
 

Beantwoording uitzoek-vragen thema-avond begroting 15 oktober 2018 
 

 

1. Meerjarenoverzicht exploitatie RE2 waaruit bestaat deze € 4,5 miljoen? (blz 87,dhr. 

Janssen) 

In de begroting 2019 staat een bedrag van € 4,5 miljoen bij resultaat RE2 (zowel lasten als 

baten) van het domein Ruimte en Economie (Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 

willen wonen). 

Voor het jaar 2019 houden we rekening de te verwachten baten en lasten met betrekking tot 

onze grondexploitaties. Hoewel deze baten en lasten (per saldo) niet van invloed zijn op het 

begrotingsresultaat moeten wij deze mutaties volgens het Besluit Begroting & 

Verantwoording (BBV) wel verwerken via onze exploitatiebegroting. In totaal hebben aan 

zowel de baten als aan de lastenkant een bedrag van afgerond 4,3 miljoen opgenomen. Dit 

bedrag is een optelling van een aantal actieve grondexploitaties. Meer informatie hierover 

kunt u vinden in de “Voortgangsrapportage grondexploitaties 2018 -2019” - die de raad op 

25 september 2018 heeft vastgesteld. 

2. Verklaring  groot verschil vaste materiele activa 2019 t.o.v. 2020 in de prognosebalans (blz 

84, dhr. Bakker)  

ACTIVA 2019 2020 

Ib    Materiële vaste activa 120.830 134.631 

Het verschil in het verloop van de materiele vaste activa 2019 t.o.v 2020 van 14 miljoen 

betreft de investeringen in de onderwijshuisvesting 2020. In 2020 staat er voor 16.3 miljoen 

aan investeringen gepland. Dit is terug te vinden op bladzijde 55 van de begroting, waar de 

investeringen van het domein samenleving en gezondheid worden gepresenteerd.  

3. Reden van daling afzetprijzen papier? (Mevr. Pouw) 

Begin dit jaar is er sprake geweest van een importverbod uit China op ongesorteerd oud 

papier. Dit heeft tot een enorme daling van de papierprijs geleid van rond de € 50 per ton. 

Kortom: belangrijkste verklaring is het importverbod uit China. 

 

4. De belastingdruk is bij ons hoger dan het landelijke gemiddelde, hoe komt dat? Als ik in 

waar staat mijn gemeente kijk, dan lijken we helemaal niet hoog te zitten. (Dhr. Wiskerke)  

Dit komt door de verhouding tussen eigenaren- en gebruikersheffingen. In de Coelo atlas van 

de lokale lasten 2018 staat Schagen op plaats 177 voor meerpersoonshuishouden 

eigendom/gebruik en voor meerpersoons huur op plaats 245 van de 380 gemeenten. 

Dergelijke vergelijkingen houden altijd iets van appels en peren. In dit geval ontstaat er 

verschil doordat de rioolheffing in Schagen een gebruikersheffing is. Dat is niet in iedere 

gemeente het geval. 

  



 

5. Volgens Gert kunnen we direct kortlopende leningen omzetten in langlopende. Rentes 

lijken nu wat te stijgen. Passen we daar beleid op aan? Is dit risico meegenomen in de 

risico’s van het weerstandsvermogen? (Dhr. Wiskerke) 

 

Binnen het bestaande beleid kunnen we direct actie ondernemen wanneer de 

marktontwikkelingen daarom vragen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de 

gaten. 

In de paragraaf risico en weerstandsvermogen is rekening gehouden met het renterisico op 

geldleningen voor een bedrag van € 120.000 en een geprognotiseerde kans van 50%. In de 

paragraaf is het risico niet expliciet benoemd omdat we alleen de “top” 10 presenteren. 

 

6. Wat is het verloop van het % externe inhuur ten opzichte van de loonsom over de periode 

2013-2017? (Dhr. Perton) 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inhuurkosten en de loonkosten 

van de gemeente Schagen sinds de fusie. Ter vergelijking is de optelling van de oude 

gemeenten in 2012 opgenomen en de landelijke trend zoals die steeds door het A&O fonds 

wordt gerapporteerd. 

 

Het beeld dat ontstaat is dat in de eerste 2 jaar van de fusiegemeente de inhuur lager lag dan 

daarvoor, maar wel hoger dan de landelijke trend. Na de decentralisatie van taken in het 

sociaal domein in 2015 heeft Schagen de relatieve inhuur redelijk stabiel kunnen houden, 

terwijl landelijk sprake was van een flinke stijging. In 2017 stijgt de inhuur flink, onder invloed 

van de stijgende economie, maar minder dan de landelijke trend. In 2018 verwachten we op 

ongeveer hetzelfde inhuurpercentage uit te komen als in 2017. 

 

Personeelskosten Schagen (* € 1.000,-) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

inhuur 3.800 1.625 1.983 2.096 2.590 3.420

loonsom +inhuur 23.700 18.427 18.821 21.933 24.169 23.680

percentage gemeente Schagen 16,0% 8,8% 10,5% 9,6% 10,7% 14,4%

landelijk A&O - 8,0% 9,0% 13,0% 13,0% 17,0%


