
Raadsvergadering Gemeente Schagen d.d. 25 juni 2019 
Commentaar Auditcommissie op 1e Tussenrapportage 2019 
 
Op 3 juni jl. kwam de Auditcommissie bijeen en sprak onder meer over de 1e tussenrapportage over de 
financiële stand van zaken, de begrotingsuitputting en doelbereiking per eind mei 2019. Wethouder 
Financiën, mw. Kruit was verhinderd en vervangend portefeuillehouder mw. Van Kampen leidde het 
onderwerp in. 
 
In deze  tussenrapportage leest u wat de organisatie de eerste maanden van dit jaar gedaan heeft. 
Met deze rapportage wordt voorgesteld diverse budgetten bij te stellen, met name ´technische 
wijzigingen´. Het college geeft mee dat dit geen ´nieuw beleid´ betreft, maar een uitvloeisel is van 
reeds genomen besluiten. De raad gaf in november 2018 aan dat het, uit oogpunt van transparante 
besluitvorming, nieuwe onderwerpen of majeure afwijkingen graag terug ziet in een apart 
raadsvoorstel. 
 
Een notitie over de effecten van de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds heeft de raad separaat op 11 
juni jl. ontvangen. Ten tijde van de vergadering van de Auditcommissie was dit inzicht in concept 
aanwezig. Per saldo is een stijging te zien van de uitkering uit het Gemeentefonds. Maar nog niet 
duidelijk is of het toegekende bedrag voor onder meer Jeugdhulp naar de toekomst toereikend zal zijn. 
De discussies binnen de VNG en gemeenten zijn in volle gang. 
 
De 1e tussenrapportage komt dus nu uit op een negatief saldo jaarrekening 2019 ten opzichte van de 
begroting 2019 van ruim € 1,5 mln. Uit de raadsinformatiememo d.d. 4 juni jl. blijkt dat dit tekort is 
bijgesteld naar € 6 ton. Deze mutaties worden eerst verwerkt in de 2e tussenrapportage. Ook de 
Kadernota 2020-2023 ligt nu voor, die een doorwerkend meerjarig tekort toont.  
 
De Auditcommissie complimenteert de organisatie voor het tempo dat is geleverd om de stukken tijdig 
ter tafel te brengen. De tussenrapportage is digitaal verstrekt en helder verwoord. Het blijft ondanks 
deze ruime inspanning voor de raadsleden nog wat lastig op deze wijze de informatie te doorgronden. 
 
De Auditcommissie herhaalt haar signaal, zoals verwoord bij de bespreking van de Jaarstukken 2018 
op 14 mei jl. Er komt veel op ons af: denk aan de budgettering jeugdzorg/WMO, de Basis op orde 
openbare ruimte, de Energietransitie, dat vergt waakzaamheid op nu getoonde tekorten!  
 
De 2e tussenrapportage zal worden behandeld in november 2019. Te laat om bij te sturen. Scenario´s 
en keuzemogelijkheden voor ‘het aanhalen van de broekriem’, in goed evenwicht tussen de domeinen, 
zouden nu kunnen worden voorbereid door het college, om na het zomerreces te kunnen worden 
behandeld, mocht de raad zich hier voor uitspreken. 
 
Het is aan de raad hier verder inhoudelijk op in te gaan. 
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