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Motie voor de raadsvergadering van 13 december 2016 

Voorstel Agenda nummer :   18 

Onderwerp :  Motie overschot begrotingssaldo 2016 (2e rapportage 2016) 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 

Constaterende dat:  

 Er in 2015 bijna € 2 Mln. aan geld werd overgehouden en in 2016 € 2,3 Mln. binnen de WMO-
voorzieningen 

 Dit geld bestemd is voor besteding binnen het Sociaal domein en dat het hier niet wordt uitgegeven 

 Bovenop het overschot binnen het Sociaal domein, er ook nog een voordeel ontstaat vanuit de mei- 
en september circulaires, wat nog niet is verwerkt in de begroting 2017. Dit is minimaal € 0,5 Mln.   

 
Overwegende dat: 

 In 2016 net als in 2015 er veel minder beroep is  gedaan op de WMO-voorzieningen dan verwacht.  

 Het overschot van naar verwachting € 2,3 Mln. zijn gelden bestemd voor het Sociaal domein en 
deze moeten ook weer terugvloeien naar het Sociaal domein. Dus niet de algemene reserve. 

 Er op het gebied van kunst en cultuur, subsidiebeleid, accommodatiebeleid en dorpshuizen veel is 
bezuinigd. Ook op kunstroutes en de Westfriese markt, terwijl dit juist de toeristische trekkers zijn 
voor onze gemeente. Daarnaast is er veel achterstallig onderhoud op de kapitaalgoederen, zoals 
stoepen en wandelpaden, maar ook de verlichting.   

 De algemene reserve dient ter afdekking van de risico’s die de gemeente loopt en, heeft invloed op 
het weerstandsvermogen en ratio. Wanneer gelden hieraan bestemd zijn, worden deze niet snel 
onttrokken. Vorming van een nieuwe bestemmingsreserve is veel geschikter. Dan kan de raad in 
een politiek debat de besteding van de middelen bespreken. Bijvoorbeeld ten gunste van onze 
voorzieningen om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen in een leefbare omgeving.  

 
Verzoekt het college:  

I. Om tijdens de behandeling van de jaarstukken 2016, bij het voorstel tot de bestemming van het 
resultaat 2016, een bestemmingsreserve in te stellen ter hoogte van € 3 Mln. voor het Sociaal 
domein en leefbaarheid in de kernen.  

II. Voor de bestemming en invulling van deze reserve in samenspraak met Raad en commissies, de 
behoeften in de samenleving te inventariseren bij het maatschappelijk middenveld en inwoners.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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