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Samenvatting
Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 wordt een
doorkijk gegeven van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden voor de komende jaren.
Deze doorkijk is opgenomen in de nota van uitgangspunten voor de begroting 2017 en de
meerjarenraming 2018-2020.

Waarom dit voorstel
Het college is voornemens om een sluitende begroting 2017 en een meerjarenraming 2018-2020 aan
uw raad voor te leggen. Het doel van deze nota van uitgangspunten is dat u het college een richting
mee geeft om te komen tot een sluitende begroting.

Financiën
Uit het overzicht verloop begrotingssaldo/wensenlijst blijkt dat het saldo voor de komende jaren zich
beweegt rond een tekort van € 2 miljoen. Ter dekking van dit tekort wordt een voorstel gedaan met
dekkingsplan waarbij dit tekort wordt opgeheven. Graag gaan wij met u in discussie over de vraag aan
welke knoppen het college moet draaien om te komen tot een sluitende begroting. Deze knop kan zijn het
aanpassen van de wensen maar ook het aanpassen van de dekkingsmaatregelen.

Vervolgtraject
Na vaststelling van de nota wordt bij het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenraming
2018-2020 de richtinggevende uitspraken van de raad verwerkt.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2016 ;

besluit:
a) In te stemmen met de wensenlijst; zie hiervoor het overzicht verloop begrotingssaldo
2017-2020 (wensenlijst)
b) In te stemmen met het in de nota opgenomen dekkingsplan
c) In te stemmen met het uitwerken van de ozb opbrengsten waarbij uitgegaan wordt van een
tariefstijging van 1%. (Dit betreft de inflatiecorrectie voor 2017).
d) In te stemmen met het uitwerken van de rioolopbrengsten waarbij uitgegaan wordt van een
tariefstijging van 0%
e) In te stemmen met het uitwerken van de tarievenafvalstoffenheffing waarbij uitgegaan
wordt van 100% kostendekking.
f) In te stemmen met de overige in de nota genoemde uitgangspunten
g) Tot verwerking van het voorgaande in de conceptbegroting 2017 en de meerjarenraming
2018-2020

Aldus besloten in de vergadering van: 21 juni 2016.

De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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