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 Dé lokale partij voor héél Schagen 

Amendement tweede tussenrapportage 2017 

Voorstel Agenda nummer:  11  

Onderwerp:  Tweede tussenrapportage 2017   

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 07 november 2017, 

Gehoord / gelezen hebbende: 

 Raadsvoorstel en rapportage: Tweede financiële tussenrapportage 2017 
 
Overwegende: 

 dat de Raad feitelijk de prioriteit heeft gegeven om overschotten te storten in de reserves 
voor onderhoud kapitaalgoederen. 

 dat we in de begroting lezen dat er nog steeds achterstanden zijn op het gebied van de 
openbare ruimte. Dus een extra storting in bovenstaande reserves hiermee wordt bevestigd. 

 Dat alleen zaken die geen uitstel kunnen hebben en/of onvoorzien waren en daarom niet 
meegenomen in de lopende begroting kunnen worden betaald uit de overschotten. 

 dat we hebben bezuinigd en de effecten hiervan nog steeds zichtbaar zijn en dat we 
overschotten kunnen inzetten om de effecten op te lossen. 

 Dat het voorliggende voorstel andere bestedingen heeft dan het oplossen van bezuinigingen 
en het wegwerken van een achterstand in de openbare ruimte. 

 Dat er in de voorstellen plannen zijn opgenomen die niet nader zijn uitgewerkt en besproken 
binnen de Raad. 

 Dat er voorstellen zijn, die vooruit lopen op initiatieven van De Kop werkt. Waarbij nut en 
noodzaak voor deze extra bijdragen voor de Kop werkt niet nader zijn uitgewerkt.  
 

Besluit de raad:  
  
  Om de volgende besluiten niet te nemen: 

1. Een bedrag van € 210.000 ten behoeve van de revitalisering van de recreatieparken (project 
De Kop Werkt); 

2. Een bedrag van € 500.000 ten behoeve van toezicht en handhaving op recreatieparken; 
3. Een bedrag van € 75.000 voor ondergrondse containers bij strandslagen; 
4. Een bedrag van € 25.000 voor het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid in 2017; 
5. Een bedrag van € 80.000 voor opstartkosten van het urban datacenter; 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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