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Stuknummer: 19.032656

MOTIE

Voor de Raadsvergadering van 25 juni 2019 

AGENDAPUNT: 13a Moties en amendementen Kadernota 2020 

Aan de raad van Schagen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 25-06-2019 
Overwegende/constaterende dat:

* Vanuit het project "Basis op orde" duidelijk is dat er een aanzienlijk verschil is tussen 
het beschikbare en benodigde budget voor groot onderhoud en vervanging van 
kapitaal goederen in de openbare ruimte

» De raad onlangs besloot een onttrekking uit de Reserve maatschappelijk nut van 
» C 1.600.000,- goed te keuren
» Dat na deze dotatie het tekort op het groot onderhoud en vervanging van 

kapitaalgoederen tot 2028 alsnog C 3.800.00,- bedraagt (prijspeil 2019)
» Het college voorstelt om door middel van een jaarlijkse "ingroei” tot 2028 van 

C 450.000,- het tekort aan te vullen met totaal C 3.600.000,- 
« Dat voor dit bedrag in de kadernota geen dekking wordt aangegeven en deze 

alsnog in de begroting verwerkt moet worden 
» Het college en de raad zich tot dusver op het standpunt stellen dat de financiële 

lasten van kapitaalgoederen door middel van leningen niet doorgeschoven mogen 
worden naar toekomstige generaties.

» Dit een te waarderen uitgangspunt is als de financiële situatie dat toelaat 
» Dat echter de financiële staat van de gemeente zodanig zorgelijk is, dat de ingroei 

van 6450.000,- per jaar tot bezuinigingen en/of lastenverzwaring voor de inwoners zal 
leiden

» Dat het alleszins redelijk is, dat zowel de huidige als de toekomstige generatie 
meebetalen aan de voorzieningen (wegen, bruggen enz.) waarvan zij óók gebruik 
maken.

VERZOEKT

In verband met de financiële situatie van Schagen, in plaats van de "ingroei” en het 
verzachten van de benodigde bezuinigingen ten behoeve van "Basis op orde" eenmalig 
een lening af te sluiten van C 3.600.000,- (of zoveel als nodig) met een looptijd van 30 jaar. 
Deze lening met eventuele meevallers (deels) versneld af te lossen.

Toelichting
Door het aangaan van een lening kan lastenverzwaring voor de inwoners en bezuiniging 
voorkomen worden.
Omdat het tekort op de openbare ruimte begroot is op prijspeil 2019, mag verwacht worden 
dat met de stijging van de kosten van de bouw, ook deze kosten zullen stijgen.
De te betalen rente zal tegen stijging van de bouwkosten weg vallen.
Door het lenen van het genoemde bedrag kan veel noodzakelijk onderhoud naar voren 
gehaald worden, waardoor meerkosten, door uitstel van onderhoud beperkt/voorkomen 
worden. Het is voor gemeentelijke overheden niet ongebruikelijk om investeringen van deze



orde te activeren. Gezien de huidige lage rentestand is de jaarlijks te dragen last minder dan 
C 200.000,-. Het is een aanzienlijke besparing, waarbij de inwoners bespaard blijven van al te 
grote lastenstijgingen of bezuinigingen.

De fractie van de SP

W. Rijnders


