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1e Tussenrapportage 2018 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
In de begroting 2018 is een planning opgenomen van acties. In de 1e tussenrapportage leest u 

hoever wij hiermee zijn. Daarnaast hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot financiële 

aanpassingen. Voor 2018 denken wij uit te komen op een positief resultaat van € 558.000. 

 

 

Gevraagde besluit 
1. Kennis te nemen van de voortgang van de planning van 2018 en stemt in met de financiële 

aanpassingen die leiden tot een batig saldo van € 558.000 
2. Stemt in met een lagere onttrekking van € 338.000 uit de reserve Maatschappelijk nut wegens    

lagere afschrijvingslasten 
3. Stemt in met een onttrekking van € 60.000 uit de reserve Afvalstoffenheffing wegens plaatsing 

ondergrondse afvalcontainers in Petten 
4. Stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet van € 600.000,-  voor het aanleggen van 

een kunstgrasveld voor vv Vios-W, waarbij een bedrag van € 508.000 uit de reserve Sociaal 
domein  wordt onttrokken en € 92.000 ten laste van het accommodatiebeleid wordt 
gebracht 

5. Stemt in met een lagere onttrekking van € 3.000 uit de reserve Gebouwen basisonderwijs 
wegens lagere afschrijvingslasten 

6. Stemt in met een onttrekking uit de reserve Maatschappelijk nut van € 575.000 voor 
voorbereiding werkzaamheden Thorbeckestraat, herstel werkzaamheden vorstschade, 
uitbesteding snoeiwerkzaamheden en strandopgang Petten-Centrum toegankelijk maken. 

7. Stemt in met een lagere onttrekking uit de reserve Reddingsbrigade van € 8.000 wegens 
lagere afschrijvingslasten 

8. Stemt in met een lagere onttrekking van € 11.000 uit de reserve Buitensportaccommodaties 
wegens lagere afschrijvingslasten 

9. Stemt in om geen storting te doen in de reserve Innovatie zorgaanbieders  van € 264.000 
maar deze storting in te zetten voor structurele invulling van de sluitende aanpak jongeren 
€ 120.000) en het restant ter dekking van het strategisch personeelsplan (€  144.000) 

10. Stemt in met overheveling van het restant (€ 200.000) van de reserve Innovatie 
zorgaanbieders naar de reserve Sociaal domein en besluit tot opheffing van de reserve 
Innovatie zorgaanbieders 

11.  Stemt in met een lagere onttrekking van € 18.000 uit de reserve Egalisatie rioolrecht wegens 
lagere afschrijvingslasten 

12. Stemt in met  een storting van € 25.000 in de reserve Kunstaankoop, conform kaders 
beeldende kunst 

13. Stemt in met een onttrekking van € 20.000 uit de reserve Kunstaankoop voor het verplaatsen 
van kunstwerk de Zwaan 
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Aanleiding 
Het college wil transparant zijn naar de raad en inwoners en rapporteert daarom over de voortgang 
van de planning zoals opgenomen in de begroting 2018. 

 

Belang 
Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de 
uitvoering van de begroting 2018 zodat zij, indien gewenst, nog kan bijsturen. 

 

Centrale vraag 
Kunt u instemmen met de voortgang van de begroting 2018 en is bijsturing nodig? 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Realisatie van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in de begroting 2018. 

 

 

Kader 
In dit voorstel is rekening gehouden met de meerjarenvisie 2014-2018, de meerjarenbegroting 2018-

2021, de jaarrekening 2016, de maartcirculaire 2018, het besluit begroting en verantwoording (BBV) en 

eerdere raadsbesluiten waarbij is aangegeven dat dit wordt meegenomen in de eerste rapportage. 

 

Argumentatie 
• De uitvoering van de begroting ligt op schema. De raad krijgt via de rapportage inzicht in de 

ontwikkeling van het begrotingssaldo.  
Zoals uit het overzicht van de staat van de gemeente blijkt zijn er een aantal opvallende 
budgetaanpassingen. Aan de baten kant is opgenomen dat wij extra geld, € 629 duizend, krijgen 
van het Rijk voor de Buig (gebundelde uitkering bijstandsuitkeringen)  maar minder opbrengsten 
hebben, € 70 duizend,  voor begraafplaatsleges  en meer algemene uitkering, € 254 duizend. 
Aan de lasten kant vinden o.a. de volgende budget aanpassingen plaats: 
Meer kosten zorgaanbieders jeugd   € 800 duizend 
Minder aanspraak pgb jeugd  € 100 duizend (is voordeel) 
Meer kosten herstel asfalt na vorstschade € 150 duizend 
Meer kosten snoeiwerk    € 300 duizend 
Aanleg kunstgrasveld Vios-W  € 600 duizend 
De aanleg van het kunstgrasveld Vios-W  is opgenomen omdat Vios de afgelopen jaren te maken 
heeft gehad met een te kort aan bespelingscapaciteit. Dit probleem kan opgelost worden door 
één van de huidige natuurgras velden te vervangen door een kunstgrasveld. De dekking van 
deze investering is een bijdrage vanuit de reserve Sociaal domein van € 508 duizend en voor € 92 
duizend uit de reserve Accommodatiebeleid. 
  

 

Maatschappelijk draagvlak 
Dit is niet gemeten 

 

Financiële consequenties 
De diverse aanpassingen in deze rapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 558.000 

 

Communicatie van het besluit 
De 1e tussenrapportage wordt via een web-applicatie gepubliceerd.  

 

 

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 

 


