
 

 

 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 7 november 2017 

 

Agendapunt: 12 Begroting 2018 

 

Onderwerp: bestemming positief resultaat 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 7 november 2017 

 

Overwegende dat: 

 in de komende jaren meer budget benodigd is voor het openbaar gebied; 

 in de concept begroting het Openbaar gebied als risico is opgenomen, waarbij wordt 

aangegeven dat per jaar € 300.000 gefaseerd het budget moet worden opgelopen; 

 dekking voor deze fasering (deels) vanuit een reserve mogelijk wordt geacht; 

 in het concept raadsbesluit Tweede Tussenrapportage 2017 mutaties t.l.v. het saldo worden 

voorgesteld, die gefaseerd in de jaren vanaf 2018 als budget ter beschikking worden 

gesteld aan een aantal posten. 

 de Kop Werkt het onderwerp revitalisering van recreatieparken ter hand neemt; 

 in het raadsvoorstel staat dat Schagen het voortouw wil nemen en naast het budget voor de 

Kop Werkt een vijfjarig project aan wil gaan voor € 100.000 per jaar;"Toezicht en 

handhaving recreatieparken" 

 Dekking middels het heffen van de precariobelasting op kabels en leidingen eindig is; 

 In de concept begroting 2018 een meerjarig oplopende stelpost is opgenomen; 

 In de concept begroting 2018 het jaar 2020 op nul uitkomt en de jaren daaropvolgend rode 

cijfers zonder dekking wordt gepresenteerd. 

 

Stellen ondergetekenden voor: 
a. De bestemming "Toezicht en handhaving recreatieparken" ad. € 100.000 per jaar te 

schrappen. 

b. De "onttrekking reserve gevormd in 2017" ad. - € 100.000 te schrappen. 

c. De "reserve gevormd in 2017" te bestemmen voor het Onderhoud Openbaar Gebied. 

d. De "onttrekking reserve gevormd in 2017" pas aanspreken in dat jaar als er middelen voor 

het onderhoud Openbaar Gebied zijn benodigd, meer dan de reguliere begroting kan 

dekken. 

 

Toelichting: 
 

De VVD acht het onnodig dat Schagen naast de Kop Werkt dat al budget beschikbaar stelt 

voor de revitalisering van recreatieparken, eigen handig een project te starten "Toezicht en 

handhaving recreatieparken". Het is primair niet de taak van de gemeente zich te mengen in 

privaat rechtelijke zaken tussen eigenaar en bewoner. Waar illegaal bewoond wordt kan actie 

worden ondernomen door de belasting dienst. 



 

Gelet op de (budgettaire) problematiek meer prio gegeven dient te worden aan het onderhoud 

van het Openbaar Gebied, dan aan de"Toezicht en handhaving recreatieparken". Naast de 

onderbouwing van de (budgettaire) problematiek, dient ook meegewogen worden welke taken 

de gemeente wettelijk en primair heeft, voordat gekeken wordt naar bijdrages aan private 

zaken. 

 

Door deze wijze van handelen hoeft in de latere jaren minder te worden bezuinigd of de 

lokale belastingen minder hard te stijgen. 

 

Het onttrekken uit de reserve die in 2017 is gevormd van € 100.000 is pas nodig als het 

werkelijk benodigd budget voor onderhoud Openbaar Gebied niet toereikend is. 

 

Door het uitvoeren van dit amendement, beperkt u het doorschuiven van een budgettair 

probleem naar de toekomst. Dit is in lijn met het concept begroting 2018 (zie pagina 5, onder 

het kopje Zuivere begroting). 

 

 

 

 

Fractie VVD 

 

 

 

 

 

J. van de Beek 

 

 

 

 

 


