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Voorstel van Ronald Bakker
Team Financiën
Portefeuillehouder Joke Kruit
Onderwerp vaststelling jaarstukken 2020
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Aangeboden worden de jaarstukken 2020 van de gemeente Schagen. Deze jaarstukken zijn door ons college 
opgesteld en daarna heeft de accountant deze beoordeeld. De accountant heeft na zijn beoordeling een 
goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Vaststelling jaarstukken 2020

De jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de gemeente Schagen vast te stellen.

2. In te stemmen met in de jaarstukken 2020 opgenomen domein overschrijdingen zoals toegelicht in het onderdeel 
begrotingsrechtmatigheid in de jaarrekening:
3. Het rekeningresultaat ad € 1.007.095,- als volgt te verdelen:

Een bedrag van € 62.000 over te hevelen naar het boekjaar 2021 voor het afdekken van corona- en quarantaine 
kosten.

4. Een bedrag van € 500.000 te doteren in een fonds om verenigingen, bedrijven en evenementen te ondersteunen.
5. Het restant, zijnde € 445.095 te doteren in de Algemene reserve .

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2020. Het college legt met de jaarstukken, bestaande uit de 
programmaverantwoording, - rekening, paragrafen en balans, verantwoording af aan de raad over het in het 
afgelopen jaar gevoerde beleid en het gevoerde financiële beheer. Tevens geven de jaarstukken inzicht in de 
financiële positie van de gemeente. Bij het vaststellen van de jaarstukken wordt een bestemming gegeven aan het 
rekening resultaat 2020. 

De accountant heeft haar controle uitgevoerd en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Beoogd effect

Met de vaststelling van de jaarstukken 2020 verleent uw raad decharge aan het college over het gevoerde beheer 
in begrotingsjaar 2020.
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Kader

Het sluitstuk van de Planning en Control cyclus is de jaarrekening. Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet 
stelt het college deze open stelt de raad deze voor 15 juli vast.

Argumentatie

Beslispunt 3

Via de raadsinformatiememo over de december circulaire 2020 hebben wij u onder andere geïnformeerd over de 
extra gelden die we gekregen hebben voor continuïteit in de zorg en compensatie quarantaine kosten. Deze 
gelden zijn in 2020 ontvangen. De kosten worden gemaakt in 2021. Voorgesteld wordt een bedrag van € 62.000 over 
te hevelen.

Beslispunt 4

Voorgesteld wordt om een stimuleringsfonds op te richten. Doel van het fonds is om verenigingen, bedrijven en 
evenementen te ondersteunen met als doel de economie en de samenleving snel weer op gang te helpen na 
afloop van de pandemie. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 500.000 hierin te doteren. Een raadsvoorstel 
waarin de voorwaarden en kaders worden gesteld wordt nog opgesteld.

Beslispunt 5

Conform eerdere afspraken wordt voorgesteld het restant ad € 445.095 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Maatschappelijk draagvlak

Het afleggen van verantwoording draagt bij aan een betrouwbare overheid.

Financiële consequenties

De jaarrekening 2020 van de gemeente Schagen sluit met een positief saldo van € 1.007.094. Bij de 2e 
Tussenrapportage 2020 was een positief resultaat voorzien van € 564.000.(positief) Het verschil ten opzichte van de 
raming is hierdoor € 443.095. Dit is opgebouwd uit diverse verschillen verdeeld over alle domeinen. In de jaarstukken 
wordt bij ieder domein een uitleg gegeven over de verschillen tussen de begrote en werkelijke lasten over 2020.

Communicatie

De jaarrekening blijft digitaal beschikbaar voor iedereen via www.financiën-schagen.nl.

Realisatie van het besluit

Na vaststelling door uw raad zenden wij de jaarrekening met het raadsbesluit voor 15 juli naar de provincie. De 
saldobestemming wordt bij de 1e Tussenrapportage 2021 verwerkt in de begroting 2021.
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