werkt)   210  

Toezicht en handhaving recreatieparken   500  

lichte archeologie   35  

Monumentenbeleid (Zijperkerk, torens en molens)   65  

Ondergrondse containers bij strandslagen   75  

verbeteren telefonische bereikbaarheid   25  

opstartkosten urban datacenter   80  

extra impuls onderhoud fietspaden   400  

       

Prognose 2017   -212 V 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Dit is niet gemeten 

 

 

Financiële consequenties 
De diverse mutaties en voorstellen leiden tot een verwacht resultaat van € 212.000. 

 

 

Communicatie van het besluit 
De 2e tussenrapportage wordt via een web-applicatie gepubliceerd. Er komt geen papieren- of pdf-

versie beschikbaar. 

 

Realisatie van het besluit 
Het college gaat met dit besluit voortvarend aan de slag om alle voornemens uit de begroting 2017 

tot een goed einde te brengen. 

 

 

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 
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