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  Raadsvergadering van 7 november 2017  

 

Datum besluit 

Registratienr 

Onderwerp 

  

4 oktober 2017 

17.060445 

Tweede tussenrapportage 2017 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.4 oktober 2017, nr. ;  

 

gehoord het advies van de auditcommissie  d.d. 23 oktober 2017;  

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 

gelet op de digitale tweede tussenrapportage 2017; 

 

 

besluit:  

De begroting 2017 te wijzigen waarbij: 

1. Ingestemd wordt met de volgende wijzigingen in de domeinen: 

a. De lasten van het Economisch domein worden verhoogd met  € 183 duizend en de 

baten worden verhoogd met € 737 duizend; 

b. De lasten van het Sociaal domein  worden verlaagd met € 456 duizend; 

c. De lasten van het Domein burger en bestuur worden verhoogd met € 842 duizend en 

den de baten worden verhoogd met € 244 duizend; 

2. Akkoord wordt gegaan met 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 en in 

2018 te onttrekken voor de implementatie in 2018 e.v. Het projectplan (fase 2) is hiervoor in 

voorbereiding; 

3. Akkoord wordt gegaan met 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. In 2018 wordt dit bedrag onttrokken. 

4. Akkoord wordt gegaan met een onttrekking van € 120.000 uit de reserve Maatschappelijk nut 

te omdat de energiebesparing op de openbare verlichting in 2017 nog niet is gerealiseerd; 
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5. Akkoord wordt gegaan met een storting in de reserve Maatschappelijk nut van € 100.000 als 

gevolg van het aangenomen amendement op het raadsvoorstel Inzet overschot Sociaal 

domein 2016; 

6. Akkoord wordt gegaan met een storting van € 15.000 in de reserve Overlopende posten als 

gevolg van in verband met de overheveling van de monumentensubsidie in 2018; Dit bedrag 

wordt in 2018 onttrokken. 

7. Akkoord wordt gegaan met een storting van € 25.000 in de reserve Afvalstoffenheffing in 

verband met lagere lasten voor de afvalcontainers; 

8. Akkoord wordt gegaan met een storting in de reserve Gebouwen basisonderwijs als het 

gevolg van vrijval van kapitaallasten; 

9. Akkoord wordt gegaan met een lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud gebouwen 

van € 286.000 als gevolg van lagere onderhoudskosten aan de gebouwen in 2017; 

10. Akkoord wordt gegaan met het instellen van een egalisatiereserve BYOD. In deze reserve 

wordt bij de jaarrekening 2017 het restant budget gedoteerd wat bij de eerste rapportage 

beschikbaar is gesteld (naar verwachting € 144.000). 

11. Akkoord wordt gegaan met een onttrekking van € 300.000 aan de reserve Frictievergoeding 

ten behoeve van het aanpassen van de raadzaal. 

 

12. In te stemmen met het beschikbaar stellen van: 

a. Een bedrag van € 210.000 ten behoeve van de revitalisering van de recreatieparken 

(project De Kop Werkt);  

b. Een bedrag van € 500.000 ten behoeve van toezicht en handhaving op 

recreatieparken; 

c. Een bedrag van € 35.000 voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Lichte archeologie;   

d. Een bedrag van € 65.000 voor monumentenbeleid (Zijperkerk, torens en molens); 

e. Een bedrag van € 75.000 voor ondergrondse containers bij strandslagen; 

f. Een bedrag van € 25.000 voor het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid in 

2017; 

g. Een bedrag van € 80.000 voor opstartkosten van het urban datacenter; 

h. Een bedrag van € 400.000 voor het extra impuls op het onderhoud aan fietspaden. 

 

Bedragen die betrekking op volgende jaren worden gedoteerd in de reserve overlopende posten.

   

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 7 november 2017. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


